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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por finalidade analisar o Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza - ISSQN com base na Lei complementar 116, de 31 de Julho de 
2003. O ISSQN é um tributo de competência dos Municípios e do Distrito Federal 
calculado com base no preço do serviço. A expressão “Serviço de Qualquer 
natureza” vem sendo questionada sobre sua abrangência quanto à locação. Através 
da revisão de literatura pretende-se esclarecer sobre a não incidência do ISS nos 
contratos mistos (Locação de bens móveis com fornecimento de Serviço). 
Primeiramente será analisado os aspectos e características gerais do Imposto sobre 
Serviço, posteriormente será feita a distinção entre os contratos de prestação de 
Serviço e contratos de Locação de bens Móveis para que assim seja possível 
analisar seus respectivos objetos jurídicos e com base no posicionamento 
jurisprudencial esclarecer a respeito da hipótese de incidência do imposto. 

 

Palavras-chave: contabilidade Tributária, Tributos Indiretos, Imposto sobre Serviço 

de Qualquer Natureza, Locação de bens móveis. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
This work presents a study that analyses the Municipal Service Tax over any 

nature (ISSQN) based on the complementary law 116, from July 31, 2003. The 
ISSQN is a tax from the county and the federal district calculated based on the price 
of service.  The expression "any nature" is questioned based on it's coverage over 
rent.  Though literature revision it is intedted to clarify that the Municipal Service Tax 
does not apply over the mixed contracts. Firstly, will be analyzed the general aspects 
of the Municipal Service Tax. After the general features of the ISSQN are set, this 
work will address a brief distinction between the service provision and the rent 
contracts, so it willl be possible to study its respectives legal object and based on its 
legal opinion, enlighten the hypotesis of tax incidence. 

 
Keywords: Tax accounting, Indirect Taxes, tax of any nature Services, rent of 
movable property. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o surgimento do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza 

(ISSQN) se deu com a criação da Emenda Constitucional nº 18 de 1965, por meio 

do qual seu artigo 15 dispõe sobre a competência municipal para a instituição do 

ISSQN. 

Em 25 de Outubro de 1966 foi sancionada a Lei 5.172, que dispõe sobre o  

Sistema Tributário Nacional - também conhecido como Código Tributário Nacional 

(CTN), instituindo normas gerais de direito tributário aplicáveis aos entes federativos 

e também introduzindo o conceito de serviço e hipótese de incidência do imposto. 

  Posteriormente, em 31 de Dezembro de 1968, foi editado o Decreto-lei nº 406, 

que na estabeleceu normas gerais aplicáveis aos Impostos sobre Operações 

Relativas a Circulação de Mercadoria e Sobre Serviços de qualquer Natureza. 

O Decreto lei 406/1968 sofreu diversas modificações, dentre essas 

modificações cabe destacar a Lei complementar 116/2003. 

 Obedecendo ao artigo 146 da Constituição Federal, a presidência da 

republica sancionou a Lei complementar 116/2003 que dispõe sobre o imposto sobre 

serviço de qualquer natureza. Esta lei complementar sucedeu ao DL 406/68 e o 

revogou quase por completo. 

 O fato gerador do ISSQN é a prestação de Serviços constantes da lista anexa 

à Lei Complementar nº116/2003 ainda que estes não constituam como atividade 

preponderante do prestador. O que faz nascer a obrigação tributária de pagar 

tributos é a prestação de serviço qualquer que seja sua denominação. (PÊGAS, 

2014, p. 299) 

 Diante disso, o comportamento tributado pelo ISS está diretamente ligado ao 

ato de prestar serviço, gerando assim a obrigação de “fazer” alguma coisa. 

 Diferente da prestação de serviço, a Locação ocorre quando uma das partes 

adquire a obrigação de “dar”, ou seja, deverá esta realizar a entrega de um bem a 

outrem. 

Assim, a LC 116/2003 não poderia definir locação como serviço, uma vez que 

esta operação não possui natureza jurídica para tal. 

Entretanto, existem algumas relações contratuais mistas onde um mesmo 

negócio jurídico pode ser celebrado em atendimento a mais de uma necessidade do 
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contratante. Um exemplo de contrato misto é o contrato de locação com prestação 

de serviço, por meio do qual o contratado adquire simultaneamente duas obrigações 

distintas: a obrigação de dar e a obrigação de fazer. 

 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral consiste em analisar o Imposto Sobre Serviço de Qualquer 

Natureza (ISSQN) com base na Lei Complementar 116/2003 e evidenciar através do 

planejamento tributário sua não incidência sobre a locação de bens móveis quando 

conjugada a prestação de serviço. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Abordar a contextualização do Sistema Tributário Nacional. 

 Identificar os aspectos tributários do ISSQN com base na Lei 

complementar. 

 Identificar os elementos básicos para a formação de um negócio 

jurídico. 

 Distinguir a natureza jurídica dos contratos de Locação e Prestação de 

Serviços. 

 Demonstrar o planejamento tributário e seus benefícios. 

 

 

1.2  Problema 

 

 A celebração de contratos mistos pode gerar controvérsias no entendimento 

de sua respectiva natureza jurídica. Assim, aborda-se a seguinte questão: É possível 
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elaborar o planejamento tributário do ISSQN sobre a locação de bens móveis 

conjugada com a prestação de Serviços? 

 

 

1.3 Justificativa 

 

Este estudo surgiu da necessidade de esclarecimentos acerca da incidência do 

imposto sobre Serviços nos contratos que envolvem simultaneamente a locação de 

um bem e prestação de serviço, de forma a impossibilitar controvérsias no que diz 

respeito a natureza jurídica de cada operação, para que as atividades não sejam 

descaracterizadas. 

De acordo com levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE o Brasil possui 5.565 municípios.  

Como cada município possui competência para legislar sobre o Imposto sobre 

Serviço, a quantidade de legislações municipais existentes podem implicar em  

divergência entre os entendimentos quanto incidência do imposto. 

 

 

1.4 Delimitação do Tema 

 

Esta pesquisa irá se limitar em analisar a natureza jurídica dos contratos de 

locação e prestação de serviço com o intuito de avaliar a incidência do imposto 

sobre serviço de qualquer natureza sobre a parcela do contrato referente a locação 

do bem móvel nas relações jurídicas mistas. 

Não será objeto desta pesquisa a abordagem sobre o custo do serviço / 

locação por falta de elementos de análise e valoração dos mesmos.  

Será abordado o Código Tributário Nacional, a Constituição Federal e o Código 

Tributário do Município de Volta Redonda.  

O tema apresentará apenas o enfoque tributário das relações jurídicas de 

locação e prestação de serviço para que seja possível a distinção e análise das 

mesmas. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

 

 

2.1 Sistema Tributário Nacional 

 

 

2.1.1 Definição 

 

O Sistema Tributário Nacional-STN consiste na estrutura de tributação de um 

país, segundo a Rocha (2015, p.135) “o sistema tributário tem sua base definida na 

constituição federal, que atribui cada ente da federação competência para a 

instituição de diversos tributos nela previsto.” 

 O artigo 145 da Constituição federal institui ao estado o poder soberano de 

tributar. 

Para que o estado possa cumprir com suas obrigações ofertando a sociedade 

bens e serviços públicos ele precisa instituir tributos. O Sistema Tributário Nacional é 

um conjunto de princípios constitucionais com objetivo de regular o poder de tributar 

e limitar a repartição das receitas. 

Para OLIVEIRA (2009, P.57): 

A existência do Sistema Tributário Nacional estará sempre vinculado 
à cobrança de tributos que fazem parte não só de um conjunto com 
um fim específico, mas também que estejam constantemente em 
consonância entre eles e com as normas que os regulamentam, 
limitando o poder do estado em tributar livremente. 

 

Assim, o Sistema Tributário Nacional busca a harmonizar as relações  entre a 

sociedade e os entes, fazendo com que o estado aplique os recursos arrecadados  

de forma a atender as necessidades da sociedade. 
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2.1.2 Hierarquia do STN 

 

 

A Constituição Federal é a lei maior do sistema Tributário Nacional, ela é 

responsável pela fundamentação e por toda validade do ordenamento jurídico. A 

união, o estado, distrito federal e municípios recebem diretamente da CF suas 

competências tributárias e limitações. 

As fontes de direito tributário são classificadas em primárias ou secundárias, 

explica Fabretti (2009, p. 96): 

Fontes principais são aquelas que podem inovar na ordem jurídica, vale dizer, 
podem criar modificar ou extinguir preceitos legais. Fontes secundárias são 
as que não podem inovar na ordem jurídica: sua função é esclarecer, 
interpretar ou dar detalhes de aplicação relativos às disposições das fontes 
principais.  

 

 

 

Figura 1 – Fontes do Direito Tributário 

 

Fonte: Fontes do Direito Tributário, Oliveira, 2009, p. 57, Adaptado. 
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2.1.3 Fontes Primárias do Direito 

 

 

2.1.3.1 Constituição Federal 

 

Segundo a Pêgas (2014, p.29) a constituição define a competência tributária 

dos entes e apresenta os impostos e contribuições que poderão ser criados por cada 

um. Trata-se da carta Magna de um país que define a estrutura e o estado de direito. 

Ainda sobre a Constituição, Rocha (2015, p.42) define: 

É a fonte de mais alto grau de hierarquia normativa do sistema positivo. 
Abriga normas de estruturação do Estado, de exercício dos poderes e de 
feitura das demais normas - todas dela de fluentes. No campo tributário, 
regula as competências dos entes estatais, os limites da tributação, os 
direitos e deveres do cidadão perante o fisco e os princípios que 
fundamentam a atividade tributante. 
 

A Constituição Federal não tem como função a criação de tributos, ela apenas 

estabelece competências aos entes federativos para que estes por meio de suas leis 

instituam seus tributos.  

 

 

2.1.3.2 Lei Complementar 

 

A Lei complementar tem o propósito complementar a constituição instituindo a 

criação e a regulamentação dos tributos. 

Tem sua função definida de acordo com o artigo 146 da CF: 

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: 
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 
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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) 
Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de 
tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem 
prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual 
objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003). 

 

 

 

2.1.3.3 Lei Ordinária 

 

“A lei ordinária é a fonte por excelência para a criação de tributos.” (TORRES, 

2011, p.46) 

Oliveira (2009, p.58) esclarece sobre a função da Lei ordinária “tem função de 

Instituir tributos, embora haja alguns que, por força da Constituição precisem ser 

instituídos por lei complementar. A função de instituir tributos, em regra, será 

exercida por lei ordinária.” 

 Trata-se de leis comuns e próprias de cada ente federativo. 

Sobre sua criação Rocha (2015, p.44) complementa: 

Todos os entes federativos estão aptos a editar leis ordinárias no âmbito das 
suas respectivas competências constitucionais. Como a Federação 
pressupõe a autonomia das pessoas políticas que a compõem, inexiste 
supremacia de lei ordinária federal em face de leis ordinárias estaduais, 
distritais ou municipais: todas têm o mesmo status jurídico. 
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2.1.3.4 Medidas Provisórias 

 

As Medidas Provisórias de acordo com Pêgas (2014, p.31) “representam 

assuntos referente a casos de relevância e urgência, que podem ser adotados pelo 

presidente da republica, com força de lei.”.  

“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.” (Art. 62, CF/88)  

A "força de lei" a que se refere a Constituição é a força de lei ordinária· As 

medidas provisórias são denominadas comumente pela sua sigla: "MP". Podem ser 

editadas pelo Executivo dos demais entes políticos, desde que previstas nas 

respectivas constituições ou leis orgânicas. (ROCHA, 2015 p.47) 

 

 

2.1.3.5 Decreto Legislativo 

 

 Segundo a Pêgas (2014, p.31) “O decreto legislativo tem função de 

promulgar as leis que independam de sanção por parte do poder executivo”.  

Em outras palavras consiste no reconhecimento da autenticidade da lei e a 

obrigação de cumprimento da mesma. 

Torres (2011, p.49) explica que o decreto legislativo é a fonte do direito 

financeiro que se presta para resolver tratados, atos internacionais ou acordos. É por 

meio do decreto  que internaliza os tratados e os torna aptos a criar obrigações e 

direitos na ordem nacional. 

 

 

2.1.3.6 Resoluções do Senado  

 

“São utilizadas para resolver assuntos de sua competência, não necessitando 

de Sanção do presidente da república.” (OLIVEIRA, 2009, p. 58) 

Segundo a Pêgas (2014, p.32) resoluções são instrumentos legais emanados 

pelo senado com o objetivo de eliminar da ordem jurídica normas declaradas 



 
 

9 
 

inconstitucionais pelo Senado e também estabelecer os limites das alíquotas  do 

imposto sobre transmissão, circulação de mercadorias e serviços. 

Assim, entende-se que as resoluções são leis elaboradas pelo senado e 

utilizadas para resolver assuntos de sua competência, não sendo necessária a 

aprovação da presidência da Republica. 

 

 

2.1.4 Fontes Secundárias do Direito 

 

2.1.4.1 Decretos  

 

“São atos jurídicos elaborados pelo chefe do Poder Executivo. Normalmente 

são utilizados para consolidar a legislação acumulada sobre determinado assunto” 

(PÊGAS, 2014, p.32).  

Trata-se de normas elaboradas pelo poder executivo com a função de 

regulamentação as leis e prestar esclarecimento sobre as mesmas.  

 

 

2.1.4.2 Normas complementares  

 

Assim como os decretos, as normas complementares não possuem a função 

de inovar na ordem jurídica, apenas de esclarecer as fontes. 

Segundo a Rocha ( 2015, p. 52) “ o próprio CTN, no art. 100,arrola as normas 

complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos 

decretos.” 

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das 
convenções internacionais e dos decretos: 
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; 
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição 
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa; 
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas; 
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios. 
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a 
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do 
valor monetário da base de cálculo do tributo. 
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Sobre o objetivo das normas complementares Rocha (2015, p. 52) explica 

que as normas servem para esclarecer e auxiliar os aplicadores do direito na 

uniformização e na prevenção de conflitos na relação de sujeição tributária, servindo 

de ferramenta de interpretação. 

 

 

2.2 Tributos 

 

 

2.2.1 Conceito 

 

Tributos são prestações pecuniárias exigidas pelo estado, em função do seu 

poder de império, com finalidade de obter recursos necessários para regular seu 

funcionamento. (DIFINI, 2008, p.17)  

O artigo 3 do CTN define tributo como “toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada.” 

Posta a definição de tributo pode-se extrair alguns aspectos que os 

distinguem das demais receitas arrecadadas pelo estado, como por exemplo: sua 

prestação pecuniária, que significa que o tributo deverá ser pago apenas em 

dinheiro e seu caráter compulsório que implica na obrigatoriedade de pagamento, 

imposta por lei. Neste mesmo artigo o CTN ao definir tributo determina que o mesmo 

não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, sua cobrança não tem caráter sanciona 

tório, pois não está vinculada a nenhuma prática ilícita. 

Para Alexandre (2013, p.11) tributo constitui em receita derivada, cobrada 

pelo estado, no uso de seu poder de império. O dever de pagá-lo é imposto por lei, 

sendo irrelevante a vontade das partes.  

As espécies tributárias são determinadas pela hipótese de incidência ou pelo 

fato gerador da respectiva obrigação é o que prevê o art. 4° do Código Tributário. 

Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato 
gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: 
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; 
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação. 
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Os tributos são classificados em vinculados e não vinculados.  

Tributos vinculados são aqueles cujo seu fato gerador constitui relação direta 

entre a arrecadação e contraprestação por parte do estado, em outras palavras, os 

tributos vinculados são recursos cobrados pelo estado em troca de serviços. Já os 

tributos não vinculados, são aqueles cujos recursos arrecadados não estão ligados a 

qualquer contraprestação.  

O CTN define as espécies tributárias em seu artigo 5, adotando a teoria 

tripartite: “Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.” 

A Constituição Federal de 1988 adota para classificação das espécies 

tributárias a teoria Quimpartite. 

Alguns entendem que a Constituição Federal segue a mesma teoria, ao 

estabelecer, no seu art. 145, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios podem instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. O 

dispositivo, na realidade, não restringe as espécies tributárias às três enumeradas, 

mas apenas agrupa aquelas cuja competência para criação é atribuída 

simultaneamente aos três entes políticos (ALEXANDRE, 2013, p.16) 

Sendo assim, as espécies tributárias apresentadas pela CF, estão dispostas 

nos artigos 145 à 149-A. A teoria quimpartite apresenta as seguintes espécies 

tributárias: Impostos, Taxas, Contribuições de melhoria, Empréstimo compulsório e 

as contribuições especiais. 

Os Empréstimos compulsórios e as Contribuições sociais estão previstos nos 

artigos 148 e 149 da CF, respectivamente, e sua instituição é de competência 

exclusiva da união. O artigo 149-A atribui a competência aos municípios e ao Distrito 

federal para a instituição de contribuição para custeio de serviço de iluminação 

pública. 
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2.2.2 Elementos Fundamentais dos Tributos 

 

 

2.2.2.1 Fato Gerador 

 

Segundo a Pêgas (2014, p. 44) fato gerador “ é o que faz nascer a obrigação 

tributária” 

Obrigação tributária é a relação de direito público na qual o estado (sujeito 

ativo) pode exigir do contribuinte (sujeito passivo) uma prestação (objeto) nos termos 

e nas condições descritos na lei (fato gerador). (OLIVEIRA et. al, 2014, p.7)  

O CTN define fato gerador em artigos 114 e 115: 

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 
como necessária e suficiente à sua ocorrência. 
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na 
forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não 
configure obrigação principal. 

 

Dessa forma, uma obrigação principal tem seu fato gerador o pagamento de 

um tributo, enquanto uma obrigação acessória representa um dever administrativo. 

O descumprimento de uma obrigação acessória poderá convertê-la em obrigação 

principal sob a forma de penalidade. 

 

 

2.2.2.2 Contribuinte ou Responsável 

 

Denomina-se contribuinte o sujeito passivo da obrigação tributária que tem 

relação pessoal e direta com o fato gerador. (Fabretti, 2009 p.126) 

Dispõe os artigos do CTN: 

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. 
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às 
prestações que constituam o seu objeto. 
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, 
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser 
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opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo 
das obrigações tributárias correspondentes. 

 

Diante do exposto, existem dois tipos de contribuintes: o contribuinte de fato e 

o contribuinte denominado responsável.  

O Contribuinte de fato apresenta relação direta com o fato gerador e suporta o 

ônus tributário, enquanto contribuinte denominado como responsável não mantem 

relação direta com o fato gerador, mas a lei determina que ele será o responsável 

pelo crédito tributário no lugar do contribuinte de fato. Cabe ao contribuinte 

responsável a função de intermediário entre o contribuinte legal e o fisco, ou seja, 

tem a responsabilidade de efetuar o recolhimento do imposto e entrega-lo ao fisco.   

 

 

2.2.2.3 Base de Cálculo 

 

A base de cálculo de acordo com Pêgas (2014, p. 46) consiste no “valor sobre 

o qual será aplicado a alíquota para a apuração do valor do tributo a pagar, devendo 

ser definida através de lei complementar.”  

Segundo a Oliveira et. Al (2014, p.8): 

A base de cálculo conforme Constituição Federal deve ser definida em lei 
complementar estando sua alteração sujeita aos princípios constitucionais da 
legalidade (mudança somente por lei), da anterioridade (a lei deve estar 
vigente antes de iniciada a ocorrência do fato gerador) e da irretroatividade (a 
norma não pode atingir fatos passados).  

 

 

2.2.2.4 Alíquota 

 

Trata-se de acordo com Pêgas (2014, p.46) do percentual definido em lei que 

será aplicado sobre a base de cálculo determinando o valor que deverá ser pago. 

As alíquotas podem ser classificadas como: fixas ou proporcionais. 

Fabretti (2009, p.129) esclarece sobre os tipos de alíquotas: 

Alíquotas fixas: São aquelas determinadas por lei por um valor fixo, em 
moedas ou por unidades de moeda  fiscal. (...) Alíquotas Ad valorem ou 
proporcionais: A lei estabelece um percentual que, aplicado sobre a base de 
cálculo, que é o valor da operação determina o valor do montante do tributo 
devido. 



 
 

14 
 

2.2.3 Espécies Tributárias 

 

 

2.2.3.1 Taxas  

 

 

2.2.3.1.1 Definição 

 

As taxas são exemplos de tributos vinculados, uma vez que dependem de 

contraprestação, pois não poderá ser cobrada sem que o estado exerça o poder de 

polícia ou coloque a disposição do mesmo um serviço público específico. 

As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 

Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o 

exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 

público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 

(art. 77, CTN) 

 São dois, portanto, os "fatos do Estado" que podem ensejar a cobrança de 

taxas: a) o exercício regular do poder de polícia, que legitima a cobrança da taxa de 

polícia; e b) a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 

divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, que possibilita a 

cobrança de taxa de serviço. (ALEXANDRE, 2013, p.26) 

O artigo 78 do CTN define nos seguintes termos  o poder de polícia:  

  Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública 
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática 
de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à 
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do 
mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão 
ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato 
Complementar nº 31, de 1966) 
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando 
desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com 
observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha 
como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 

 

O termo poder de polícia é utilizado no sentido de poder limitar e disciplinar, 

por parte da administração pública as atividades de interesses públicos, tais como: 
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segurança, higiene, boa ordem, costumes, disciplina da produção, do mercado, 

tranquilidade pública e respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. 

PÊGAS (2014, p;40) 

Segundo LUZ (2014, p.80) 

A cobrança de taxa está vinculada a um serviço prestado ou disponibilizado 
ao contribuinte, não sendo permitido a este eximir-se de seu pagamento. Mas 
esta mesma vinculação dá ao contribuinte o direito o direito de exigir a 
contraprestação direta que o ente instituiu. 
 

Dessa forma, diferente dos impostos as taxas são tributos vinculados, 

instituídos e cobrados em contrapartida de serviços públicos.  

 

 

2.2.3.2 Contribuições de Melhoria  

 

 

2.2.3.2.1 Definição 

 

As contribuições de melhoria, cobradas pela União, pelos Estados, pelo 

Distrito Federal e pelos Municípios, pode ser instituída para fazer face ao custo de 

obras públicas de que decorra valorização imobiliária para o contribuinte. (PÊGAS, 

2014, p.40) 

  Dispõe sobre as contribuições de melhoria o artigo 81 do CTN: 

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que 
decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e 
como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada 
imóvel beneficiado. 

 

Assim, as contribuições de melhoria são tributos vinculados pois são usados 

para ressarcir os entes dos valores gastos na obra que teve como objetivo a 

valorização imobiliária. Não poderá ser exigido valores superiores a despesa efetiva 

e utilizar as taxas como obtenção de recursos para financiamento de obras futuras. 

O fato gerador da contribuição de melhoria não é a realização da obra, mas 

sim sua consequência, a valorização imobiliária. (ALEXANDRE, 2013, p.39). 
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2.2.3.3 Empréstimos Compulsórios 

 

 

2.2.3.3.1 Definição 

 

Conforme estabelecido no artigo 148 da Constituição Federal o empréstimo 

compulsório é de competência exclusiva da união e só poderão ser instituídos 

mediante a lei complementar. Sua arrecadação terá a finalidade de atender 

despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, guerra e investimento 

público de caráter urgente. 

Segundo a Paulsen (2012, p. 49) “o traço efetivamente peculiar e exclusivo dos 

empréstimos compulsórios é a promessa de devolução, sem a qual não se 

caracteriza tal espécie tributária.” 

O parágrafo único do art. 15 do CTN exige que a lei que o institua, fixe o prazo e 

suas condições para o resgate. 

Nesse contexto, Oliveira (2009, p. 70) caracteriza o empréstimo compulsório 

como uma receita tributária restituível, ou seja, deverá retornar a sua origem dentro 

de determinado prazo. 

 

 

 

2.2.3.4 Contribuições Sociais 

 

 

2.2.3.4.1 Definição 

 

A Constituição Federal dispõe em seu artigo 149, sobre a competência da 

União para instituição de contribuições de intervenção no domínio econômico, 

contribuições sociais e de interesse das categorias profissionais.  
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Pêgas (2014, p.41) enfatiza a subdivisão das contribuições sociais em dois 

tipos: contribuições destinadas a atender a seguridade social (São exemplos: as 

contribuições incidentes sobre a Folha (INSS), sobre a Receita (PIS/COFINS) e 

sobre o Lucro (CSLL).) e contribuições destinadas para o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (PIS/PASEP). 

Há também outros tipos de contribuições como aquelas, dispostas no artigo 

240 da CF destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação 

profissional vinculadas ao sistema sindical ( SESI, SESC, SENAI, SENAT etc.) 

As contribuições de intervenção no domínio econômico são aquelas 

destinadas a exercer o Estado sua função reguladora da economia nacional, 

promover distribuição de renda, enfim, de atuação estatal no intuito de fomentar 

maior justiça social, exercendo função distributiva. (DIFINI, 2008, p.53) 

Assim, as contribuições de intervenção no domínio econômico, são 

contribuições usadas para enfrentar determinadas situações em que se exige 

intervenção da união.  

Por fim, tem-se as contribuições de interesse das categorias profissionais, 

definida por Fabretti (2009, p. 115)” São contribuições destinadas a custear o serviço 

dos órgãos responsáveis, pela habilitação, registro e fiscalização das profissões 

regulamentadas, consideradas como autarquias federais pela CF.” 

Esta ultima contribuição deverá ser paga pelo profissional que integra 

determinada classe profissional, como por exemplo, advogados, contadores,  

engenheiros, médicos etc. 

 

 

2.2.3.5 Impostos 

 

 

2.2.3.5.1 Definição 

 

De acordo com o artigo nº 16 do CTN “Imposto é o tributo cuja obrigação tem 

por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal 

específica, relativa ao contribuinte.” 
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Diante deste conceito, uma vez que instituído por lei o imposto é devido, e 

não está vinculado a nenhuma contraprestação específica do estado. 

A receita arrecadada não pode estar vinculada por lei a nenhuma despesa 

específica, fundo ou órgão predeterminado, isto é, precisa estar vinculada ao “bolo 

do orçamento” de onde será repartida, segundo aos critérios da Lei Orçamentária 

Anual. OLIVEIRA (2009, p.64) 

Ao exigir a contribuição o ente deverá apresentar algum retorno ao 

contribuinte. No caso dos impostos este retorno não está diretamente ligado ao fato 

gerador da obrigação mas será realizado através de serviços públicos, como por 

exemplo, no serviço de segurança.  

Sendo assim, uma vez que constituído por lei o imposto é a obrigação exigida 

pelos entes com a finalidade de garantir a continuidade dos serviços públicos. Esta 

obrigação não apresenta vínculo entre o imposto pago e a destinação do mesmo. 

 

 

 

2.2.3.5.2 Competência tributária 

 

Segundo Rocha (2015, p.123)  “a sistemática de atribuição de competências 

tributárias é um dos pilares do princípio federativo e visa prover os entes federados 

de recursos que lhes possibilite manter suas respectivas autonomias financeiras e, 

assim, fazer frente aos seus dispêndios.”. 

   A competência para instituição dos impostos é atribuída pela Constituição 

Federal em seus artigos 153, 155 e 156. 
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Quadro 1- Competência Tributária dos Impostos 

UNIÃO ESTADOS E DF MUNICÍPIOS E DF 

(Art. 153, CF) (Art. 155, CF) (Art. 156, CF) 

      

Imposto de 
Importação (II) 

Imposto de Transmissão 
Causa Mortis e Doação 

(ITCMD) 

Imposto sobre propriedade 
Predial e Territorial Urbana 

(IPTU) 

      

Imposto de 
Exportação (IE) 

Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS) 

Imposto sobre Transmissão de 
Bens e Imóveis Inter vivos 

(ITBI) 

Imposto de Renda 
(IR) 

Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 

(IPVA) 

Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS) 

Imposto sobre 
Produtos 

Industrializados (IPI) 
    

Imposto sobre 
Operações 

Financeiras (IOF) 
    

Imposto Propriedade 
Territorial Rural (ITR) 

  
 

Imposto Sobre 
Grandes Fortunas 

(IGF) 
    

      

Fonte: Alexandre, 2009, P.22, Adaptado. 

 

 A Constituição Federal não cria tributos, apenas institui aos entes 

competência para fazê-los. Com relação aos impostos a Constituição exige que 

sejam instituídos por meio de Lei Complementar, cabendo a esta definir quem são 

os contribuintes, bem como seu o fato gerador e base de Cálculo.  
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2.2.3.5.3 Classificação Econômica dos Impostos 

 

Os impostos classificam-se em diretos e indiretos. Para Fabretti (2009,p.161) 

esta classificação trata-se de uma classificação econômica extremamente 

importante para a avaliação dos impactos dos tributos no patrimônio, na produção, 

consumo e circulação. 

 

 

2.2.3.5.3.1  Impostos Diretos 

 

Segundo a Oliveira et al. (2014, p. 9): 

O imposto é direto quando em uma só pessoa reúnem-se as condições de 
contribuinte de fato (aquele que arca com o ônus representado pelo tributo) e 
de direito (aquele que é responsável pelo cumprimento de todas as 
obrigações tributárias previstas na legislação). Ou seja, tal denominação 
refere-se aos impostos em que não há compensação, ou repasse num 
primeiro momento ao preço da mercadoria por exemplo. 

 

Na definição de Luz (2014, p.85) o imposto direto incide sobre a renda e o 

patrimônio das pessoas físicas e jurídicas, caracterizadas como contribuinte de 

direito, no qual estão impossibilitados de fazer o repasse do ônus tributário a outrem. 

Em outras palavras, o contribuinte está diretamente ligado ao fato gerador e 

torna-se responsável pelo ônus econômico, ou seja, responsável por realizar a 

recolhimento aos cofres públicos. 

São exemplos de impostos diretos o Imposto de Renda (IR), o Imposto sobre 

a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto Predial Territorial 

Urbano (IPTU). 

 

 

2.2.3.5.3.2  Impostos Indiretos 

  

Os Indiretos incidem sobre os produtos e serviços consumidos, devido a este 

fato atingem diretamente os consumidores, pois o ônus tributário é repassado a eles.  

A figura do contribuinte de fato, como o próprio nome diz é aquele que paga 

efetivamente pelo imposto, enquanto o contribuinte de direito é aquele que por 
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determinação legal assumirá o papel de intermediário na relação jurídica e será 

responsável pela arrecadação.  

Como exemplo desta categoria de imposto temos o ICMS - Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPI - Imposto sobre Produtos 

Industrializados e o ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

 

 

2.3  Imposto Sobre Serviço de Qualquer natureza 

 

O imposto sobre serviço é um tributo indireto de competência municipal. O 

inciso III do artigo 156 da Constituição Federal atribui competência aos Munícipios e 

ao Distrito Federal para a instituição do ISSQN: 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
[...] 
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, 
definidos em lei complementar.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
3, de 1993) 

 

O paragrafo 3º deste mesmo artigo atribui a lei complementar as seguintes tarefas: 

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à 
lei complementar:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) 
I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 37, de 2002) 
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
III - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios 
fiscais serão concedidos e revogados.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 
3, de 1993) 

  

De acordo com Pohlmann (2010, p.239) o ISSQN é regido por lei municipal e 

esta deve observar as regras gerais estabelecidas em Lei complementar. As leis 

municipais possuem competência sobre os demais aspectos da incidência, podendo 

estas instituir as alíquotas correspondentes a cada tipo de serviço. As leis municipais 

podem também impor obrigações acessórias, dispor sobre o prazo de recolhimento 

e estabelecer hipóteses de substituição tributaria. 
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2.3.1 Fato gerador 

 

O fato gerador do Imposto sobre serviço está definido no art. 1, da Lei 

complementar 116, de 31 de Julho de 2003: 

Art. 1
o
 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. 

 

Para Pêgas (2014, p.299) prestação de serviços é a transferência onerosa, 

por parte de uma pessoa (física ou jurídica) para a outra, de um bem imaterial. 

Traduz-se pela venda de bens imateriais, incorpóreos, que se encontram no circuito 

econômico produção-circulação. 

 De acordo com o entendimento de Oliveira (2009, p. 164) aqueles que 

prestam serviços em relação de emprego, trabalhos avulsos, diretores e membros 

de conselhos consultivos ou fiscal de sociedade não são contribuintes do imposto. 

A prestação de serviços é a execução da obrigação de “fazer” alguma coisa 

com a qual tenha se comprometido o prestador, mediante a celebração de um 

contrato que possua conteúdo econômico, portanto, preço do serviço. (ANGELIM, 

2014, p.17) 

Pohlmaan (2010, p.239) considera a lista de serviços o elemento chave de 

incidência, pois o imposto só incidirá sobre os serviços descritos na lista anexa à LC 

116/03. 

 Assim, pode-se afirmar que o fato gerador do imposto constitui na prestação 

de serviços à terceiros, sem que se tenha uma relação de emprego. 

 

 
 
2.3.2 Incidência 

 

A incidência do imposto se dá no momento de ocorrência do fato gerador, ou 

seja, na prestação de serviço. 

De acordo com os parágrafos de 1 à 3  do artigo 1º, o ISS incide sobre: 

§ 1
o
 O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País 

ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. 
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§ 2
o
 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. 
§ 3

o
 O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os 

serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos 
explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, 
com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. 

 

 

 

2.3.3 Não Incidência 

 

A Lei complementar 116/2003 define, através de seu artigo 2 hipóteses de 

não incidência do imposto, são estas: 

Art. 2
o
 O imposto não incide sobre: 

I – as exportações de serviços para o exterior do País; 
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; 
III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor 
dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a 
operações de crédito realizadas por instituições financeiras. 
Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços 
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o 
pagamento seja feito por residente no exterior. 

 

 

 

2.3.4 Base de Cálculo 

 

De acordo com a Lc116/03, a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza está definida em seu artigo 7º: “ A base de cálculo do imposto é 

o preço do serviço.” 

Oliveira et al (2014, p.119) define o preço do serviço como a receita bruta a 

ele correspondente, sem nenhuma dedução, excetuados os descontos ou 

abatimentos concedidos independentes de qualquer condição. 

Podemos dizer que o preço do serviço constitui no valor monetário bruto 

cobrado pela prestação do serviço. 
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Pêgas (2014, p.301) explica que para os serviços constantes no subitem 

3.04(Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de 

uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de 

qualquer natureza.) a base de calculo do imposto será proporcional à extensão 

desses itens em cada município, quando prestados no território de mais de um 

município. 

 

 

2.3.5 Exceções a base de Cálculo 

 

A Lei Complementar 116/2003 permite deduções na base de calculo do ISS 

de acordo com o disposto em seu artigo: 

Art. 7
o
   

[...] 
§ 2

o
 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; 

 

Os serviços constantes nos itens 7.02 e 7.05 da lista em anexo são:  

Quadro 2 – Deduções da Base de Cálculo do ISS 

Subitem Descrição 

7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras 
de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, 
inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e 
irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e 
montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento 
de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 
prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 
 

7.05 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos 
e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo 
prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica 
sujeito ao ICMS). 

Fonte: Lista de Serviços anexa a Lei Complementar 116/2003, Adaptado.  

 

Portanto, para os serviços listados acima, a LC116 permite a redução de sua 

base de cálculo.  

Nada impede, contudo, que a legislação municipal permita outros casos de 

abatimento de base de cálculo. (ROCHA, 2015, p. 559). 
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2.3.6 Local da Prestação do Serviço e do Recolhimento do Imposto. 

 

 

Vem de longa data a discussão sobre o local onde deve ser recolhido o ISS. 

Há inúmeras leis municipais e decisões judiciais divergentes sobre o local onde é 

devido o ISS, ou seja, se no município do prestador ou naquele em que o serviço for 

efetivamente prestado. (FABRETTI, 2009, p.192) 

A lei complementar 116/2003 tem como regra geral o recolhimento do imposto 

no município onde está localizado o prestador, a exceção são os serviços listados 

em seu artigo 3º, conforme lei em anexo. 

Assim, exceto pelos casos enumerados nos incisos do artigo 3º da 

LC116/2003, o ISSQN será devido no município onde estiver localizado o 

estabelecimento do prestador, ainda que ele preste serviços em outros municípios. 

(POHLMAAN , 2010, p. 241) 

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. (art.4, 

LC 116/03) 

 

 

2.3.7 Contribuintes e Responsáveis Legais  

 

Contribuinte é o prestador do serviço. (art. 5, LC116/2003). Assim, o 

trabalhador ou profissional que prestar serviços, de acordo com o disposto no artigo 

5º  da Lei Complementar será denominado contribuinte. 

Ainda sobre contribuinte, dispõe o artigo 121 do CTN: 

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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Segundo a Pêgas (2014, p.302) os contribuintes do ISS são prestadores de 

serviços , pessoas físicas ou jurídicas, com ou  sem estabelecimento fixo, dos 

serviços especificados na tabela anexa à Lei complementar 116/2003. 

Oliveira et al (2014, p. 118) explica que a Lei Complementar Federal nº 116/03 

atribuiu aos tomadores de serviço a responsabilidade tributária integral,tornando-os 

responsáveis tributários, mesmo que não configurem a condição de contribuinte a lei 

irá atribuir o dever de liquidar o crédito tributário. 

A LC 116/2003 permite que cada município em suas respectivas legislações 

instituisse a figura do responsável tributário, também denominado contribuinte 

responsável. 

A figura de contribuinte responsável aparece denominada no art. 6º da Lei 

Complementar 116/2003: 

Art. 6
o
 Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão 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, inclusive no que se 
refere à multa e aos acréscimos legais. 
§ 1

o
 Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao 

recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, 
independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte. 
§ 2

o
 Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1

o
 deste artigo, são 

responsáveis: (Vide Lei Complementar nº 123, de 2006). 
I – o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou 
cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País; 
II – a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária 
dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 
7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa. 

 

Sendo assim, o responsável tributário terá a função de descontar a parcela 

relativa ao imposto do montante que será pago ao prestador e efetuar o 

recolhimento nos devidos prazos estabelecidos.  

Uma vez instituída lei municipal, o contribuinte responsável será obrigado a 

cumprir o pagamento do imposto em nome do contribuinte de fato, inclusive com 

acréscimos legais de multa e juros. As legislações tem o poder para regulamentar o 

assunto (PEGAS, 2014, p. 302). 
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2.3.8 Alíquotas 

 

O ISS pode ter alíquotas fixas, no caso de serviços prestados por profissional 

autônomo, ou proporcionais, utilizadas para tributação dos serviços prestados por 

pessoa jurídica. (ROCHA, 2015, p.544) 

Cabe a legislação municipal a fixação das alíquotas. De acordo com Oliveira 

et al (2014, p. 119) o grande numero existente de municípios fez com que a LC 

definisse as alíquotas máximas do imposto, de modo que garantisse a uniformização 

e evitasse casos de cobrança excessiva de alíquotas.  

A alíquota máxima do Imposto sobre serviço está definida no inciso II do 

artigo 8 da LC 116/2003: “demais serviços, 5% (cinco por cento).”  

 

 

2.3.9 Contabilização  

 

A contabilidade é a ciência que fornece informação aos usuários internos e 

externos de uma organização.  A contabilidade Tributária é o ramo da 

contabilidade que realiza os lançamentos adequados das operações que geram 

obrigações tributárias. 

Para Oliveira (2009, p. 30) entende-se como lançamento o registro de cada 

fato administrativo em suas respectivas contas.  

Fabretti (2012, p.5) esclarece que o objetivo da contabilidade tributária é a 

aplicação de conceitos, princípios e normas da contabilidade e também da 

legislação tributária de forma simultânea e adequada 

Assim, definida a importância da contabilidade tributária, exemplifica-se casos 

práticos para facilitar o entendimento da contabilização do Imposto sobre Serviço. 

 

Situação 1 

 

  Admita-se que uma empresa prestou serviços de consultoria no valor de 

R$10.000,00, com recebimento à vista. Sobre este valor incidirá o ISS na alíquota de 

5%. 
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 De acordo com o artigo 6 da LC 116/2003 o serviço de assessoria ou 

consultoria de qualquer natureza, enquadrado no subitem 17.01 da lista em anexo, 

não apresenta obrigatoriedade de retenção do imposto para o tomador. Sendo 

assim, a contabilização da prestação do serviço e do imposto será feita da seguinte 

forma: 

 

Contabilização na Empresa Prestadora de Serviço 

Pela Prestação de Serviço 

D- Caixa / Banco (AC)  R$ 10.000,00 

C- Receita de Serviços (R) R$ 10.000,00 

 

Pela Apuração 

D – ISS (R)     R$    500,00 

C- ISS à Recolher (PC)  R$    500,00 

 

Pelo Recolhimento do ISS 

D- ISS à Recolher (PC)  R$    500,00 

C- Caixa/ Banco (AC)  R$    500,00 

 

Contabilização na Empresa Tomadora do Serviço 

Pelo pagamento ao Serviço tomado 

D- Serviço Tomado (R)   R$ 10.000,00 

C- Caixa / banco (AC)   R$ 10.000,00 

 

 

 

Situação 2 

 

Neste exemplo admita-se que Fulano de tal ME preste serviço de operação 

de guindaste, fornecendo em caráter temporário sua mão de obra. 

Neste caso, o subitem 17.05 (Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em 

caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou 

temporários, contratados pelo prestador de serviço.) da lista em anexo, está 
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expresso no artigo 6 da LC 116, estabelecendo obrigatoriedade de retenção por 

parte do tomador de serviços. A contabilização considerará os mesmos valores e 

forma de pagamento do exemplo anterior:  

 

Contabilização na Empresa Prestadora de Serviço 

Pelo serviço Prestado  

D – Caixa / Banco (AC)  R$  9.500,00 

D – ISS à Recuperar (AC)  R$    500,00 

C- Receita de Serviços (R)  R$ 10.000,00 

 

Pela Apuração do ISS 

D- ISS (R)    R$     500,00 

C- ISS a Recolher (PC)  R$     500,00 

 

Pela Compensação 

D- ISS à Recolher (PC)  R$     500,00 

C- ISS à Recuperar (AC)  R$     500,00 

 

 
Contabilização na Empresa Tomadora de Serviço 

Pelo serviço tomado e Imposto Retido 

D- Serviços Tomados (R)  R$  10.000,00 

C- Caixa / Banco (AC)  R$   9.500,00 

C- ISS à Recolher (PC)  R$     500,00 

 

Pelo Recolhimento do Imposto Retido na Fonte 

D- ISS a Recolher (PC)  R$   500,00 

C- Caixa / Banco (AC)  R$   500,00 

 

Como percebe-se, na contabilização pela empresa tomadora a retenção na 

fonte não gera nenhum custo adicional na prestação de serviço, pois o valor 

contratado não é alterado.  

Para o prestador de serviço a retenção na fonte é somente uma antecipação 

do devido pela pessoa jurídica. 
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Essa relação entre prestador e tomador de serviços será regulada por meio 

de um instrumento jurídico denominado contrato. 

 

 

2.4 Contratos 

 

2.4.1 Introdução  

 

As pessoas comumente ingressam em relações negociais com o intuito de 

utilizar bens ou serviços de outrem.  

Santos (2001, p. 58) define contrato como “o acordo entre duas ou mais 

pessoas, com a finalidade de adquirir, resguardar ou extinguir direito.” 

A respeito do assunto Gonçalves (2009, p. 2) complementa:  

O contrato é uma espécie de negócio jurídico que depende, para a sua 
formação, da participação de pelo menos duas partes. É portanto, negócio 
jurídico bilateral ou plurilateral. Com efeito, distinguem-se, na teoria dos 
negócios jurídicos, os unilaterais, que se aperfeiçoam pela manifestação de 
vontade de apenas uma das partes, e os bilaterais, que resultam de uma 
composição de interesses. 

 

Dessa forma contrato é um instrumento utilizado para formalizar um negócio 

jurídico de acordo com a vontade das partes. 

Os contratos serão classificados quanto aos seus efeitos em unilaterais, 

bilaterais e plurilaterais, Gonçalves(2011, p.36) assim o define: 

Unilaterais são os contratos que criam obrigações unicamente para uma das 
partes, como a doação pura, por exemplo. Bilaterais são os que geram 
obrigações para ambos os contratantes, como a compra e venda, a locação, 
o contrato de transporte etc. Plurilaterais são os contratos que contêm mais 
de duas partes. 

  

Com relação à formação o contrato nunca será unilateral, uma vez que, para 

sua existência faz se necessário no mínimo duas partes. No entanto, Gonçalves ao 

segrega-los em unilaterais, bilaterais e plurilaterais o autor os classifica com relação 

às obrigações criadas por cada um. 
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2.4.2 Elementos essenciais para a formação dos contratos 

 

 

O contrato se forma quando uma parte (ofertante) faz uma oferta de uma 

prestação à outra parte (aceitante) e esta aceita, fundindo-se as duas manifestações 

de vontade em um acordo, que obriga ambas as partes. São portanto, três 

momentos: o da oferta, o da aceitação e o acordo ou consenso, considerados 

essenciais à formação do contrato. (LOBO, 2011, p.78) 

A estrutura de formação dos contratos encontra-se disciplinada nos artigos 427 

à 435, da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de de 2002, que institui o Código Civil. 

Não se pode falar em contrato, sem de fato falar sobre o elemento essencial 

para sua formação: a manifestação de vontade das partes. 

Sobre Manifestação de vontade Gonçalves (2009, p. 50) conclui que o contrato 

constitui em negócio jurídico resultante de duas manifestações de vontade, são elas 

a proposta e a aceitação. 

 

 

2.4.2.1 Proposta 

 

A proposta, também chamada de oferta, consiste na declaração de vontade de 

vincular-se em um acordo. A proposta deve conter todos os elementos para a 

formação do negócio, tais como, objeto ou atividade proposta, preço, prazo, 

quantidade, tempo de entrega e/ou realização, forma de pagamento etc.  

Diante disso temos a proposta como o primeiro ato para a formação do 

contrato.  

O artigo 427 do Código Civil dispõe sobre a vinculação / obrigatoriedade da 

proposta: “A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar 

dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.” 

Ainda sobre o tema obrigatoriedade Gonçalves (2009, p. 53) explica: 

A obrigatoriedade da proposta consiste no ônus imposto ao proponente, de 
mantê-la por certo tempo a partir de sua efetivação e de responder por suas 
consequências, por acarretar no oblato uma fundada expectativa de 
realização do negócio, levando-o muitas vezes, como já dito, elaborar 
projetos, a efetuar gastos e despesas, a promover liquidação de negócios e 
cessação de atividades etc. 
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Contudo, o artigo 428, do Código civil prevê exceções onde a proposta deixa 

de ser obrigatória: 

Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta: 
I - se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. 
Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por 
meio de comunicação semelhante; 
II - se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente 
para chegar a resposta ao conhecimento do proponente; 
III - se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do 
prazo dado; 
IV - se, antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra 
parte a retratação do proponente. 

 

 

2.4.2.2 Aceitação 

 

A aceitação consiste na recíproca manifestação da vontade por parte do 

destinatário da proposta, por meio do qual este aceita integralmente todos os termos 

da mesma, firmando assim o contrato.   

Santos (2001, p.29) define aceitante como aquele que manifesta anuência 

aos termos essenciais de uma proposta de contrato, que com isso se torna perfeito e 

acabado. 

A aceitação é, portanto, o negócio jurídico que completa o consenso para o 

nascimento do contrato. 

“A aceitação fora do prazo, com adições, restrições, ou modificações, importará 

nova proposta.” (Art. 431, CC) 

Sobre isso Lobo (2011, p.85) explica que a aceitação não pode implicar na 

modificação da oferta , pois esta só admite aceitação integral ou rejeição. Quando a 

aceitação da oferta é parcial ou propõe modificações, ela se converte em uma nova 

oferta, invertendo então os papeis, o ofertante adquire a figura de aceitante e o 

aceitante passa a ser o novo ofertante.  
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2.4.2.3 Formação do contrato 

 

 

O contrato encontra-se formado no momento em que ocorre o consenso entre 

o ofertante e o aceitante. 

Segundo a Gonçalves (2011, p.59) no caso de contratos celebrados entre 

presentes, a proposta poderá ou não apresentar prazo para aceitação, se o ofertante 

não o fizer então sua aceitação deverá ser imediata, visto que a proposta poderá 

perder sua força.  

A conclusão para os contratos entre presentes é resultando do acordo 

recíproco das partes, a partir deste momento de consenso, cria-se uma vinculação 

imediata dando origem ao nascimento do contrato. 

Nos contratos entre ausentes a comunicação se dá por forma de 

correspondência, telefone, e-mail ou ate mesmo intermediários. Nesses casos o 

aceite demora um pouco mais e a aceitação acontece quando o objeto usado na 

comunicação é expedida pelo aceitante. 

Sobre a expedição dispõe o artigo 434 do código civil: 

Art. 434. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que 
a aceitação é expedida, exceto: 
I - no caso do artigo antecedente; 
II - se o proponente se houver comprometido a esperar resposta; 
III - se ela não chegar no prazo convencionado. 

 

 

 

2.4.3 Espécies de contrato 

 

O Código Civil de 2002, disciplina, em vinte capítulos, as variadas espécies. 

de contratos. 

Os tipos de contratos existentes no Código civil são: 
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Quadro 3 – Espécies de Contratos 

Capítulo I Contrato de Compra e 
Venda 

Capítulo XI Contrato de Comissão 

Capítulo II Contrato de Troca ou 
Permuta 

Capítulo XII Contrato de Agência e 
Distribuição 

Capítulo III Contrato Estimatório Capítulo XIII Contrato de Corretagem 

Capítulo IV Contrato de Doação Capítulo XIV Contrato de Transporte 

Capítulo V Contrato de Locação de 
Coisas 

Capítulo XV Contrato de Seguro 

Capítulo VI Contrato de Empréstimo Capítulo XVI Contrato de Constituição 
de Renda 

Capítulo VII Contrato de Prestação de 
Serviço 

Capítulo XVII Contrato de Jogo e da 
Aposta 

Capítulo VIII Contrato de Empreitada Capítulo XVIII Contrato de Fiança 

Capítulo IX Contrato de Depósito Capítulo XIX Contrato de Transação 

Capítulo X Contrato de Mandato Capítulo XX Contrato de 
Compromisso 

 Fonte: Código Civil /2002, Adaptado. 

  

Cada contrato busca atender a especificidade de cada negócio jurídico, 

entretanto, o objeto desse estudo abrangerá apenas os contratos de prestação de 

Serviços e Locação de Coisas (Bens Móveis). 

 

 

2.5 Contrato de Prestação de Serviço 

 

2.5.1 Objeto 

  

O contrato de prestação de serviço regulado pelo direito civil é aplicado somente 

nas relações não regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.  

“Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser 

contratada mediante retribuição.” (Art. 594, CC) 

Diante disso, qualquer tipo de serviço, independente de sua natureza, pode ser 

objeto de prestação, desde não constitua ato ilícito. 

O contrato é formado por duas partes, de um lado o prestador de serviço e do 

outro a pessoa que contrata o serviço. O prestador fornece, sem vínculo 

empregatício, o seus serviços em troca de remuneração. 
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Dispõe o artigo 595 do Código civil: “No contrato de prestação de serviço, 

quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser 

assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”  Neste caso, se uma das partes 

não souber ler nem escrever, o contrato poderá ser assinado por uma terceira 

pessoa, a mando da parte impossibilitada. 

O artigo 601 institui que o limite do serviço a ser exigido pelo prestador tem que 

ser dado pelo próprio contrato, na ausência delimitação do âmbito de atuação do 

serviço entende-se que o prestador se obrigou a prestar qualquer tipo de serviço 

compatível com a sua habilitação. 

 

 

2.5.2 Características do Contrato 

 

Quanto as principais características do contrato, explica Lobo (2011, p. 353) 

A prestação de serviços é o contrato bilateral, temporário e oneroso, 
mediante o qual uma pessoa (prestador de serviços) se obriga a desenvolver 
uma atividade eventual, de caráter corporal ou intelectual, com independência 
técnica e sem subordinação hierárquica, em favor de outra (tomador ou 
recebedor dos serviços), assumindo esta a contra prestação pecuniária. 

  

Dessa forma, o ato de prestar serviços é denominado bilateral quando ambas as 

partes contraem obrigações comutativas, ou seja, quando o prestador se 

compromete com a realização do serviço enquanto o tomador do serviço se 

compromete em remunerá-lo pela atividade. 

. A prestação de serviço apresenta caráter oneroso, pois gera vantagens e 

transferem direitos a ambas as partes. 

O contrato de prestação de serviço se forma a partir do consenso entre as 

partes, sem necessidade da disponibilização de um objeto ao outro contratante, 

basta detenha havido uma proposta e esta seja aceita pela outra parte. 

Outro aspecto relevante da prestação de serviço é seu caráter pessoal, ou seja, 

a menos que o contrato autorize, não poderá haver substituição das partes. 

De acordo com Gonçalves (2009, p.341) em um contrato de serviço a obrigação 

de prestar serviços, assumida pelo prestador, não poderá ser transferida a uma 

terceira pessoa, sem a permissão da outra parte, da mesma forma que o tomador de 

serviços não poderá ceder a outra pessoa os serviços que lhe seria prestado. 
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Ou seja, caso não haja previsão no contrato ou anuência de uma parte para 

substituição de outra e assim for feito este fato será caracterizado como uma 

violação contratual. 

 

 

 

2.5.3 Habilitação para prestar serviços 

 

O código civil em seu artigo 606 traz uma regra bastante rigorosa a respeito da 

habilitação para a prestação do serviço: 

Art. 606. Se o serviço for prestado por quem não possua título de habilitação, 
ou não satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os 
prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao trabalho 
executado. Mas se deste resultar benefício para a outra parte, o juiz atribuirá 
a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com 
boa-fé. 
Parágrafo único. Não se aplica a segunda parte deste artigo, quando a 
proibição da prestação de serviço resultar de lei de ordem pública. 

 

Conforme prevê o dispositivo, se o prestador não tiver habilitação exigida em 

lei para aquele serviço e assim o prestar, ele não terá direito de ser remunerado. 

Porém caso o serviço não esteja vinculado a nenhuma lei de ordem pública e 

mesmo que não habilitado o prestador execute o serviço proporcionando ao tomador 

benefícios o juiz irá atribuir uma remuneração razoável.  

A impossibilidade de remuneração para atuantes não habilitados tem o intuito 

de desestimular ou até mesmo impedir o exercício ilegal de atividades inadequadas, 

forçando que prestador procure habilitação ou execute outros serviços sem trazer 

riscos à vida de outras pessoas e ao seu patrimônio. 

 

 

2.5.4 Remuneração 

 

A remuneração é o pagamento pelo serviço prestado, estipulado livremente 

entre as partes. Caso um contrato de prestação de serviço seja celebrado e as 

partes deixarem de estipular a remuneração, ou não chegarem a um consenso, o 



 
 

37 
 

prestador de serviço poderá solicitar ao judiciário o arbitre sobre a retribuição 

financeira do contrato.  

A falta de estipulação expressa, ou acordo verbal que se possa comprovar, a 

remuneração será objeto de arbitramento judicial, com utilização de perícia, ou 

extrajudicial. O perito deverá considerar os usos em prestações de serviços 

assemelhados, notadamente no local em que realizadas. Porém, o arbitramento só é 

exigido se o prestador de serviços não aceitar o que o recebedor dos serviços quer 

prestar de conformidade com os usos do lugar, o tempo e sua qualidade. (LOBO, 

2011, p.363) 

Nesse caso o juiz verificará os usos e costumes locais, o tempo de execução do 

serviço prestado e também a qualidade do mesmo e arbitrará um valor que servirá 

de remuneração para os serviços prestados. 

A forma de pagamento do serviço está disposta no artigo 597 do Código civil: “A 

retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se, por convenção, ou costume, 

não houver de ser adiantada, ou paga em prestações.” Ou seja, não sendo 

estipulada outra forma de pagamento em contrato, a remuneração será paga de 

uma só vez após término da prestação de serviço. 

 

 

2.5.5 Prazo 

 

O prazo é um elemento de extrema relevância em um contrato de prestação de 

serviços.  

Contratos com o prazo indeterminado podem ser resilidos por qualquer uma das 

partes. Sendo assim acertado, quando houver necessidade, tanto o prestador de 

serviço quanto o dono do serviço podem solicitar a interrupção da prestação. Para 

estes casos o código civil menciona que se uma das partes desejar interromper o 

pacto deverá ser feito um aviso prévio devendo este respeitar os prazos conforme 

disposto em legislação. 

Sobre o aviso prévio, dispõe o artigo 599 do código civil 

Art. 599. Não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza 
do contrato, ou do costume do lugar, qualquer das partes, a seu arbítrio, 
mediante prévio aviso, pode resolver o contrato. 
Parágrafo único. Dar-se-á o aviso: 
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I - com antecedência de oito dias, se o salário se houver fixado por tempo de 
um mês, ou mais; 
II - com antecipação de quatro dias, se o salário se tiver ajustado por semana, 
ou quinzena; 
III - de véspera, quando se tenha contratado por menos de sete dias. 

 

Nos casos contratos de prestação de serviço acertados com prazos 

determinados o código civil estabelece um prazo limite no qual o contrato não 

deverá exceder. O código civil em seu artigo 598 estabelece que a prestação de 

serviço não poderá exceder o prazo de quatro anos. Ainda que as partes tenham 

estipulado um prazo maior de vigência para o contrato o mesmo valerá conforme 

descrito em lei, ou seja, no máximo quatro anos. 

Após o término do prazo de quatro anos nada impede que as partes resolvam 

renovar o contrato por um quadriênio ou menos. Com isso, o código civil permite às 

partes a reavaliação do contrato tendo estas direito de permanecer, modificar ou 

desvencilhar-se dele. 

“Não se conta no prazo do contrato o tempo em que o prestador de serviço, por 

culpa sua, deixou de servir.” (art.600, CC) Ou seja, nos casos em que o prestador se 

fez ausente, por deliberação própria. O dispositivo não se aplica aos momentos em 

que o prestador se ausentou por motivos de força maior, como por exemplo por 

motivo de doença. 

 

 

2.5.6 Extinção 

 

O artigo 607 do Código Civil institui as causas pelo qual os contratos podem se 

extinguir: 

Art. 607. O contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer 
das partes. Termina, ainda, pelo escoamento do prazo, pela conclusão da 
obra, pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de 
qualquer das partes ou pela impossibilidade da continuação do contrato, 
motivada por força maior. 

 

A morte do prestador de serviço caracteriza-se como objeto de extinção do 

contrato quando a continuação dos serviços depender de sua capacidade 

profissional. No caso de contratos celebrados com pessoa jurídica caso o prestador 

direto venha a óbito o serviço poderá ser continuado por seus substitutos. 
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O contrato com prazo determinado não poderá ser extinto antes do término 

acordado, caso umas das partes tenha o intuito de se desvincular esta deverá 

indenizar a outra parte. Esta indenização dependerá da demonstração da extensão 

dos prejuízos causados ao dono do serviço. 

 Sobre o assunto, prevê o artigo 602 do Código Civil: 

Art. 602. O prestador de serviço contratado por tempo certo, ou por obra 
determinada, não se pode ausentar, ou despedir, sem justa causa, antes de 
preenchido o tempo, ou concluída a obra. 
Parágrafo único. Se se despedir sem justa causa, terá direito à retribuição 
vencida, mas responderá por perdas e danos. O mesmo dar-se-á, se 
despedido por justa causa. 

 

 No caso de contratos com prazos determinados e a resilição for feita pelo 

dono do serviço este deverá pagar pelos serviços já prestados e não remunerados e 

deverá arcar com metade dos serviços que seriam prestados até o termino 

acordado. 

Diferente dos contratos determinados, os que possuem prazos indeterminados, 

ou seja, características unilaterais poderá se desvincular do contrato desde que 

respeite os prazos estipulados no código civil. 

 Inclui-se na resolução o inadimplemento a justa causa para a despedida do 

prestador individual de serviços. As principais causas justas são a ausência não 

justificada do sérvio e sua iniciativa por despedir-se, antes do encerramento do 

prazo contratual. (LOBO, 2011, p.366) 

O contrato pode ser extinto também por meio de aliciamento, onde uma 

terceira pessoa, com o objetivo de captar mão de obra alheia, oferece vantagens ao 

prestador de serviço para que este rompa o contrato, deixando de cumprir com suas 

obrigações. O código civil dispõe em seu artigo 608 sobre a pena no qual o aliciante 

deverá pagar ao tomador de serviço, constitui esta a importância equivalente a dois 

anos da quantia monetária que seria desembolsada para a remuneração dos 

serviços.  

Ao termino do contrato o prestador de serviços poderá exigir do tomador que 

este o entregue uma declaração de que o contrato chegou ao fim. Esta declaração 

poderá ser exigida também nos casos de justa causa ou qualquer outro motivo justo 

que o fizesse deixar o serviço. 
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2.6 Contrato de Locação de Coisas Móveis 

 

2.6.1 Objeto 

 

No código civil de 1916 a locação era segregada em duas espécies, sendo: 

locação de coisas e locação de serviço. O termo “locação” para serviços foi extinto, 

possuindo capitulo próprio no código civil. De acordo com o código civil de 2002 o 

termo locação serve apenas para coisas.  

Conforme disposto no artigo 565 do Código civil, o contrato de locação obriga 

uma parte (locador) a ceder o uso e o gozo de coisa infungível (objeto inconsumível) 

a outra parte (locatário) em contraprestação pecuniária. 

O objeto do contrato de locação pode ser coisa móvel ou imóvel. 

A coisa não precisa ser necessariamente de propriedade do locador, uma vez 

que a locação não acarreta transferência de domínio, malgrado em geral as duas 

posições de proprietário e senhorio, coincidam, A retribuição pelo uso da coisa 

chama-se aluguel ou renda. (GONÇALVES, 2009, p.285) 

 

 

2.6.2 Preço 

 

O preço do contrato, também denominado aluguel, será o montante de 

remuneração fixado entre as partes ou por meio de arbitramento jurídico.  

Lobo (2011. p.337) define aluguel como “a contraprestação devida pelo 

locatário em cada período de uso do bem.” 

O locador tem a obrigação de entrega do bem enquanto o locatário adquire a 

obrigação de remunerá-lo. Caso o uso e o gozo do bem for concedido gratuitamente 

a umas das partes, o contrato perderá sua característica de locação e passará a 

denominado comodato.  
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2.6.3 Características da locação 

 

Sobre as principais características do contrato de locação, Lobo (2011, p.332) 

comenta: 

A locação é genuinamente um contrato consensual ou obrigacional, bastando 
que haja o acordo de vontades entre o locador e o locatário. Diferentemente 
dos contratos reais, que exige a entrega da coisa para sua perfeição e 
ingresso no plano de existência jurídica, o contrato de locação de coisa não 
necessita que esta seja entregue ao locatário, para que existam possa valer e 
ser eficaz.  

 

O contrato de locação apresenta características bilateral e consensual, uma 

vez que, nasce a partir do acordo entre as partes e nele envolve prestações 

recíprocas. 

Outra característica do contrato de locação é sua onerosidade, através do 

qual após a celebração do contrato as duas partes adquirem obrigações. 

A locação não possui caráter personalíssimo uma vez que admite se previsto 

em contrato, cessão ou sublocação não se extinguindo no caso de morte de 

qualquer uma das partes. 

O carater de temporalidade  distingue o contrato de locação dos contratos de 

compra e venda. A locação não pode ser perpetua, pois assim sera caracterizada 

uso nas mesmas condições que lhe foi locado. 

 

 

2.6.4 Prazo 

 

A duração dos contratos de locação será estipulada pelas partes, não há 

previsão na legal no que diz respeito ao prazo máximo. O contrato de locação tem 

prazo contínuo. 

Para os casos em que há prazos estipulados em contrato, o artigo 571, do 

código civil prevê a impossibilidade do o locador de reaver o objeto alugado sem que 

se disponha a remunerar o locatário pelas perdas e danos resultantes. Caso o 

locatário devolva o objeto ao locador antes do término do contrato, este deverá arcar 

com multa contratual proporcional ao tempo que lhe resta de contrato. 

 



 
 

42 
 

 

2.6.5 Direitos e obrigações do Locador 

 

Em um contrato de locação, onde o objeto configura-se no ato de ceder um 

bem à outra pessoa, a contraprestação pecuniária consiste no principal direito 

adquirido pelo locador.  Além da remuneração o locador tem direito de solicitar ao 

juiz revisão judicial do aluguel e também autorizar a sublocação. 

As obrigações do locador estão dispostas em artigo específico no código civil. 

Constitui obrigação do locador “entregar ao locatário a coisa alugada, com 

suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse 

estado, pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário;”(art.566, I, 

CC). Conforme disposto tem se que a obrigação imediata do locador é a 

transferência do bem para o locatário. O objeto de transferência a que se refere o 

contrato deverá ser entregue no prazo estipulado e apresentar perfeitas condições 

de uso. 

Caso durante o tempo de locação, o objeto locado sofra qualquer tipo de 

deterioração, desde que não seja provocada pelo locatário, este terá direito de pedir 

redução do aluguel. 

Confere ao locador garantir, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da 

coisa, dessa forma, cabe ao locador “resguardar o locatário dos embaraços e 

turbações de terceiros, que tenham ou pretendam ter direitos sobre a coisa alugada, 

e responderá pelos seus vícios, ou defeitos, anteriores à locação.”(art.568, CC) 

 

 

2.6.6 Direitos e deveres do Locatário 

 

O principal direito adquirido pelo locatário é poder fazer uso do bem, objeto da 

locação. 

Sobre os deveres dispõe o artigo 569 do código civil: 

Art. 569. O locatário é obrigado: 
I - a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, 
conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o 
mesmo cuidado como se sua fosse; 
II - a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados, e, em falta de 
ajuste, segundo o costume do lugar; 
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III - a levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros, que se 
pretendam fundadas em direito; 
IV - a restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as 
deteriorações naturais ao uso regular. 

 

 O locatário torna-se responsável pelo uso do bem, de modo que o utilize 

sempre zelando por sua continuidade. Será responsável também pela manutenção 

ordinária do bem, cuidando deste como se o pertencesse. 

 Deverá o locatário respeitar os prazos limites de pagamento acordados em 

contrato.  

 Ao final do contrato, deverá o locatário devolver ao locador o bem em perfeito 

estado. De acordo com Gonçalves (2009, p.296) caso o locador comprove ter havido 

dano a coisa, cabe ao locatário o indenizar, visto que, constitui como obrigação 

entregar o bem no mesmo estado que o recebeu. 

 

 

2.6.7 Extinção 

 

Dispõe o artigo 573 do código civil “a locação por tempo determinado cessa de 

pleno direito findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.” 

Em complemento ao assunto, o artigo 574 deste mesmo código, sugere que ao final 

do prazo se o locatário continuar com a posse do bem alugado e o locador não de 

opor a situação considera-se então prorrogado o contrato, porém sem prazo 

determinado. 

Para os casos em que a locação não possui prazo determinado o locatário 

deverá ser previamente notificado. Após a notificação, se o locatário não fizer a 

devolução da coisa este responderá pelo dano que ela venha a sofrer e também 

pagará pelo aluguel arbitrado pelo locador. “Se o aluguel arbitrado for 

manifestamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo, mas tendo sempre em conta o 

seu caráter de penalidade.”(Art. 575,Paragrafo único, CC) 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Metodologia consiste no método utilizado para a estruturação da pesquisa. 

Segundo a Silva (2005, p.32) metodologia “é a etapa que irá definir a forma como 

será realizada a pesquisa.” 

De acordo com Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p.26) do ponto de vista da 

natureza das pesquisas, estas podem ser:  

Pesquisa Básica: objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da 
ciência sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses 
universais. 
Pesquisa Aplicada: objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, 
dirigida à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses 
locais. 
 

Diante disso, esta pesquisa classifica-se como aplicada, uma vez que tem por 

objetivo através da legislação tributária gerar conhecimentos que permitam 

esclarecer sobre a não incidência do ISSQN nas operações que envolvem locação 

de bens móveis conjugada a prestação de Serviço. 

A abordagem do problema se deu por meio de pesquisa qualitativa, definida 

segundo a  Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p.26):  

Pesquisa Qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o mundo 
real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A 
interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no 
processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas 
estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 
pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a 
analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos 
principais de abordagem. 

 

 Para a fundamentação deste trabalho utilizou-se de pesquisa bibliográfica e 

descritiva. 

Para Tozoni-Reis (2009, P.25) “a pesquisa bibliográfica tem como principal 

característica o fato de que o campo onde será feita a coleta dos dados é a própria 

bibliografia sobre o tema ou objeto que se pretende investigar” 

A pesquisa bibliográfica foi elaborada com fundamentação em livros e 

legislações pertinentes ao tema. 

 Em primeiro momento buscou-se analisar no Código Tributário Nacional a 

função do Sistema Tributário Nacional, bem como as espécies tributarias dispostas 
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no mesmo. Em seguida, através da legislação do Imposto sobre Serviço, buscou-se 

descrever as principais características do imposto de acordo com a Lei 

complementar 116/2003, como seu fato gerador, sua hipótese de incidência, base 

de calculo, contribuintes, alíquotas e contabilização na empresa tomadora e 

prestadora do serviço. 

Após a análise do imposto contextualizou-se a respeito do instrumento jurídico 

regulador de relações negociais, o contrato. Em relação ao contrato, a pesquisa traz 

uma breve analise sobre as principais características de um contrato, bem como os 

tipos de contrato existentes no código civil de 2002, para que assim pudesse se 

limitar ao contrato de locação e ao contrato de prestação de serviço.   

A segunda parte do trabalho descreve sobre o planejamento tributário e sua 

importância para empresa, demonstrando que através de meios legais torna-se 

possível a minimização dos impactos tributários dentro da organização. 

A pesquisa se completará com um estudo de caso hipotético, descrevendo a 

simulação de uma negociação jurídica, para que através do planejamento tributário 

seja feita a análise com relação a incidência do Imposto sobre serviço de qualquer 

natureza com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal.  
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4 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

 

A elevada carga tributária existente no Brasil pode dificultar o crescimento das 

empresas, afetando diretamente sua sobrevivência no mercado e fazendo com que 

as mesmas estejam passíveis de dívidas fiscais. 

Ao projetar suas atividades uma empresa deverá conhecer as alternativas 

válidas dentro dos meios legais para alcançar a correta administração do ônus 

tributário e reduzir seu impacto.  

O ato de planejar consiste na técnica de considerar previamente as 

alternativas possíveis na tomada de decisão. O planejamento deve ser realizado 

constantemente, pois por meio deste instrumento pretende-se ter uma visão holística 

da situação da empresa, possibilitando decisões estratégicas visando garantir um 

bom desempenho no mercado. 

Por meio do planejamento, tenta-se sistematicamente avaliar o 

comportamento da organização tendo em vista o longo prazo, buscando melhorar o 

futuro da empresa com ações no presente. Procura-se ainda traçar uma perspectiva 

de futuro, intervindo ativamente no presente. (LUZ, 2014, p. 67) 

De acordo com o entendimento de Oliveira et al. (2014, p. 22) para a obtenção 

de melhor resultado levando em conta a instabilidade da economia e as altas taxas 

de tributação o planejamento tributário consiste no instrumento de maior relevância 

que as empresas dispõem. Este instrumento é capaz de racionalizar os custos 

tributários sem afrontar as legislações que regem os tributos. 

  O profissional da área contábil é uma peça fundamental para a elaboração do 

planejamento tributário de uma organização. Além de responsável pelas operações, 

conciliações, pelos controles e apurações dentro da empresa este profissional 

possui uma visão holística da empresa e ao avaliar as alternativas saberá o impacto 

de cada uma delas na organização. 

Uma das mais importantes funções da contabilidade tributária corresponde ao 

conjunto de atuações e procedimentos operacionais de uma empresa 

(especialmente os contábeis) que levaria uma redução legal do ônus tributário 

empresarial, recolhendo exatamente o montante devido gerado por suas operações; 

(OLIVEIRA, 2009, p.189) 
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Diante disso, o planejamento tributário é uma ferramenta utilizada na gestão 

das organizações. Este instrumento tem por objetivo o estudo prévio dos atos legais 

que poderão ser adotados pela empresa com o intuito de reduzir a carga tributária 

incidente em suas operações.  

De acordo com Pohlmann (2010, p.277) “o planejamento pode ser entendido 

como o conjunto de decisões e ações adotadas pelos contribuintes com o objetivo 

de evitar a incidência de tributos - ou meramente reduzir ou postergar seu 

pagamento – em relação a determinado ato, negócio ou atividade.” 

Conforme definido por Fabretti (2012, p. 8)  planejamento é “ o estudo feito 

previamente, ou seja, antes da realização do fato administrativo, pesquisando-se 

seus efeitos jurídicos e econômicos e as alternativas legais menos onerosas.” 

A redução da arrecadação dos tributos, por parte do contribuinte, poderá ser 

feita de duas maneiras: de maneira lícita utilizando  métodos elisivos, ou através de 

métodos ilícitos, optando por atitudes evasivas. 

A evasão, ao contrario de elisão, consiste em prática contrária à lei. 

Geralmente, é cometida após a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, 

objetivando reduzi-la ou ocultá-la. (FABRETTI, 2012, p.136) 

Não há que se confundir planejamento tributário com sonegação fiscal. 

Sonegar é, segundo a Rios (1999, p.497)  o ato de “eximir-se ao cumprimento de 

uma ordem”. Enquanto planejar é escolher entre opções lícitas que possibilitem a 

redução do ônus tributário.  

O artigo 1º da Lei 4.729 de 1965 define o crime de sonegação fiscal bem 

como suas penas: 

 Art 1º Constitui crime de sonegação fiscal:        (Vide Decreto-Lei nº 1.060, de 
1969) 
I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que 
deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, 
com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, 
taxas e quaisquer adicionais devidos por lei; 
II - inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos ou operações de 
qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a 
intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda 
Pública; 
III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis 
com o propósito de fraudar a Fazenda Pública; 
IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-
as, com o objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, 
sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. 
V - Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário da 
paga, qualquer percentagem sôbre a parcela dedutível ou deduzida do 
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impôsto sôbre a renda como incentivo fiscal.      (Incluído pela Lei nº 5.569, de 
1969) 
 Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de duas a cinco vêzes o 
valor do tributo. 
§ 1º Quando se tratar de criminoso primário, a pena será reduzida à multa de 
10 (dez) vêzes o valor do tributo. 
§ 2º Se o agente cometer o crime prevalecendo-se do cargo público que 
exerce, a pena será aumentada da sexta parte. 
§ 3º O funcionário público com atribuições de verificação, lançamento ou 
fiscalização de tributos, que concorrer para a prática do crime de sonegação 
fiscal, será punido com a pena dêste artigo aumentada da têrça parte, com a 
abertura obrigatória do competente processo administrativo. 

 

Os artigo 1 e 2  da Lei 8.137/90, define as hipóteses  em que se configura crime 

contra a ordem tributária: 

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou 
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes 
condutas:       (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000) 
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo 
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; 
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou 
qualquer outro documento relativo à operação tributável; 
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou 
deva saber falso ou inexato; 
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento 
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, 
efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. 
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo 
de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou 
menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da 
exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V. 
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:      (Vide Lei nº 9.964, de 
10.4.2000) 
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou 
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento 
de tributo; 
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição 
social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação 
e que deveria recolher aos cofres públicos; 
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, 
qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou 
de contribuição como incentivo fiscal; 
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo 
fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de 
desenvolvimento; 
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao 
sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa 
daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

 

Diante do exposto, o que distingue o planejamento tributário da evasão fiscal é a 

licitude dos meios adotados pelo contribuinte para amenizar ou evitar o impacto 

tributário. Considera-se evasão o ato de eximir-se da obrigação tributária após a 
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ocorrência do fato gerador, porém nada impede que o contribuinte de maneira 

preventiva, adote práticas e procedimentos com o objetivo de eliminar, amenizar ou 

postergar a obrigação tributária.  

Assim, o objetivo principal do planejamento tributário consiste  na utilização de 

praticas legais que resultem na redução dos custos tributários de uma organização. 

 

 

 

4.1 Não incidência do ISS sobre locação de bens conjugada com prestação 

de Serviço – a Segregação dos valores contratuais como forma de 

planejamento tributário de ISS – Caso Hipotético. 

 

 

A Empresa “A”, situada na cidade de Barra Mansa, tem como sua principal 

atividade a locação de Guindastes, além da locação do bem a empresa também 

dispõe de profissionais capacitados para a operação do mesmo. 

Para organizar os Materiais pesados de seu estoque, a empresa “B”, que atua 

ramo metalúrgico, situada em Volta Redonda, necessita de utilizar um guindaste e 

para isso resolve contratar a empresa “A”. 

Como não dispõe de funcionários devidamente treinados para operar o 

equipamento, a empresa “B” decide realizar a locação do bem e contratar o serviço 

de operação oferecido. 

O valor contratado está assim discriminado: 

Valor do equipamento:   R$  90.000,00 

Valor da Operação    R$  10.000,00 

Totalizando     R$ 100.000,00 

 De acordo com o artigo 6 da Lei complementar 116/2003, que dispõe sobre o 

ISSQN, os municípios e o distrito federal podem, mediante lei, atribuir a 

responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador. 

Sendo assim, o Munícipio de Volta redonda, através do inciso VIII, do artigo 40 da 

Lei Municipal nº 1.896/84 (Código Tributário Municipal- CTM) atribui a 

responsabilidade de retenção a pessoa jurídica tomadora dos serviços descritos nos 

seguintes subitens: 
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 Artigo 40: São responsáveis: 
 [...] VIII A pessoa Jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou 
intermediária dos serviços descritos nos subitens: 3.05; 7.02; 7.04; 7.05; 7.09; 
7.10; 7.12; 7.14; 7.15; 7.16; 7.17; 7.19; 11.02; 17.05 ou 17.20 da lista de 
serviços. 
 

Conforme estabelecido no CTM de Volta Redonda, a parcela relativa a 

operação do guindaste (Fornecimento de mão de Obra) além de ser devida no local 

da prestação do serviço é de responsabilidade do tomador efetua a retenção e o 

recolhimento do imposto.  

 Como forma de planejamento tributário do ISS, a empresa “A” divide o objeto 

do negócio jurídico (contrato) em duas partes: locação de bens móveis R$90.000,00 

e prestação de serviço R$10.000,00. 

 

COM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

Valor do Contrato 

Valor Mão de Obra R$ 10.000,00 

Valor Locação R$ 90.000,00 

Total R$ 100.000,00 

ISSQN (LC116-17.05) 

Base de Cálculo  R$ 10.000,00 

Valor ISSQN R$ 500,00 

    

Fonte: Autora 

 

Considerando que a legislação define como fato gerador do ISS a prestação 

de serviços e que a base de cálculo para o recolhimento do imposto é o preço 

referente ao serviço, a empresa “B” realizou as devidas retenções sobre o valor da 

mão de obra. O recolhimento referente a parcela do serviço prestado pelo operador 

confere o montante de R$ 500,00, uma vez que a alíquota municipal para o serviço 

de fornecimento de mão de obra (subitem 17.05 da lista anexa) é de 5%. 

Caso a empresa não faça o planejamento segregando mão de obra e locação 

de bens móveis acarretaria um aumento no preço do contrato em 4,73%, pois 

estaria considerando o imposto sobre a totalidade. 
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SEM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

Valor do Contrato 

Valor Mão de Obra R$ 10.000,00 

Valor Locação R$ 94.736,84 

Total R$ 104.736,84 

ISSQN (LC116-17.05) 

Base de Cálculo  R$ 104.736,84 

Valor ISSQN R$ 5.236,84 

    

Fonte: Autora 

 

 

 

4.2 Base Legal para o planejamento Tributário do ISS 

 

 

Como exposto, o Imposto sobre Serviço de Qualquer natureza tem como fato 

gerador da obrigação tributária a prestação dos Serviços apresentados na lista 

anexa à LC 116/2003.   

O código civil 2002 segrega em capítulos próprios o contrato de Locação e o 

contrato de Prestação de serviço para que com isso não se confunda suas 

respectivas naturezas jurídicas. 

Um contrato de locação é configurado pela obrigação de “dar”, ou seja, o locador 

se compromete com a entregar do bem. Enquanto um contrato de prestação de 

Serviço é aquele que a principal característica da relação jurídica entre o tomador do 

serviço e o prestador é a obrigação de fazer, em outras palavras, é o contrato que o 

prestador tem a obrigação de desempenhar alguma atividade em benefício ao 

contratante. Sendo assim, configura-se inviável a comparação entre a “locação” e 

“prestação de Serviços”. 

O artigo 110 do CTN impede que o legislador altere o teor de outras áreas do 

direito. Assim, dispõe: 

 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, 



 
 

52 
 

ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou 
limitar competências tributárias. 

 

Portanto, uma vez que definidos separadamente no código civil, torna-se 

inadmissível a qualificação da locação de bens em serviço. 

O Supremo Tribunal Federal ao analisar o Recurso Extraordinário 

116.121/SP, que tem por objetivo embargar a execução fiscal decorrentes de 

lançamentos do ISS sobre a locação, julgou improcedente a exigência do crédito 

tributário. O argumento utilizado para que a exigência do tributo se caracteriza 

inconstitucional, uma vez que o ato de locar gera obrigação de dar e não há 

qualquer existência de prestação de por parte do locador. 

Desse modo, não há duvidas de que as operações que envolvem apenas 

locação de bens móveis não configuram hipótese de incidência no campo do 

imposto sobre Serviço. 

As divergências começam a surgir nos contratos em que há operações 

mistas, ou seja, uma empresa ao mesmo tempo em que se obriga contratualmente 

com a entrega de um bem resolve também disponibilizar mão de obra para a 

operação ou manutenção do mesmo. 

O STF ao julgar o Recurso Extraordinário nº 116.121/SP  apenas declarou a 

não incidência do Imposto sobre serviço nas operações de locação de bens móveis. 

Contudo, nada se esclareceu a respeito dos serviços prestados e associado a 

locação de um bem.  

No julgamento do Recurso em questão o Ministro Marco Aurélio, designado 

relator apontou a questão: 

Indago se, no caso, o proprietário do guindaste coloca a disposição 
daquele que 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 esta prestação, 
concluiria pela incidência do tributo. 

 

Através do transcrito o Ministro Relator afirma que nos contratos em que se 

preveja a prestação de serviços conjugada com a locação de algum bem, este 

apresentará hipótese de incidência do imposto. 

Diante do exposto, a questão que se coloca é a seguinte: Qual a base de calculo 

do ISS nos contratos que associam locação de bem móvel a prestação de serviço?  
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Para elucidar esta questão surgiu a edição da Sumula vinculante nº 31 pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

A Redação inicialmente proposta pela Sumula vinculante nº 31 determinava que 

“é Inconstitucional a incidência do Imposto sobre o Serviço de Qualquer Natureza- 

ISS sobre Locações de bens Móveis Dissociadas da Prestação de Serviço.”  

Diante disso, surgiram alguns questionamentos quanto a não incidência. Seria 

ela aplicável apenas os contratos de locação dissociada a prestação de Serviço? A 

redação proposta pela Sumula Vinculante 31 deixa lacunas para interpretações no 

sentido que quando há locação associada a prestação de serviços configura 

hipótese de incidência ao imposto no valor total da operação. 

Contudo, durante os debates antecedentes a aprovação da Súmula em questão, 

Ministro Cesar Peluso fez a seguinte intervenção: 

“Veja bem: estamos afirmando que é inconstitucional quando incide sobre 
locação de móveis, mas só quando é dissociada da operação de serviço. 
Quando for associada, cabe imposto? Não. Então, a referência a dissociada é 
desnecessária, porque, quando associada, também não incide. Quando há 
contrato de locação de móveis e, ao mesmo tempo, prestação de serviço, a 
locação de móveis continua não suportando o imposto; O SERVIÇO, SIM . Se 
não tiver nenhuma ligação com prestação de serviço, também continua não 
suportando; não há incidência. Noutras palavras, o dissociada aí realmente é 
inútil e pode gerar dúvida. E, quando for associada, está sujeita ao imposto 
sobre prestação de serviço? A meu ver, com o devido respeito, não há 
prejuízo algum ao sentido das inúmeras decisões, se for cortada a expressão 
final "dissociada da prestação de serviço". É inconstitucional a incidência 
sobre locação de móveis, só”. 

 

O STF ao aprovar a Sumula Vinculante nº 31 acolheu a intervenção do 

Ministro e a mesma entrou em vigor com a seguinte redação: “É inconstitucional a 

incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de 

locação de bens móveis.” Esta sumula conferiu claros conceitos  com relação a 

incidência do imposto sobre mistos.  

Quanto a Locação de bens associadas a prestação de serviço, tem-se a 

seguinte redação no que se refere a jurisprudência posterior a aprovação da súmula 

vinculante 31: 

[...] ISS e locação de bens móveis concomitante com prestação de serviço  
 
"Ementa: Tributário. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Locação de 
bens móveis associada a prestação de serviços. Locação de guindaste e 
apresentação do respectivo operador. Incidência do ISS sobre a prestação de 
serviço. Não incidência sobre a locação de bens móveis. Súmula Vinculante 
31. Agravo regimental. 1. A Súmula Vinculante 31 não exonera a prestação de 
serviços concomitante à locação de bens móveis do pagamento do ISS. 2. Se 
houver ao mesmo tempo locação de bem móvel e prestação de serviços, o ISS 
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incide sobre o segundo fato, sem atingir o primeiro. 3. O que a agravante 
poderia ter discutido, mas não o fez, é a necessidade de adequação da base 
de cálculo do tributo para refletir o vulto econômico da prestação de serviço, 
sem a inclusão dos valores relacionados à locação. Agravo regimental ao qual 
se nega provimento." (ARE 656709 AgR, Relator Ministro Joaquim Barbosa, 
Segunda Turma, julgamento em 14.2.2012, DJe de 8.3.2012) 

 

Diante disso, é essencial que os valores dos contratos mistos estejam 

devidamente segmentados para fins de adequação da base de cálculo do imposto. 

Nesses contratos, de acordo com a jurisprudência da Sumula Vinculante o ISS 

incide apenas na parcela que constitui o fato gerador do imposto municipal, ou seja, 

a prestação de serviço. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A constituição Federal em atribui aos municípios e ao Distrito Federal a 

competência para instituir o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza.  

Através da elaboração deste trabalho pode-se observar a quantidade de 

municípios existentes no País e a importância dos mesmos obedecerem à 

constituição federal e as Leis complementares que definem regras gerais de 

tributação ao instituírem o ISSQN, desta forma, a legislação municipal não pode 

instituir novos impostos e contribuições sem que estes estejam previstos na 

constituição federal. 

Conforme disposto na constituição, foi criada a Lei complementar 116/2003, 

onde a mesma dispõe sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, 

definindo a alíquota máxima, o fato gerador, hipótese de incidência e não incidência 

e os serviços alcançados pela tributação do ISS. Diante disso, tem-se que o âmbito 

constitucional do ISS configura-se na prestação dos serviços constantes na lista 

anexa a Lei.  

A Lista de serviços é exaustiva, portanto esgota os serviços alcançados pelo 

ISSQN, porém a legislação não consegue abarcar todas as transações comerciais 

existentes entre as empresas. 

Existem operações negociais mistas, também chamadas de operações 

complexas. Um exemplo desse tipo de operação é a locação de bens móveis 

conjugada a determinado tipo de prestação de serviço, seja este operação ou 

manutenção do bem.  

A celebração de contratos em atendimento a mais de uma necessidade do 

contratante tem gerado conflitos de entendimentos acerca de seu objeto jurídico e 

do campo de incidência do ISSQN. 

O objeto de um contrato de Locação consiste em ceder o uso de um bem 

infungível, criando para o locador a obrigação de efetuar a entrega do bem ao 

locatário.  

Diferente a locação, o contrato de prestação de Serviço cria para o prestador a 

obrigação de desenvolver alguma atividade em benefício a parte contratante, ou seja 

ao tomador. 
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Para analisar a incidência do ISS deve-se atentar a natureza jurídica da 

atividade. Assim buscou-se demonstrar, por meio da legislação vigente a natureza 

jurídica do contrato de locação e do contrato de prestação de Serviço para que fosse 

possível esclarecer sobre o objeto dos mesmos em negócios complexos.  

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal a locação de bens 

móveis foi vetada da lista de serviço anexa a Lei complementar por não se tratar de 

serviço. Diante disso, entende-se que o fisco municipal possui competência apenas 

para tributar sobre a obrigação de fazer. Dessa forma, a locação de bens não atende 

o pré-requisito básico para ser caracterizada como atividade sujeita ao imposto. 

O trabalho surgiu da necessidade de esclarecimento acerca da incidência do 

Imposto sobre Serviço nos contratos mistos de forma a impossibilitar controvérsias 

no que diz respeito a natureza jurídica de cada operação, ainda que façam parte de 

um mesmo contrato. 

Ao abordar o planejamento tributário procurou-se demonstrar a importância do 

estudo prévio das alternativas para a escolha da menos onerosa. Ainda com relação 

ao planejamento tributário o trabalho abordou a importância do profissional da 

contabilidade para a elaboração do mesmo, uma vez que este profissional possui 

uma visão holística da organização, sabendo os impactos de cada alternativa. 

Conclui-se que através do planejamento tributário, ao realizar a segregação dos 

valores contratuais não se comete nenhum ilícito tributário e ainda implica na 

redução da carga tributária 

O objetivo deste trabalho foi atendido, uma vez que, ao analisar as posições 

jurisprudenciais e doutrinárias em relação à tributação do imposto sobre Serviço nos 

contratos de Locação associadas a prestação de serviço pode-se concluir, com base 

no entendimento do Supremo Tribunal Federal, através da Sumula Vinculante nº 31, 

que é inconstitucional a incidência do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 

sobre operações de locação de bens móveis e ainda que estas operações façam 

parte de um contrato misto torna-se possível fazer a segregação dos valores 

contratuais para que a matéria seja tributada somente sobre a atividade humana a 

que dá origem ao fato gerador do imposto, ou seja, somente ao que se caracteriza 

como prestação de serviços. 
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ANEXO 

 

ANEXO I 

LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 

Mensagem de veto 

Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza, de competência 
dos Municípios e do Distrito Federal, e 
dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

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. 

§ 1o O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País 
ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. 

§ 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. 

§ 3o O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os 
serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados 
economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento 
de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. 

§ 4o A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço 
prestado. 

Art. 2o O imposto não incide sobre: 

I – as exportações de serviços para o exterior do País; 

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; 

III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor 
dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a 
operações de crédito realizadas por instituições financeiras. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20116-2003?OpenDocument
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Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços 
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento 
seja feito por residente no exterior. 

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:      (Vide Lei Complementar nº 123, de 2006). 

I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1o do art. 1o desta 
Lei Complementar; 

II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso 
dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa; 

III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 
7.19 da lista anexa; 

IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista 
anexa; 

V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso 
dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa; 

VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, 
reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 
quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa; 

VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e 
logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, 
no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa; 

VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no 
caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa; 

IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes 
físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da 
lista anexa; 

X –   (VETADO) 

XI –   (VETADO) 

XII – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, 
no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista anexa; 

XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e 
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa; 
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XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 
da lista anexa; 

XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços 
descritos no subitem 11.01 da lista anexa; 

XVI – dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou 
monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa; 

XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do 
bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa; 

XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e 
congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, 
da lista anexa; 

XIX – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos 
serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista anexa; 

XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo 
subitem 17.05 da lista anexa; 

XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o 
planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo 
subitem 17.10 da lista anexa; 

XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou 
metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa. 

§ 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. 

§ 2o No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, 
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo 
território haja extensão de rodovia explorada. 

§ 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do 
estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, 
excetuados os serviços descritos no subitem 20.01. 

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. 
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Art. 5o Contribuinte é o prestador do serviço. 

Art. 6o Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão 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, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos 
legais. 

§ 1o Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao 
recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, 
independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte. 

§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1o deste artigo, são 
responsáveis: (Vide Lei Complementar nº 123, de 2006). 

I – o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou 
cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País; 

II – a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária 
dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 
7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa. 

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. 

§ 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; 

II -   (VETADO) 

§ 3o   (VETADO) 

Art. 8o As alíquotas máximas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
são as seguintes: 

I –   (VETADO) 

II – demais serviços, 5% (cinco por cento). 

Art. 9o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 10. Ficam revogados os arts. 8o, 10, 11 e 12 do Decreto-Lei no 406, de 31 
de dezembro de 1968; os incisos III, IV, V e VII do art. 3o do Decreto-Lei no 834, de 8 
de setembro de 1969; a Lei Complementar no22, de 9 de dezembro de 1974; a Lei 
no 7.192, de 5 de junho de 1984; a Lei Complementar no 56, de 15 de dezembro de 
1987; e a Lei Complementar no 100, de 22 de dezembro de 1999. 

Brasília, 31 de julho de 2003; 182o da Independência e 115o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antônio Palocci Filho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.8.2003 

 

 Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 

 

1 – Serviços de informática e congêneres. 

1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas. 

1.02 – Programação. 

1.03 – Processamento de dados e congêneres. 

1.04 – Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. 

1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 

1.06 – Assessoria e consultoria em informática. 

1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e 
manutenção de programas de computação e bancos de dados. 

1.08 – Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 

2 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

2.01 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 

3.01 –   (VETADO) 

3.02 – Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 

3.03 – Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, 

stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, 

parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou 

negócios de qualquer natureza. 

3.04 – Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de 

uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de 

qualquer natureza. 
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3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso 

temporário. 

4 – Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 

4.01 – Medicina e biomedicina. 

4.02 – Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, 

ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. 

 

4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, 

prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. 

4.04 – Instrumentação cirúrgica. 

4.05 – Acupuntura. 

4.06 – Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 

4.07 – Serviços farmacêuticos. 

4.08 – Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 

4.09 – Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e 

mental.  

4.10 – Nutrição. 

4.11 – Obstetrícia. 

4.12 – Odontologia. 

4.13 – Ortóptica. 

4.14 – Próteses sob encomenda. 

4.15 – Psicanálise. 

4.16 – Psicologia. 

4.17 – Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. 

4.18 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 

4.19 – Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. 

4.20 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de 

qualquer espécie. 

4.21 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 

4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de 

assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. 
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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. 

5 – Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. 

5.01 – Medicina veterinária e zootecnia. 

5.02 – Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área 

veterinária. 

5.03 – Laboratórios de análise na área veterinária. 

5.04 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 

5.05 – Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 

5.06 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de 

qualquer espécie. 

5.07 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 

5.08 – Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e 

congêneres. 

5.09 – Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 

6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. 

6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 

6.02 – Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 

6.03 – Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 

6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades 

físicas. 

6.05 – Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 

7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção 

civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 

7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, 

paisagismo e congêneres. 

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de 

construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive 

sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e 

equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de 

serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 
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7.03 – Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos 

organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; 

elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de 

engenharia. 

7.04 – Demolição. 

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e 

congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos 

serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

7.06 – Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, 

revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com 

material fornecido pelo tomador do serviço. 

7.07 – Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. 

7.08 – Calafetação. 

7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e 

destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. 

7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, 

chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. 

7.11 – Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 

7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, 

químicos e biológicos. 

7.13 – Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, 

desratização, pulverização e congêneres. 

7.14 –   (VETADO) 

7.15 –   (VETADO) 

7.16 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. 

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 

7.18 – Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, 

açudes e congêneres. 

7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, 

arquitetura e urbanismo. 

7.20 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, 

levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, 

geofísicos e congêneres. 
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7.21 – Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, 

testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a 

exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. 

7.22 – Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 

8 – Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, 

treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. 

8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 

8.02 – Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de 

conhecimentos de qualquer natureza. 

9 – Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. 

9.01 – 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). 

9.02 – Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de 

programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. 

9.03 – Guias de turismo. 

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. 
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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. 

11 – Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. 

11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves 

e de embarcações. 

11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 

11.03 – Escolta, inclusive de veículos e cargas. 

11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens 

de qualquer espécie. 

12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. 

12.01 – Espetáculos teatrais. 

12.02 – Exibições cinematográficas. 

12.03 – Espetáculos circenses. 

12.04 – Programas de auditório. 

12.05 – Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 

12.06 – Boates, taxi-dancing e congêneres. 

12.07 – Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e 

congêneres. 

12.08 – Feiras, exposições, congressos e congêneres. 

12.09 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 

12.10 – Corridas e competições de animais. 

12.11 – Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a 

participação do espectador. 

12.12 – Execução de música. 

12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, 

entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, 

recitais, festivais e congêneres. 

12.14 – Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante 

transmissão por qualquer processo. 

12.15 – Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. 
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12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, 

desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. 

12.17 – Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 

13 – Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 

13.01 –   (VETADO) 

13.02 – Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e 

congêneres. 

13.03 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, 

reprodução, trucagem e congêneres. 

13.04 – Reprografia, microfilmagem e digitalização. 

13.05 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, 

fotolitografia. 

14 – Serviços relativos a bens de terceiros. 

14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, 

restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, 

aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças 

e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

14.02 – Assistência técnica. 

14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que 

ficam sujeitas ao ICMS). 

14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus. 

14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, 

recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. 

14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive 

montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por 

ele fornecido. 

14.07 – Colocação de molduras e congêneres. 

14.08 – Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. 

14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, 

exceto aviamento. 

14.10 – Tinturaria e lavanderia. 

14.11 – Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 
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14.12 – Funilaria e lanternagem. 

14.13 – Carpintaria e serralheria. 

15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles 

prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por 

quem de direito. 

15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou 

débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. 

15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de 

investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem 

como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. 

15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de 

terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. 

15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de 

idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. 

15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, 

inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou 

em quaisquer outros bancos cadastrais. 

15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos 

em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; 

comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento 

eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou 

depositário; devolução de bens em custódia. 

15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por 

qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso 

a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a 

rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a 

contas em geral, por qualquer meio ou processo. 

15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e 

registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; 

emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e 

congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins. 
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15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de 

direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de 

contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). 

15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, 

de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de 

terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de 

atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; 

emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral. 

15.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção 

de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados. 

15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 

15.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, 

prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de 

exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e 

cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e 

demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias 

recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações 

de câmbio. 

15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão 

magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres. 

15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a 

depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer 

meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento. 

15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens 

de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; 

serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e 

similares, inclusive entre contas em geral. 

15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de 

cheques quaisquer, avulso ou por talão. 

15.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou 

obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e 

renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais 

serviços relacionados a crédito imobiliário. 
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16 – Serviços de transporte de natureza municipal. 

16.01 – Serviços de transporte de natureza municipal. 

17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e 

congêneres. 

17.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens 

desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e 

informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 

17.02 – Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, 

resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-

estrutura administrativa e congêneres. 

17.03 – Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, 

financeira ou administrativa. 

17.04 – Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. 

17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de 

empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador 

de serviço. 

17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de 

campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais 

materiais publicitários. 

17.07 –   (VETADO) 

17.08 – Franquia (franchising). 

17.09 – Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 

17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, 

congressos e congêneres. 

17.11 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de 

alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 

17.12 – Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. 

17.13 – Leilão e congêneres. 

17.14 – Advocacia. 

17.15 – Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 

17.16 – Auditoria. 

17.17 – Análise de Organização e Métodos. 

17.18 – Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 
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17.19 – Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 

17.20 – Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 

17.21 – Estatística. 

17.22 – Cobrança em geral. 

17.23 – Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, 

gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em 

geral, relacionados a operações de faturização (factoring). 

17.24 – Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. 

18 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção 

e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência 

de riscos seguráveis e congêneres. 

18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; 

inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e 

gerência de riscos seguráveis e congêneres. 

19 – Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, 

bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os 

decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 

19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, 

bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os 

decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 

20 – Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, 

ferroviários e metroviários. 

20.01 – Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de 

passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, 

desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer 

natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio 

marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, 

logística e congêneres. 

20.02 – Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de 

passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de 

aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de 

mercadorias, logística e congêneres. 
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20.03 – Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação 

de passageiros, mercadorias, inclusive     suas operações, logística e congêneres. 

21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 

22 – Serviços de exploração de rodovia. 

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. 

23 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e 

congêneres. 

23.01 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e 

congêneres. 

24 – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, 

banners, adesivos e congêneres. 

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, 

banners, adesivos e congêneres. 

25 - Serviços funerários. 

25.01 – Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de 

capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros 

paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros 

adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de 

cadáveres. 

25.02 – Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 

25.03 – Planos ou convênio funerários. 

25.04 – Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 

26 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, 

objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; 

courrier e congêneres. 

26.01 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, 

objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; 

courrier e congêneres. 
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27 – Serviços de assistência social. 

27.01 – Serviços de assistência social. 

28 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

28.01 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

29 – Serviços de biblioteconomia. 

29.01 – Serviços de biblioteconomia. 

30 – Serviços de biologia, biotecnologia e química. 

30.01 – Serviços de biologia, biotecnologia e química. 

31 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, 

telecomunicações e congêneres. 

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, 

telecomunicações e congêneres. 

32 – Serviços de desenhos técnicos. 

32.01 - Serviços de desenhos técnicos. 

33 – Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 

33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e 

congêneres. 

34 – Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 

34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 

35 – Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações 

públicas. 

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações 

públicas. 

36 – Serviços de meteorologia. 

36.01 – Serviços de meteorologia. 

37 – Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 

37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 

38 – Serviços de museologia. 

38.01 – Serviços de museologia. 

39 – Serviços de ourivesaria e lapidação. 

39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo 

tomador do serviço). 

40 – Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. 
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40.01 - Obras de arte sob encomenda. 


