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RESUMO 

 

 O trabalho demonstra, os tipos de tributos previstos na Constituição Federal, 

tratando do ISS - Imposto Sobre Serviço que é de competência dos Municípios. Faz 

uma análise sobre o ISS e a previsão legal, através da Lei Complementar 

nº116/2003 e o pelo Decreto-lei nº 406/1968 com o objetivo de abordar as questões 

dos conflitos de competência entre os Municípios do Brasil referentes à cobrança do 

ISS, através de análise normativa sobre a determinação do sujeito ativo da 

obrigação tributária. Analisa, também, a posição jurisprudencial dos Tribunais 

Brasileiros competentes a conhecerem os conflitos provenientes das aplicações das 

normas sobre o tema. Por fim, demonstra que a consignação em pagamento é a 

forma viável para o prestador do serviço realizar o pagamento do ISS sem precisar 

participar da disputa entre os Municípios pelo tributo. 

PALAVRAS-CHAVE: Competência ISS, Conflito de competência, Imposto sobre 

serviço, Consignação em pagamento. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 

 

  De acordo com SABBAG o ISS, foi previsto na Emenda Constitucional nº18 

de 1965, no artigo 15. O Imposto Sobre Serviço é um tributo que veio substituir o 

Imposto sobre indústrias e profissões (IIP). Inicialmente estadual, o ISS, após a 

Constituição Federal de 1946, se tornou imposto municipal o que ocorre até os dias 

atuais. 

 O artigo 156, III da Constituição de 1988 estabelece a competência dos 

municípios a instituição do ISS. 

 

“Art 156 - Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, 

definidos em lei complementar. 

 

 Dessa forma cada município brasileiro deverá editar a lei referente ao 

imposto. Porém sua competência está limitada, ela deve respeitar a Lei 

Complementar Federal nº116/2003. 

 O Fato Gerador é a prestação de serviços, tendo como sujeito passivo o 

prestador do serviço. A alíquota máxima fixada pela Lei Complementar 116/2013 é 

de 5% sobre a base de cálculo.  

Apesar de não ser objeto do presente estudo, vale citar que além do ISS 

previsto para arrecadação em relações de prestação de serviços, temos no 

ordenamento jurídico brasileiro também o ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO 

DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, sendo um dos impostos 

estadual que incide sobre as operações de circulação de mercadorias e prestações 

de serviços de transporte intermunicipal e interestadual, e de serviços de 

comunicação (COSTA, 2016, p. 297). 
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1.2 CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

 

Hoje em dia as empresas de prestação de serviços vivem um problema em 

identificar para quem recolher o Imposto Sobre Serviço (ISS), para o município em 

que está sediada ou para o município onde estão localizadas as tomadoras dos 

serviços. 

Em 1988 a Constituição Federal proíbe que um ente Federativo invada a 

competência do outro, o que significa que cada um somente pode criar o imposto 

que lhe é devido. Prevendo a possibilidade de conflitos de competência, o art. 146, I 

da Constituição Federal do Brasil determina que cabe à lei complementar dispor 

sobre eles para impedir que ocorram.  

O art. 3º da Lei Complementar 116/03 estabelece que o ISS é devido no local 

do estabelecimento prestador ou, na falta desse, no local do domicílio do prestador, 

tendo sido criado para evitar os conflitos de competência entre os diversos 

Municípios e lista de forma objetiva as hipóteses configuradoras de exceção nas 

quais o imposto é devido no local da prestação. 

Porém, mesmo assim, ainda existe o conflito de competência, isso ocorre 

quando o prestador de serviços atua fora da localidade de sua empresa, pois os dois 

municípios se consideram aptos a realizar a cobrança desse imposto municipal.  

 

1.3 OBJETIVO 

 

Esse estudo tem grande importância teórica no ambiente tributário, pois 

constantemente ocorre essa dúvida nas empresas que prestam serviços. Observa-

se que a receita tributária de ISS representa grande parcela do total das receitas 

tributárias dos municípios do Brasil, levando a uma guerra fiscal entre os municípios 

e os prestadores de serviços. 

Dessa forma o presente estudo tenta identificar de que forma podem ser 

resolvidos os conflitos de competência da cobrança do ISS pelos municípios, e as 

ações que estão em curso com a finalidade de tentar evitar a bitributação do ISS, 

demonstrando a posição dos tribunais a respeito do tema. 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar o problema gerado pelo conflito 

de competência do ISS no poder judiciário, esclarecer divergências normativas e 

jurisprudenciais que geram insegurança jurídica; Além de apresentar entendimento 



7 
 

doutrinário no encontro de soluções que melhor adequem e evitem divergências 

entre municípios que tornam as empresas prestadoras de serviços reféns de seus 

entendimentos. 
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2 ASPECTOS DO ISS 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO 

 

 De acordo com Moraes (1975, p.58) o ISS, “foi previsto na Emenda 

Constitucional n. 18, de 1º-12-1965. Sua certidão de nascimento está fundamentada 

no art. 15 da referida Emenda”. Substituindo o antigo Imposto de Indústrias e 

Profissões e inicialmente estadual (CHIMENTI, 2010, p.161). Após a Constituição de 

1946 passou a ser um imposto municipal (SABBAG, 2017, p. 1060). 

 

2.2 CONCEITO 

 

O Imposto sobre Serviços, previsto no artigo 156, inciso III, da Constituição 

Federal, prevê a competência dos Municípios para instituir os impostos 

(SEGUNDO, 2005, p. 176) e tem como fato gerador a prestação de serviços, um 

negócio jurídico com obrigação de “fazer” conforme direito privado (MELO, 2010, p. 

558). Ainda, Costa (2016, p. 297) define o serviço tributável pelo ISS como: “ a 

prestação de utilidade de qualquer natureza a terceiro, efetuada em caráter oneroso, 

sob regime de direito privado, e que não configure relação de emprego”.  

Para Mazza (2016, p. 549) a finalidade da cobrança do imposto é 

essencialmente arrecadatória, dessa forma é conhecido como um tributo com 

função fiscal, criado para contribuir com a arrecadação dos municípios. 

Sendo assim, aos municípios compete instituir o imposto mediante a edição 

de lei ordinária (SABBAG, 2017, p. 1060). E o exercício da competência tributária, 

pressupõe obediência às limitações contidas na Constituição Federal, dos Estados, 

nas Leis Orgânicas e das normas gerais de direito tributário (LONGEN, 2009). 

Para Mazza (2016, p. 549) o ISS está sujeito ao princípio da legalidade de 

modo que só pode ser instituído ou majorado por meio de lei, e o princípio da 

anterioridade, onde o imposto pode ser cobrado “no ano seguinte ao da publicação 

da lei que o houver criado ou aumentado, respeitando o intervalo mínimo de 

noventa dias”.  

O princípio da territorialidade, tem aplicação definida pelos limites 

geográficos do ente titular de competência ativa (LOGEN, 2009), e conforme 

Carvalho (2016, p. 161) "A observância eficaz do princípio da territorialidade da 
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tributação é condição determinante do bom funcionamento e da harmonia que o 

ordenamento planificou".  

O sujeito passivo do ISS é o prestador de serviço,  

 

Empresa ou profissional autônomo (exemplos: médico, dentista, contador, 

advogado, ou seja, todos os “vendedores dos bens imateriais”), com ou 

sem estabelecimento fixo (art. 5º da LC n. 116/2003). Portanto, não serão 

considerados contribuintes – art. 2º, II, da LC n. 116/2003: a) os que 

prestam serviços em relação de emprego; b) os trabalhadores avulsos 

(estivadores, conferentes); c) os diretores e membros de Conselhos 

Consultivo ou Fiscal de Sociedades (SABBAG, 2012, p. 259). 

 

O ISS tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista 

anexa à Lei Complementar 116/2003, ainda que esses não se constituam como 

atividade preponderante do prestador. Contribuinte é o prestador do serviço. 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 itens I a XXII do artigo 3º da Lei Complementar 

116/2003 (CHIMENTI, 2012, p. 242). 

O artigo 3º da Emenda Constitucional 37/2002, incluiu o artigo 88 ao Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, fixando a alíquota mínima do ISS em 2% 

(dois por cento), a partir da data da publicação da Emenda. A alíquota mínima 

pode ser reduzida para os serviços a que se referem os itens 32, 33 e 34 da Lista 

de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968. A alíquota 

máxima de incidência do ISS foi fixada em 5% pelo artigo 8º, II, da Lei 

Complementar 116/2003 (SABBAG, 2016, p. 261). 

Preceitua o art. 156 da Constituição Federal, em sua atual redação: 

 

Art. 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre: 

(...) 

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, 

definidos em lei complementar. 

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, 

cabe à lei complementar: 

I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; 

II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.  
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III - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios 

fiscais serão concedidos e revogados. 

 

Conforme descreve Chimenti (2012, p. 242) o fato gerador do ISS é a 

prestação de serviços por empresa, tendo função fiscal, e com alíquotas fixadas 

pelos municípios ou através da CF ou Lei complementar para fixas valor mínimo e 

máximo. É usado como base de cálculo o preço do serviço prestado. 

Porém são excluídos aqueles serviços do artigo 155, inciso II, 

da Constituição Federal, de competência dos Estados-membros e do Distrito 

Federal, compreendidos  pelo ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e 

serviços) (COSTA, 2017, p. 297). 

 O serviço prestado e que pode ser tributado é aquele com fins econômicos e 

de habitualidade, sem relação de emprego. Ainda, 

 

O serviço público compulsório, remunerado mediante taxa, não está 

sujeito ao ISS, conforme decidiu o STF. 

Observada a lei complementar da União, inclusive quando à lista de 

serviços, os Municípios podem instituir o ISS descrevendo o seu fato 

gerador em lei ordinária municipal. 

Estão expressamente sujeitos ao ICMS e não ao ISS os serviços de 

transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Serviços de 

transporte de natureza municipal está sujeito ao ISS. 

A exploração de rodovia mediante a cobrança de pedágio é serviço que 

autoriza o Município em cujo território haja parcela da estrada explorada a 

instituir o ISS. 

Para que incida o ISS exige-se a habitualidade e a finalidade lucrativa 

quanto aos serviços prestados, ainda que estes não se constituam como 

atividade principal do prestador. O imposto também incide sobre o serviço 

proveniente de outro país ou cuja pretensão tenha iniciado naquele. Não 

incide, porém, sobre as exportações de serviços para o exterior 

(CHIMENTI, 2012, p. 242). 

 

 

 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10668550/artigo-155-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10668463/inciso-ii-do-artigo-155-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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2.3 LEI COMPLEMENTAR 116/03 

 

De acordo com o artigo 146, inciso III, alíneas a, b, c e d, da Constituição 

Federal, cabe à Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária 

(COSTA, 2017, p. 298). Conforme preceitua: 

 

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 previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que 

se refere o art. 239. 

 

Atualmente, esses temas são disciplinados pela Lei Complementar n. 

116/2003. Que enumera, aproximadamente, 230 serviços, divididos em 40 itens 

(SABBAG, 2012, p. 259). Conforme preceitua a 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 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10671514/artigo-146-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10671923/inciso-iii-do-artigo-146-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10671898/alinea-a-do-inciso-iii-do-artigo-146-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10671859/alinea-b-do-inciso-iii-do-artigo-146-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10671825/alinea-c-do-inciso-iii-do-artigo-146-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10671775/alinea-d-do-inciso-iii-do-artigo-146-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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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. 

 

De acordo com a Lei Complementar os serviços gratuitos não podem ser 

onerados pelo tributo. Se não puder aferir o valor correspondente, como no caso 

dos serviços prestados por advogados, médicos ou dentistas, será calculado o 

tributo a partir de um único valor pago periodicamente. Nesse caso, teremos um 

“ISS FIXO”, sendo impróprio falar em grandezas quantificadoras do fato gerador, 

como alíquota e a própria base de cálculo nesse caso (SABBAG, 2012, p. 260). 

Conforme Chimenti (2012, p. 243) para que incida o ISS é exigido que o 

serviço seja feito de forma habitual e com a finalidade de gerar lucro em relação ao 

serviço prestado, mesmo que a prestação de serviços não seja a atividade 

principal do prestador. O imposto incide também sobre serviços oriundos de outro 

país ou que a prestação tenha se iniciado naquele. Porém, este imposto não incide 

sobre exportações dos serviços para fora do Brasil. 

Além disso, a Lei Complementar elucida quanto à incidência de ISS ou 

ICMS sobre determinados negócios, observando as seguintes regras (CHIMENTI, 

2012, p. 243):  

 

1) A prestação de serviços e fornecimento de mercadorias que não estão 

especificados na lista, está sujeito a cobrança do ICMS. Sendo a base 

de cálculo o valor total da mercadoria mais o valor do serviço. 

2) Os serviços que estão especificados na lista da Lei Complementar 

116/2003 ou no Decreto 406/1968 e na lei Municipal competente estão 

sujeitos ao ISS, mesmo que envolva também o fornecimento de 

mercadorias, sendo a base de cálculo o valor total da operação.  
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No caso da alíquota para cobrança do ISS de acordo com a Lei 

Complementar, Sabbag (2012, p. 261) explica que: “a tributação do ISS é fixa ou 

proporcional, de acordo com as características do sujeito passivo”. A tributação fixa 

ela se refere a um valor que é pago de forma periódica pelos profissionais liberais. 

Já a tributação proporcional está ligada a aplicação de alíquota sobre a 

movimentação econômica das empresas prestadoras de serviços.  

Os municípios têm essa autonomia de fixar alíquotas, através da criação de 

leis ordinárias municipais respeitando os limites fixados na Lei Complementar: 

 

Art. 8º As alíquotas máximas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza são as seguintes:  

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

Art. 8º-A. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza é de 2% (dois por cento). 

 

 Antes da Lei complementar entrar em vigor, o Decreto de Lei 406/1968 era 

responsável por dispor as normas do ISS, estipulando o que era devido no local da 

prestação do serviço (PROPRENTNER, 2015). 

 A Lei Complementar estabelece no art. 3º que o serviço se considera 

prestado e o ISS devido no local onde o prestador do serviço está estabelecido, e 

na falta, no domicilio do prestador, exceto as hipóteses dos incisos I ao XXII, em 

que o imposto será devido no local onde o serviço foi prestado (MELO, 2010, p. 

565). Conforme parte dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar 116/03: 

 

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;  
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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; 

(...) 

 

Infelizmente esta lista de serviços prevista na Lei Complementar sofre a 

discussão sobre ela ser taxativa ou se é simplesmente exemplificativa, cabendo 

discussões entre magistrados e doutrinadores. 

O Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a corrente majoritária, 

já deliberou que a lista é taxativa, conforme jurisprudência: 

 

SERVIÇOS PORTUÁRIOS. REBOCAGEM.NÃO-INCIDÊNCIA. LISTA DE 

SERVIÇOS DO DL Nº 406/68. TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 

APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR 

E DO COLENDO STF. 1. Entendimento deste Relator na linha de que:a) 

serviços de rebocamento de navios são considerados como acessórios 

dos de atracação e de desatracação de embarcação. O item87, da lista 

de serviços estabelecida pela LC nº 56/87, determina a incidência do ISS 

sobre serviços portuários, os quais compreendem:utilização de porto ou 

aeroporto, atracação, capatazia, armazenagem interna e externa, 

suprimento de água, serviços acessórios,movimentação de mercadoria 

fora do cais; b) a maioria dos doutrinadores defende que é taxativa a lista 

de serviços para incidência do ISS, porém, sem negar que ela comporta 

interpretação ampla, porque tem, realmente, esse caráter "quanto ao 

gênero e não quanto às espécies" (STF – RTJ – 68/198); c) serviços 

portuários constituem o gênero tributável, do qual as espécies são as 

enumeradas no item 87 da LC nº 56/87, incluindo-se, de modo genérico, 

serviços acessórios. Os serviços de rebocagem são acessórios aos de 

atracação ou de desatracação de navios, estando os serviços acessórios 

portuários catalogados na lista elaborada pela LC nº 56/87; d) o ISS é 
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devido sobre os serviços de reboque de navios para que possam ser 

atracados ao porto a que se destinam. 2. Hodiernamente, a matéria em 

apreço evoluiu em sentido contrário ao entendimento acima descrito, 

encontrando-se uniforme e pacífica no seio desta Corte Superior e do 

colendo STF no sentido de que a "lista de serviços" prevista no DL nº 

406/68 é taxativa e exaustiva e não exemplificativa, não se admitindo, em 

relação a ela, o recurso da analogia, visando a alcançar hipóteses de 

incidência distantes das ali elencadas, devendo a lista subordinar-se à lei 

municipal. 3. Jurisprudência do STJ de que o serviço de rebocagem 

marítima não se confunde com o de atracação e desatracação de 

embarcações, não incidindo ISS, por falta de previsão legal." (REsp 

755918/RJ - Ministro JOSÉ DELGADO – 1ª TURMA - 28/06/2005 - DJ 

08.08.2005, p. 209) 

 

 Isto é, somente são tributáveis os serviços nela mencionados. No entanto, 

o próprio STF já admitiu a interpretação análoga da lista. “Decisão que segundo 

alguns juristas viola os princípios da estrita legalidade e o art. 108, § 1º, do Código 

Tributário Nacional” (CHIMENTI, 2012, p. 244). 

 

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente 

para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem 

indicada:  

I - a analogia;  

II - os princípios gerais de direito tributário;  

III - os princípios gerais de direito público;  

IV - a eqüidade.  

§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo 

não previsto em lei. 

 

Os Municípios têm o poder que receberam pela Constituição Federal de 

instituir o ISS, essa autonomia garante aos Municípios exigir esse imposto, porém 

os serviços que podem ser tributados foram regulamentas pela Lei Complementar 

(MACHADO, 2009, p. 381). 

A Constituição determina que a Lei Complementar deve dispor sobre a 

competência da cobrança do serviço. É uma espécie normativa que retira o 

fundamento formal e material de validade da Constituição. Devendo ser respeitado 

o que a Lei Complementar descreve ao exigir o ISS no município onde se localiza 
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o estabelecimento do prestador do serviço. Observando que dessa forma a força 

normativa da Constituição será preservada nesse assunto (COSTA, 2016. p. 298). 

Para Através da referida norma, o legislador confirmou a opção pelo 

município onde se localiza o estabelecimento do prestador do serviço como 

habilitado para exigir o imposto sobre o serviço (BRIGAGÃO, 2015).  

 

2.4 SÚMULAS 

 

 Além da legislação e doutrina a respeito as súmulas também fazem parte do 

ordenamento jurídico, sendo uma importante fonte normativa (MAZZA, 2015, p. 

555). Algumas delas merecem destaque no que se refere ao ISS: 

 

Súmula Vinculante n. 31 - É inconstitucional a incidência do imposto sobre 

serviços de qualquer natureza – ISS sobre operações de locação de bens 

móveis.  

Súmula do STF em matéria de ISS: 

Súmula n. 588 - O imposto sobre serviços não incide sobre os depósitos, 

as comissões e taxas de desconto, cobrados pelos estabelecimentos 

bancários.  

Súmulas do STJ em matéria de ISS: 

Súmula n. 138 - O ISS incide na operação de arrendamento mercantil de 

coisas móveis.  

Súmula n. 156 - A prestação de serviço de composição gráfica, 

personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de 

mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS.  

Súmula n. 167 - O fornecimento de concreto, por empreitada, para 

construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas 

a caminhões, e prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência 

do ISS.  

Súmula n. 274 - O ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência 

médica, incluindo-se neles as refeições, os medicamentos e as diárias 

hospitalares.  

Súmula n. 424 - É legítima a incidência de ISS sobre os serviços 

bancários congêneres da lista anexa ao Decreto lei n. 406/1968 e à Lei 

Complementar n. 56/1987. 
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3 CONFLITO NA COBRANÇA DO ISS 

 

Atualmente o poder judiciário vem sendo sobrecarregado por uma causa 

recorrente, a cobrança de imposto incidente por pessoas políticas de mesma orbita 

sobre o mesmo serviço prestado e acionam-no para definir qual dos Municípios em 

conflito é competente para exigir o ISS e esclarecer a dúvida (DE LIMA, 2013).  

 

3.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

 

Há muito tempo a jurisprudência e a doutrina vem se deparando com o 

problema de conflitos entre os Municípios, principalmente sobre a cobrança de 

uma única prestação de serviço. Ou seja: quando a prestação de serviço envolve 

mais de um Município tributando o mesmo serviço (PROCHALSKI, 2009, p. 308).  

No país já existe numerosos casos de prestadores de serviços que 

domiciliados em um Município prestam o serviço em outro, gerando então o conflito 

de qual Município tem o direito de cobrar o tributo, ou o local em que a empresa é 

sediada ou onde o serviço é prestado (PROCHALSKI 2009, p. 309). 

Os conflitos de competência entre os Municípios encontram-se em 

circunstâncias que são inconstitucionais e ilegais já que o mesmo Município 

defende ter direito ao imposto se a prestadora de serviço está sediada em seu 

território ou se está sediada em território de outros Municípios, que criaram um 

cadastro para prestadoras de serviços fora do seu território. Se o pedido de 

inscrição do cadastro é indeferido por algum motivo, as prestadoras passam a ser 

sua contribuinte e se enquadrar na situação de bitributação. (PROCHALSKI 2009, 

p. 311). 

É importante esclarecer que, ao conferir competência a entes políticos para 

criar impostos, a Constituição Federal o faz de forma separada e discriminada 

(VARGAS, 2011, p. 20), indicando os fatos que os entes Federativos devem 

descrever como geradores da obrigação tributária (art. 153, 155 e 156). O que 

sobra da discriminação dos fatos geradores, a Constituição entrega à União (art. 

154) (DE LIMA, 2013). 

Observando esses preceitos da Constituição Federal, constata-se que um 

ente político não pode invadir a competência do outro, ou seja, cada um pode 

instituir, lançar e cobrar os tributos que lhe foi entregue (VARGAS, 2011, p. 20). 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI185904,61044-ISS+O+problema+nao+resolvido+dos+conflitos+de+competencia+entre+os
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Como existem vários entes Federativos com permissão para criar 

impostos, inclusive descrevendo os mesmos fatos geradores, como é o 

caso dos Estados e municípios, antevendo a possibilidade de conflitos de 

competência, a CF preceitua que cabe à lei complementar dispor sobre 

eles, certamente para evitá-los (art. 146, I) (DE LIMA, 2013).  

 

O imposto será devido no local do estabelecimento do prestador de serviços 

conforme o art. 3º da Lei Complementar 116/2003, na falta conforme o art. 4º, no 

local onde são desenvolvidas as atividades da prestação do serviço, configurando 

uma atividade econômica, não sendo importante a sede, filial, contato ou outras 

informações a respeito (CHIMENTI, 2010, p. 166).  

 

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. 

 

Sendo assim, os dois Municípios não podem cobrar o imposto sobre o 

mesmo fato gerador, visto que configura bitributação, devendo ser observado o 

local onde foi realizada a atividade profissional tributada (COSTA, 2016, p. 301). 

Com exceções dos §§ 1º e 2º, do artigo 3º da Lei Complementar 116/2013, 

nos serviços do subitem 3.04 o fato gerador do imposto ocorre em cada Município: 

 

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. 

  

 Nesse caso é considerado o fato gerador devendo o imposto ser de 

competência de cada Município onde o seu território se encontra na extensão da 

ferrovia que está sendo explorada (COSTA, 2016, p. 301). 

 Sendo assim, dois Munícipios não podem pretender a cobrança do imposto 

sobre o mesmo fato gerador, sendo obrigatória a observação do local do 

estabelecimento do prestador, respeitando as exceções em que o imposto é devido 

no Município que o serviço foi prestado (SABBAG, 2012, p. 1062). 
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Trata-se de clássica celeuma, que não foi resolvida pelo legislador 

constituinte. Este, aliás, deixou o deslinde da questão para a própria lei 

complementar, em virtude do fato de que “cabe à lei complementar dispor 

sobre conflitos de competência, em matéria tributária (...)”, consoante o 

inciso I do art. 146 da CF. Todavia, diferentemente do que se esperava, a 

LC n. 116/2003 não apresentou soluções claras ao intrincado problema do 

“local da prestação dos serviços”, recrudescendo o clima de dúvidas.  

(SABBAG, 2012, p. 1062). 

 

Com a ocorrência de diversas demandas em relação ao conflito de 

competências do imposto, o entendimento da jurisprudência é a regra do Decreto-

Lei n. 406/68, em que o sujeito ativo da relação jurídico tributária era o Município, 

do local da prestação de serviços abrange os fatos ocorridos na sua vigência, 

mesmo porque consta no artigo 144 do Código Tributário Nacional, que o 

lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se 

pela lei então vigente, e quanto aos fatos geradores ocorridos na vigência da Lei 

Complementar 116/03, é necessária a aplicação de seus dispositivos 

(PROPRENTNER, 2015). 

 

3.2 CARACTERISTICAS 

 

 Conforme Costa (2016, p. 301) este aspecto espacial, ainda suscita 

polêmicas, que vieram com a Lei Complementar 116/2003. Sendo uma questão de 

grande importância, pois define a pessoa política que tem competência para exigir 

o imposto se tais locais estiverem em Municípios diferentes.  

A Lei Complementar 116/2013 estabelece no art. 3º o oposto, sendo a regra 

para exigir o imposto no Município em que está estabelecida a sede, filial ou 

domicilio do prestador do serviço. E ainda enumerando exceções em sua redação 

(COSTA, 2016, p. 301). Porém a jurisprudência do STJ mantém outra posição em 

que traz a competência de exigir o tributo para o Município do local em que foi 

realizada a prestação do serviço, dificultando ainda mais o entendimento entre os 

Municípios e o prestador do serviço (PAULSEN, 2012, p. 438). Conforme RE 

790.283.  

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1036035/decreto-lei-406-68
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10572522/artigo-144-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984008/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/98439/lei-complementar-116-03
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DECISÃO: O Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, 

de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência e 

observando o procedimento a que se refere a Lei nº 11.418/2006, 

entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no AI 

790.283-RG/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, por tratar-se de litígio 

referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim 

ementada: “ISS. Competência para tributação. Local da prestação do 

serviço ou do estabelecimento do prestador do serviço. Matéria 

Infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada.” O não atendimento 

desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe 

o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 

21/2007, inviabiliza, nesse específico ponto, o conhecimento do recurso 

extraordinário interposto pela parte ora agravante. Cumpre ressaltar, por 

relevante, que essa orientação plenária reflete-se em sucessivos 

julgamentos, monocráticos e colegiados, proferidos no âmbito desta Corte 

(AI 681.562/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AI 790.933/RS, Rel. Min. 

CELSO DE MELLO – RE 629.448- -AgR/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES, 

v.g.), valendo referir, dentre eles, aquele que, proferido pela colenda 

Segunda Turma desta Corte, apreciou controvérsia idêntica à ora versada 

nesta causa, em decisão que torna inacolhível a pretensão recursal da 

parte ora agravante: “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. 

Tributário. ISS. Incidência. Arrendamento mercantil. Jurisprudência 

assentada. RE-RG 592.905. 3. Competência municipal para instituir o 

tributo. Matéria infraconstitucional. Precedentes. RE-RG 790.283. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 789.872-AgR/SC, Rel. 

Min. GILMAR MENDES)  

 

 

Os conflitos decorrem em vários municípios no caso de serviços médicos, 

administração de consórcio, publicidade em lista telefônico, topografia e serviços 

jurídicos, em que por exemplo um advogado tem escritório em São Paulo e é 

contratado por empresa de Salvador e propõe medida judicial no STF (MELO, 

2010, p. 568). 

 

A pluralidade de estabelecimentos em que realizam prestação dos 

serviços, a diversidade de etapas pertinentes a essas atividades, ou até 

mesmo a sua execução sem a participação de estabelecimento, é que 

torna difícil precisar o sujeito ativo (Município credor do ISS), como se 

extrai dos exemplos seguintes: 
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-Empresa com estabelecimento em São Bernardo do Campo que presta 

serviços médicos. Resgata em Campinas seu cliente, e mediante até a 

eventual atuação de médicos, enfermeiros, transporta-o para São Paulo, 

onde, em seu hospital, continua o atendimento médico. 

-Perito que possuindo escritório no Município A realiza sua perícia no 

Município B, concluindo seu serviço (elaboração de laudo) no Município 

A. 

-Empresa organizadora de eventos (feiras) com sede no Município de 

Santos realiza serviços de montagem de stands ou pavilhões no 

Município de São Paulo, e, concomitantemente, arregimenta expositores 

no Município de São Paulo, onde também possui estabelecimento 

(MELO, 2010, p. 568). 

 

 Como observa Prochalski (2009, p. 309) estes conflitos surgem por existir 

uma aparente semelhança da incidência de várias normas tributárias, onde dessa 

forma um fato pode se enquadrar em critérios de mais de uma norma ao mesmo 

tempo. 

 

Em casos como esses, deve-se realizar um cotejo analítico de cada um 

dos aspectos da situação fática com os equivalentes critérios constantes 

das normas tributárias, o que certamente resultará na conclusão de que o 

fato se subsume completamente a uma das hipóteses e apenas 

parcialmente em relação a outra. “A medida que se sabe que a hipótese 

de incidência é um complexo indivisível (dissecável apenas para efeito de 

análise teórica) compreender-se-á que essa desconformidade parcial é 

suficiente para afirmarmos que o fato não corresponde a hipótese” 

(PROCHALSKI, 2009, p. 310). 

 

Definida como competência homogênea por Prochalski (2009, p. 310) uma 

tentativa de solução é a utilização do critério espaço-temporal, em que se verifica 

onde ocorreu a situação fática que gerou a materialidade da hipótese da 

incidência, dessa forma determinando o local competente para exigir tal tributo, ou 

seja, a pessoa que se submeteu ao território para realizar o serviço, o fato 

tributário. Além disso o referido autor diz que deve-se levar em consideração o 

critério temporal também, sendo uma condição que determina quando foi realizado 

o serviço realmente naquele determinado momento. 
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Destaca ainda que uma das características do mundo jurídico é a 

capacidade do Direito criar a sua própria realidade, não dependendo 

necessariamente da realidade fática, ou seja, “os efeitos inerentes aos fatos do 

mundo podem ou não, ser juridicamente relevantes, tudo a depender da opção do 

legislador” (PROCHALSKI, 2009, p. 310).  

O legislador pode escolher os fatos mediante uma descrição genérica, 

gerando consequências que por ele entender pertinente, porém obedecendo as 

fronteiras imposta pelo sistema jurídico nacional, principalmente os princípios 

constitucionais. Tendo também o Direito a capacidade de considerar que existem 

fatos que na realidade não ocorreram, e fatos que efetivamente ocorreram, 

considera-los juridicamente que não existem (PROCHALSKI, 2009, p. 310). 

Alguns defendem o critério do legislador, em ter essa liberdade para definir 

a incidência do imposto em seu aspecto espacial, mesmo o local não coincidindo 

com aquele em que foi concretizado, mesmo sendo fora da territorialidade da 

pessoa política (PROCHALSKI, 2009, p. 310). 

Porém mesmo assim essa questão ainda não está definida, trazendo mais 

incerteza jurídica, conforme explana Calmon (2017): 

 

Enquanto não definida pelos Tribunais, acaba, muitas vezes, causando 

aos contribuintes prestadores de serviço a cobrança de ISS em ambos os 

Municípios, pelo mesmo fato gerador. É a bitributação. Alguns municípios 

editaram leis para minimizar o problema (como São Paulo, que editou a 

Lei 14.042/2005, que determinou o cadastramento de prestadores de 

outros municípios como condicionante à não cobrança).  

Mas é fato que tal providência não sanou inúmeros conflitos que acabam 

prejudicando a empresa prestadora de serviços. É o caso, por exemplo, 

das empresas de software sob encomenda e de outros serviços 

relacionados à informática. Diversas empresas do ramo, domiciliadas, por 

exemplo, no Município “A”, ao prestarem serviços no município “B”, 

correm o risco de sofrerem a imposição do ISS em ambos, dependendo 

da legislação local.  

O artigo 3ª da Lei complementar nº 116/03, quando prevê as hipóteses 

em que o serviço será tributado no local da prestação, não incluiu os 

serviços de informática e congêneres. Assim, de acordo com a lei 

complementar, o ISS deveria ser pago no domicílio do prestador de 

serviços, embora tenha realizado todo o serviço (planejamento, 

preparação e realização) em outro Município.  
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Algumas empresas, no entanto, precisaram ingressar com ações judiciais 

para questionar tal regra, em decorrência da bitributação. Muitos 

Municípios reivindicam o direito de cobrar o ISS de empresas de fora, sob 

o argumento de que o fato gerador ocorreu dentro de seu território, o que 

autorizaria a cobrança (CALMON, 2017). 

  

Calmon (2017) demonstra que o entendimento em muitos julgamentos é o 

de que se não houver estabelecimento do prestador do mesmo Município, deve 

ser considerado o seu Município. “É o disposto na legislação sobre o ISS e que 

entendimento que vem sendo seguido em muitos julgamentos. Embora ainda a 

questão esteja pacificada nos Tribunais”.  

Sendo de forma inevitável o enfrentamento da bitributação através do Poder 

Judiciário, para tentar evitar a cobrança ou tentar receber o que já foi recolhido 

pelo Município (CALMON, 2017). 

O Imposto devido ao serviço de advocacia, como apresentado, os conflitos 

de competências aparecem quando a prestação do serviço envolve dois 

Municípios, ocorrendo com frequência no serviço de advocacia essa dúvida 

(CALMON, 2017). 

A prestação dos serviços advocatícios, na verdade, engloba desde uma 

atuação física dos advogados no juízo em que o escritório estiver estabelecido, e 

movimentação de processos em outras comarcas, de acordo com o próprio 

Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94). Essa condição, porém, não desfaz a 

competência do município do estabelecimento prestador para a cobrança do 

tributo (CALMON, 2017).  

 

Se o prestador movimenta processos em vários Municípios, ainda mesmo 

assim consideram-se prestados os serviços de advocacia no local em que 

estiver estabelecido, tanto de acordo com o art. 12. do Decreto-Lei n. 

406/68, como, de uma forma geral, com o art. 3º da Lei Complementar n. 

116/03, isto se não ficar demonstrada, a existência de estabelecimento 

em local diferente (CALMON, 2017).  

 

Já o ISS devido sobre arrendamento mercantil demonstra que a lógica não 

pode ser diferente para os casos envolvendo o ISS devido sobre outros serviços. 

Para Calmon (2017) “Quanto aos fatos geradores ocorridos sob a vigência do 



24 
 

Decreto-Lei n. 406/68 não há mais qualquer margem para dúvida: a competência 

é do município do estabelecimento prestador”.  

Contudo, a Lei Complementar 116/03 traz em seu texto normativo que a 

competência é do local em que o serviço foi realmente prestado, considerando o 

Município em que se configure a realização da atividade profissional (CALMON, 

2017).  

As grandes empresas de crédito estão principalmente instaladas em centros 

financeiros, tendo uma estrutura física centralizada preparada para realizar todos 

os procedimentos no que se refere a tomada de decisões, estipulação de 

cláusulas contratuais e operacionais, análise de crédito, aprovação e liberação do 

crédito para aquisição do objeto arrendado (CRISTO, 2013), conforme decisão: 

 

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

FINANCEIRO. Questão pacificada pelo STF por ocasião do julgamento 

do RE 592.905/SC, Rel. Min. Eros Grau, dje 05.03.2010. sujeito ativo da 

relação tributária na vigência do dl 406/68: município da sede do 

estabelecimento prestador. após a lei 116/03: lugar da prestação do 

serviço. leasing. contrato complexo. a concessão do financiamento é o 

núcleo do serviço na operação de leasing financeiro, à luz do 

entendimento do stf. o serviço ocorre no local onde se toma a decisão 

acerca da aprovação do financiamento, onde se concentra o poder 

decisório, onde se situa a direção geral da instituição. o fato gerador não 

se confunde com a venda do bem objeto do leasing financeiro, já que o 

núcleo do serviço prestado é o financiamento. irrelevante o local da 

celebração do contrato, da entrega do bem ou de outras atividades 

preparatórias e auxiliares à perfectibilização da relação jurídica, a qual só 

ocorre efetivamente com a aprovação da proposta pela instituição 

financeira. base de cálculo. prejudicada a análise da alegada violação do 

art. 148 do ctn e 9 do dl 406/68. recurso especial de potenza leasing s/a 

arrendamento mercantil parcialmente provido para julgar procedentes os 

embargos à execução e reconhecer a ilegitimidade ativa do município de 

tubarão/sc para exigir o imposto. inversão dos ônus de sucumbência. 

acórdão submetido ao procedimento do art. 543-c do cpc e da resolução 

8/stj. 

 



25 
 

“Após a vigência da LC 116/2003, assim, é neste local que ocorre a efetiva 

prestação do serviço para fins de delimitação do sujeito ativo apto a exigir ISS 

sobre operações de arrendamento mercantil” (CRISTO, 2013).  

Dessa forma, o Município para ter a capacidade de cobrar, deve comprovar 

a prestação do serviço de arrendamento mercantil, e a existência de uma unidade 

econômica da empresa arrendadora dentro de seu território. A posição firmada 

demonstra que mesmo existindo uma agência que recebe assinatura de contratos 

e formalização de propostas no território do Município, não é suficiente para 

demonstrar que realmente ocorreu todo o procedimento nesse local. Essa 

atividade acaba se tornando acessória da prestação, ou seja, é dispensável na 

fixação da competência tributária (CRISTO, 2013). 

“A entrega de documentos, a formalização da proposta e a entrega do bem 

são procedimentos acessórios, preliminares, auxiliares do serviço cujo fato 

gerador do tributo é a decisão sobre a concessão, aprovação e liberação” 

(CRISTO, 2013).  

 

3.3 CADASTRO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS SEDIADAS EM 

OUTROS MUNICÍPIOS 

 

 Segundo Calmon (2017), com o objetivo de dar certa legitimidade para o 

Município em cobrar o ISS como lhe convém, as prefeituras têm criado um 

cadastro obrigatório das empresas prestadoras de serviços que estão localizadas 

em outros Municípios. 

 Dessa forma acabam desprezando a Constituição Federal de 1988, no seu 

artigo 146, I e a Lei Complementar 116/2013, no artigo 3º, ao criar este cadastro. 

O grande problema é que se o pedido de inscrição nesse cadastro é indeferido, as 

prestadoras passam automaticamente a ser sua contribuinte (DE LIMA, 2013).  

 O cadastro acaba definindo o credor do ISS, sendo assim, a lei que cria o 

cadastro, viola o artigo 146, I, da Constituição, dispõe que é a função da Lei 

Complementar dispor para evitar os conflitos de competências entre os 

Municípios. Além disso viola a Lei Complementar 116/2013 no artigo 3º que é 

competente para definir o Município habilitado para exigir o ISS (DE LIMA, 2013).  

“Na prática, é a inscrição, ou não, nesse cadastro que define se o ISS é devido ao 
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Município onde está sediada a empresa prestadora dos serviços” (DE LIMA, 

2013). 

 Porém, pode ocorre de a inscrição do cadastro ser indeferida pelo 

Município, fazendo com que a empresa prestadora, fique em uma situação que os 

dois Municípios vão cobrar o ISS, sobre o mesmo serviço realizado, ou seja, vai 

ocorrer bitributação. O Município em que está localizada a tomadora do serviço, 

nesse caso vai exigir o tributo com retenção na fonte, e o Município onde está 

localizada a prestadora vai exigir o ISS sobre o valor do serviço prestado (DE 

LIMA, 2013) 

Observa-se que a não inscrição no cadastro torna a empresa contribuinte 

do município que o criou. Contudo, a legislação do Município que criou o cadastro 

não tem eficácia fora de sua extensão, não tendo a capacidade de exigir o ISS da 

prestadora que tem sede fora de seu território, então, o Município com o cadastro 

faz a exigência, via retenção, da tomadora. Dessa forma, ocorre uma invasão de 

competência legal entre os Municípios (DE LIMA, 2013). Como afirma De Lima 

(2013) ”Esse tal cadastro, por qualquer ângulo que se examine, é 

inconstitucional”. 

É verificada a inconstitucionalidade, pois como foi observado a lei municipal 

despreza o artigo 3º da Lei Complementar 116/2003, que é competente para evitar 

os conflitos na exigência do ISS pelos Municípios. E a Constituição Federal no 

inciso I do art. 146, prevendo que somente lei complementar pode definir qual o 

critério para tornar um Município competente, ou não, para exigir o ISS (DE LIMA, 

2013). 

 

3.4 JURISPRUDÊNCIA 

 

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o dispositivo legal vigente 

(Lei Complementar 116/2003) deixa margem para a prática de fraudes que são 

prejudiciais aos municípios e, com o objetivo de eliminar as fraudes, tem decidido 

que é competente para a cobrança do ISS, o município onde ocorre a prestação do 

serviço, sendo irrelevante o local em que se encontra o estabelecimento do 

prestador. 

Ainda que deixe claro que, como regra geral, será competente para a 

cobrança do imposto o Município do local da prestação do serviço, restam dúvidas, 
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especificamente no caso do ISS, o problema está no caráter imaterial dos serviços, 

cuja prestação constitui o seu fato gerador. Na prática, existem inúmeras situações 

em que não se consegue identificar com clareza o local em que ocorreu a prestação 

do serviço. 

A solução para o problema é atribuição da competência para a cobrança do 

ISS ao município no qual esteja sediado o tomador de serviços. Ainda que não seja 

a solução desejável, afirma que é a mais adequada para a solução dos conflitos 

(MACHADO, 2009, p. 20). 

Segue jurisprudência do STJ entendendo que é irrelevante o local em que se 

encontra o estabelecimento ou domicílio do prestador, importando apenas o 

Município onde foi realizada a prestação do serviço: 

 

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ISS. ART. 12 DO DECRETO-LEI 

Nº 406/68. COMPETÊNCIA PARA SUA COBRANÇA. FATO GERADOR. 

MUNICÍPIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. O recorrente 

demonstra mero inconformismo em seu agravo regimental, que não se 

mostra capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada. 2. A 

jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cobrança do ISS norteia-se 

pelo princípio da territorialidade, nos termos encartados pelo art. 12 do 

Decreto-lei nº 406/68, sendo determinante a localidade aonde foi 

efetivamente prestado o serviço e não aonde se encontra a sede da 

empresa. 3. Matéria decidida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, no RESP 111721/SP, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, em 

que se decidiu que "em se tratando de construção civil, diferentemente, 

antes ou depois da lei complementar, o imposto é devido no local da 

construção (art.12, letra "b" do DL 406/68 e art.3º, da LC 116/2003). 4. 

Agravo regimental não provido”. (AgRg no Ag 1173805/MG, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

20/05/2010, DJe 02/06/2010) 

 

TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL – ISS – COMPETÊNCIA – FATOS 

GERADORES OCORRIDOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC 

116/03 – LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRECEDENTES.  1. 

Para os fatos geradores do ISS que ocorreram antes da vigência da Lei 

Complementar 116/03 permanece o entendimento firmado nesta Corte de 

que o município competente para cobrar o ISS é do local onde os serviços 

foram prestados, onde ocorreu o fato gerador do tributo.  2. Recurso 

especial não provido.  (REsp 1175980/CE, Rel. Ministra ELIANA 
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CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 10/03/2010) 

(grifei)  “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. ARRENDAMENTO 

MERCANTIL. AUTUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. COMPETÊNCIA PARA 

COBRANÇA DO TRIBUTO. FATO GERADOR. MUNICÍPIO DO LOCAL DA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.  1. Hipótese em que o Tribunal de origem 

concluiu, com base na prova dos autos, que a autuação atendeu aos 

requisitos legais. A revisão desse entendimento implica, como regra, 

reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.  2. A 

jurisprudência do STJ pacificou que, mesmo na vigência do art. 12 do 

Decreto-Lei 406/1968, revogado pela Lei Complementar 116/2003, a 

municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a do local em 

que efetivamente foi prestado o serviço, ou seja, onde se concretiza o fato 

gerador.  3. Embargos de Declaração acolhidos sem efeito infringente.  

(EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 883.034/SC, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 29/10/2009) 

 

A edição da Lei Complementar 116/2003, foi uma tentativa de trazer a 

solução na relação do princípio da territorialidade. Porém nos julgamentos do STJ o 

entendimento é sob a luz do artigo 12 do Decreto-Lei 406/1968, em que o ISS seria 

devido ao município do local da prestação do serviço. 

 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ISS. LOCAL DO SERVIÇO. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça 

reafirmou o entendimento segundo o qual, na vigência da LC 116/2003, o 

ISS é devido ao Município em que estabelecido o prestador do serviço. 2. 

Agravo regimental não provido.(AgRg nos EDcl no AREsp 332.593/MS, rel. 

Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. em 22/05/2014, DJe 

28/05/2014) [grifou-se] AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. 

COMPETÊNCIA. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. ART. 3º 

DA LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. PRECEDENTES. [...] 2. Para Corte 

a quo, a competência tributária para a cobrança do ISSQN se fixa a partir do 

local da prestação do serviço, isto é, onde se dá o fato gerador. 3. Ao 

decidir assim, o tribunal estadual dissentiu da jurisprudência desta Corte 

Superior que já decidiu: "a competência para cobrança do ISS, sob a égide 

do DL 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi 

alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local da 

sede do prestador do serviço (art. 3º). Agravo Regimental improvido. (AgRg 
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no AREsp 304.493/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 

13/08/2013, DJe 26/08/2013) 

 

 Firmou-se no julgamento do REsp 1.060.210/SC, o sujeito ativo da relação 

tributária, na vigência do Decreto-Lei n. 406/1968, é o Município da sede do 

estabelecimento prestador e a partir da Lei Complementar n. 116/2003, é aquele 

onde o serviço é efetivamente prestado, assim entendido o local onde se comprove 

haver unidade econômica ou profissional (WUERGES, 2015). 
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4 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

 

Segundo Machado (2009, p. 214) “pagar não é apenas um dever, mas 

também um direito. Por isto existe uma ação própria para proteger o direito que tem 

o sujeito passivo de pagar o tributo” 

A Consignação de pagamento é uma das causas descritas pelo Código 

Tributário Nacional, como de extinção do crédito tributário, de acordo com a hipótese 

prevista no artigo 164 do CTN.  

  

4.1 CONCEITO 

 

O contribuinte pode consignar judicialmente o crédito tributário caso haja 

recusa de recebimento, subordinação do pagamento ao cumprimento de exigências 

infundadas ou exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, do 

mesmo tributo (CHIMENTI, 2012, p. 358).  

Segundo o art. 164 do CTN, a consignação em pagamento pode ser proposta 

nos casos de: 

 

Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada 

judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos:  

I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de 

outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória;  

II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências 

administrativas sem fundamento legal;  

III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de 

tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador.  

§ 1º A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se 

propõe pagar.  

§ 2º Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e 

a importância consignada é convertida em renda; julgada improcedente a 

consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de 

mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

Possui natureza declaratória, de modo que o autor pretende que o juiz declare 

que o deposito realizado em consignação faça extinguir o seu débito. (MACHADO, 

2009, p. 214). Sendo baseada no direito à quitação de que é titular o sujeito passivo 
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da obrigação tributária, que poderá ajuizá-la nas hipóteses previstas no artigo 164 

do Código Tributário Nacional (BRAGA, 2013).  

 

A consignação é um procedimento típico do mundo obrigacional, sua 

necessária previsão dentro do direito tributário. Tradicionalmente o vínculo 

que forma a relação obrigacional é visualizado sob o foco do credor. Assim, 

em primeiro momento, somente o devedor tem a obrigação de satisfazer o 

crédito. Não há como se negar, porém, o direito de cumprir a prestação que 

foi pactuada (BRAGA, 2013). 

 

Prevista no inciso III do artigo 164 da CTN, essa hipótese cabe no caso de 

bitributação, ou seja, mais de um credor do tributo sobre o mesmo fato gerador. 

“Exemplo: 35 municípios exigindo simultaneamente, do mesmo contribuinte 

(concessionário), o ISS integral sobre o serviço de manutenção de uma rodovia 

intermunicipal” (MAZZA, 2015, p. 709). 

 

4.2 FORMA DE RESOLUÇÃO DO CONFLITO PELO PRESTADOR 

 

 Apesar de pouco utilizada a consignação em pagamento é cabível nesse tipo 

de situação de conflito de competência por parte do prestador de serviços para 

efetuar o pagamento do imposto (PAULSEN, 2012, p. 301). 

 

Seria cabível, ainda, na hipótese de dois Municípios exigirem ISS sobre a 

mesma prestação de serviço, um entendendo que é de sua competência em 

razão do local da sede do estabelecimento prestador do serviço e outro 

entendendo que é de sua competência em razão do local em que prestado 

efetivamente o serviço, podendo o contribuinte, então, consignar o valor 

maior e chamando ambos os pretensos sujeitos ativos para discutirem a 

titularidade (PAULSEN, 2012, p. 301). 

 

O inciso III do art. 164 da CTN traz essa hipótese quando o tributo é exigível 

por duas pessoas jurídicas de direito público, nesse caso os municípios, e sobre o 

mesmo fato gerador, o serviço realizado pela prestadora de serviços. 

Para o prestador de serviços, cabe a consignação em pagamento, Dessa 

forma a responsabilidade passa a ser dos Municípios em buscar o Judiciário para 

tentar resolver o conflito sobre a competência para exigir o imposto (CALMON, 



32 
 

2017). E de acordo com Machado (2009, p. 444) ao realizar o pagamento judicial o 

prestador de serviços deposita o valor do ISS devido, e não tem o ônus de recorrer 

ao Judiciário para definir a quem pagar o tributo. 
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5 CONCLUSÃO 

                     

Através da análise, nota-se que esse conflito de competência ocorre por 

falhas legislativa e no entendimento jurisprudencial. Um exemplo é o Decreto 

406/1968 que era responsável por dirimir esses conflitos, definindo o Município 

competente para exigir o imposto, aquele em que o serviço foi realizado. 

Posteriormente entrou em vigor a Lei Complementar 116/2003, mudando o 

entendimento, mas mesmo assim o conflito permanece.  

A competência real de cobrar o devido tributo municipal, depende do 

comprometimento em entender a real necessidade jurídica a respeito do tema. Tanto 

nas decisões da jurisprudência quanto a lei complementar que rege a matéria 

(BRIGAGÃO, 2015). 

Os municípios contribuem para sobrecarregar o Poder Judiciário, pois as 

prestadoras de serviços acabam sendo bitributadas e consequentemente 

acionam-no para definir qual dos Municípios é competente para exigir o ISS. 

Seria importante uma regulamentação bem definida pelo legislador. Não 

deixando brechas para vários entendimentos. Deveria deixar claro, os tipos de 

serviços que são devidos ao município do prestador do serviço e os que são devidos 

ao local onde foi realizado o serviço. 

Porém apesar de ainda não ter uma solução definitiva para o conflito. A 

consignação em pagamento é uma forma viável encontrada pelo prestador de 

serviços para quitar seu débito tributário e não entrar na questão da competência 

municipal. Demonstra ser uma solução exequível e que evita qualquer tipo de 

prejuízo por parte do prestador. Deixando ao encargo dos municípios conflitantes o 

papel de discutirem judicialmente a competência do tributo. 

. 
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