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RESUMO 

 

A finalidade precípua é discorrer sobre algumas nuanças do Imposto Sobre 

Serviços - ISS, principal fonte de receita tributária da maioria dos municípios brasilei-

ros. Inicialmente, destaca-se o poder de império do Estado, sem se esquecer da 

legalidade e legitimidade, que devem estar presentes em todas as suas ações. 

Embasado em princípios e dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, o ISS, 

apesar de sua instituição ser de competência dos municípios, deve obedecer a 

ditames insculpidos em Lei Complementar federal. Assim, a recente LC 116/2003, 

revogou a antiga LC 56/87 e ampliou o rol de atividades passíveis de incidência 

desse tributo, anexando nova lista de serviços e fazendo com que os municípios 

editassem lei e decreto regulamentar, adaptando-se à nova realidade. Dos vários 

serviços constantes na lista, destaca-se os relacionados à construção civil e, como 

delimitação, elege-se a questão da dedução de materiais e subempreitadas. Assun-

to, por sinal, pacificado na jurisprudência do STJ no sentido da impossibilidade 

dessa dedução, mas não unânime na doutrina pátria. Para completar a questão, 

alguns municípios, como é o caso de Fortaleza, trazem, em sua legislação, expressa 

possibilidade de tal dedução. Algumas considerações finais foram possíveis diante 

da pesquisa realizada, dentre elas destaca-se a necessidade de estudo por parte 

dos municípios, objetivando fixar alíquota de ISS para construção civil compatível 

com a realidade local, de maneira a fazer face à dedução de materiais e subemprei-

tadas, que se entende seja possível nos referidos serviços. 

Palavras-chave : Imposto Sobre Serviços; lista de serviços; construção civil; dedu-

ção de materiais e subempreitadas. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O Estado, independentemente da vontade do indivíduo, tem a capacidade 

de impor a sua vontade, empregando, se for necessário, até violência física legal. 

Entretanto, para o Estado é fundamental o consentimento por parte da população, 

legitimando suas ações. 

A legalidade impõe limites ao Estado, que pode e deve agir de maneira 

firme visando aos objetivos colimados, porém nunca ultrapassando tais limites, de 

maneira que a ação estatal seja legítima e não arbitrária, sem excesso de poder, 

obedecendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois, conforme 

leciona Maria Sylvia Zanella di Pietro, “o princípio da razoabilidade, entre outras 

coisas, exige proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a Administração e 

os fins que ela tem que alcançar”.1 

Um exemplo emblemático da força estatal pode ser facilmente constatado 

no Direito Tributário, pois aqui vemos o Estado exigir tributo e o cidadão, indepen-

dentemente de sua vontade, impelido a transferir parte de sua riqueza para os cofres 

públicos na esperança de retorno de políticas públicas. 

O ordenamento jurídico em busca da justiça, tem suas bases estruturadas 

em princípios, que sopesados entre si permitem dirimir dúvidas, traçar rumos 

seguros e proferir decisões mais justas possíveis. O Direito Tributário, é óbvio, 

contém diversos princípios, os quais, em relação ao ISS destacamos, neste trabalho, 

isonomia, capacidade contributiva, legalidade, não-confiscatoriedade, anterioridade 

e irretroatividade. 

                                                           
1
 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 19ª ed. São Paulo: Atlas. 2006, p. 95. 
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O Imposto Sobre Serviços – ISS se apresenta como uma fonte de receita 

derivada de importância fundamental, principalmente em municípios com potencial 

para serviços, notadamente os elencados na lista de serviços anexa à Lei Comple-

mentar federal, que, de prima facie, é quem delineia o campo de incidência deste 

importante tributo municipal. 

Assim, pretendemos discorrer sobre aspectos pessoais e materiais do ISS, 

abordando a importância da lista de serviços, com sua taxatividade dos itens 

relacionados, porém admitindo interpretação extensiva, conforme já pacificado pela 

jurisprudência.   

Dos serviços tributáveis pelos municípios, aprofundamos o estudo naque-

les relacionados à construção civil, especificamente quanto à dedução de materiais 

e subempreitadas. 

É esta a problemática que pretendemos enfrentar, haja vista a posição 

uniforme no Superior Tribunal de Justiça pela não dedução, contrastada por alguns 

doutrinadores e ainda levando-se em consideração a legislação municipal de 

Fortaleza, que traz em seu bojo expressamente esta dedução, inclusive especifican-

do percentual a ser estimado, em caso de dúvida quanto à comprovação dos 

materiais fornecidos pelo prestador dos serviços. 
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2.  LEGITIMIDADE E DIREITO 

 

O Estado foi criado com a capacidade de impor a sua vontade, empre-

gando quaisquer meios, albergado pelo princípio do interesse público sobrepor-se 

ao interesse privado. Entretanto, apesar de seu poder de império, o Estado encontra 

limites jurídico-sociais, a fim de que suas ações sejam legalizadas e legitimadas. 

O fundamento da legitimidade do Estado é a obtenção do consenso, evi-

tando, sempre que possível, o emprego de violência, por gerar custos materiais para 

o poder político, além de causar uma situação de tensão e instabilidade.  

A legitimidade é conseqüência do sentimento expresso por uma comuni-

dade de que determinada conduta é justa, correta, oportuna e adequada. 

Um poder é considerado legítimo se a população reconhece que as or-

dens emanadas das autoridades são justas e que existe a obrigação de cumpri-las, 

tendo convicção de seu cumprimento. 

Ana Lúcia Sabadell2 ensina que o direito tem uma importância particular-

mente grande para o processo de legitimação do poder político, basicamente, por 

duas razões: primeiro, a existência de um sistema jurídico pressupõe a idéia de 

justiça, inferindo que as autoridades do Estado não exercem o poder arbitrariamen-

te, mas se restringem a aplicar as regras previamente estabelecidas; segundo, a 

existência do direito e o respeito a ele permitem uma sensação de segurança, onde 

o cidadão se sente protegido pela mão do Estado através do princípio da segurança 

jurídica. 

Cada sociedade tem características e peculiaridades que devem ser ob-

servadas pelo poder político na busca de sua legitimidade. No sistema capitalista, 

por exemplo, a legitimidade é do tipo formal-legal. Ou seja, o poder político não se 
                                                           
2
 SABADELL, Ana Lúcia. Manual de Sociologia Jurídica. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2005.  
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legitima apenas por tomar decisões consideradas justas, como o monarca tomava 

no período medieval, as decisões estatais devem emanar de normas jurídicas pré-

estabelecidas na Constituição e na legislação infra-constitucional, revestindo-se, 

assim, de caráter impessoal e objetivo. Desta forma, os cidadãos acreditam na 

legalidade, considerando-a como um elemento necessário para o bom funcionamen-

to da sociedade, haja vista, dentre outros, o princípio da proporcionalidade.      

Sobre este princípio, trazemos à colação o ensinamento de José dos San-

tos Carvalho Filho: 

O grande fundamento do princípio da proporcionalidade é o excesso de 
poder , e o fim a que se destina é exatamente o de conter atos, decisões e 
condutas de agentes públicos que ultrapassem os limites adequados, com 
vistas ao objetivo colimado pela Administração, ou até mesmo pelos Pode-
res representativos do Estado. Significa que o Poder Público, quando inter-
vém nas atividades sob seu controle, deve atuar porque a situação reclama 
realmente a intervenção, e esta deve processar-se com equilíbrio, sem ex-
cessos e proporcionalmente ao fim a ser atingido.3 
 

Outrossim, o reconhecimento da legitimidade e da autoridade não signifi-

ca que  a comunidade apóie todos os atos e decisões emanadas do Estado. Pelo 

contrário, alguns atos podem e devem ser questionados ou, se for o caso, avaliados 

negativamente, mesmo se o poder político está legitimado. Neste passo, poderá 

haver oposição ou tentativas de alterar determinadas decisões, cuja legitimidade 

material deve sempre pressupor a legitimidade formal, o respeito às normas do 

direito. José Eduardo Faria chega a enfatizar que se pode fazer um diagnóstico 

resumidamente das demandas sociais, afirmando serem as demandas por políticas 

públicas compensatórias e sociais as demandas das classes populares, colocando 

em questão o processo global de apropriação das riquezas e dos benefícios sociais 

de modo geral. 4  

                                                           
3
 CARVALHO FILHO. José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 16ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 

2006, pp. 30-31. 

4
FARIA, José Eduardo. Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça. 1ª ed. São Paulo: Malheiros. 1998, p. 138.   
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A força reguladora do Estado é constatada facilmente por todo e qualquer 

indivíduo em seu quotidiano. As obrigações tributárias, particularmente falando, são 

palpáveis, visíveis como manifestação do poder de império, pois o Estado exige 

tributo e o cidadão obrigado a pagar, a fim de que o aparelho estatal disponha de 

recursos para movimentar a máquina pública, pois, como ressalta Valdecir Pascoal, 

“o Estado, para fazer face às suas obrigações, necessita de recursos que podem ser 

obtidos junto à coletividade ou através do endividamento público. O conjunto destes 

recursos é que nós chamamos de receita pública ”.5 Desta forma, o Estado deverá 

atender as demandas sociais, como saúde, educação e segurança, entre outras.   

Quando o Estado constrange alguém a pagar impostos, por exemplo, e-

xerce um poder que lhe confere a lei. Se alguém se nega a cumprir, o governo conta 

com meios para fazer valer a vontade estatal. E mais, somente ao Estado cabe este 

monopólio de usar violência de forma legal, a fim de sobrepujar o interesse público 

sobre o privado. 

Convém observar que a legitimidade neste mister também é importante, 

quando raciocinamos em termos de evasão fiscal, pois a sonegação fiscal certamen-

te será inversamente proporcional à legitimidade do governo. Portanto, quanto maior 

for o consenso da população acerca das decisões governamentais, maior a probabi-

lidade de contribuição espontânea por parte das empresas e da população.   

Inclusive, o princípio da espontaneidade encontra-se esposado no próprio 

Código Tributário Nacional – CTN, que prevê em seu art. 138 que a responsabilida-

de é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, 

do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância 

arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de 
                                                           
5
 PASCOAL, Valdecir Fernandes. Direito Financeiro e Controle Externo. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2006, 

p.88.   
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apuração. Ao mesmo tempo, alerta, em seu parágrafo único, que não se considera 

espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento 

administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. 
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3.  ISS e PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

3.1  PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

Sempre que se fala de isonomia ou igualdade, é comum recorrer-se à a-

firmação de Aristóteles, segundo a qual o princípio da isonomia consiste em tratar 

desigualmente os desiguais, na medida das respectivas desigualdades. 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior, ao tratar de direito e justiça, destaca o livro 

V da Ética a Nicômaco, onde Aristóteles cuida da justiça como virtude, havendo 

distinção entre justiça comutativa e justiça distributiva. A primeira era a virtude da 

proporcionalidade entre as coisas de sujeitos pressupostamente iguais entre si, 

direcionada em função do nascimento das pessoas. A segunda era a virtude da 

proporcionalidade entre as coisas de sujeitos diferentes, onde as pessoas mudam 

na pirâmide social em função do esforço e da maneira como vive. Neste contexto, 

apontava-se para a igualdade como o cerne da justiça.6     

Também é de bom alvitre mencionar que a República tem por princípio a 

proibição de vantagens tributárias para determinadas pessoas ou categorias de 

pessoas, não podendo as normas tributárias ser editadas em favor das classes 

dominantes, até mesmo porque com a proclamação da República não há mais o que 

se falar em títulos nobiliárquicos, privilégios de nascimento e foros de nobreza. Nas 

palavras primorosas de João Barbalho: “não há, perante a lei republicana, grandes 

nem pequenos, senhores nem vassalos, patrícios nem plebeus, ricos nem pobres, 

fortes nem fracos, porque a todos irmana e nivela o Direito”.7 

                                                           
6
 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 4ª ed. São Paulo: Atlas. 2003, p. 353.  

7
 Barbalho, João. Constituição Federal Brasileira – Comentários. 2ª ed. Rio de Janeiro: F. Briguiet & Cia. 1924 

apud CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 19ª ed. São Paulo: Malheiros. 

2003, p. 67.   
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É lógico inferir que o princípio republicano implica no princípio da isono-

mia. A lei tributária, portanto, deve ser igual para todos, conforme veiculado na 

própria Carta Política de 1988 em seu art. 150, inciso II: 

Art.150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em si-
tuação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação pro-
fissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação 
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 
 

 Seria inconstitucional, por exemplo, a lei tributária que selecionasse pes-

soas para submetê-las a regras particulares, não alcançando outras, ocupantes de 

semelhantes posições jurídico-profissionais. 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado às isenções tributárias. Não pode-

mos admitir que as pessoas políticas concedam tais isenções de forma arbitrária, 

levando em conta simplesmente aspectos como profissão ou convicção política, 

ferindo de morte o princípio da igualdade, até mesmo porque o CTN exige, em seu 

artigo 176, caput, lei em sentido formal e material para concessão de isenção, 

especificando as condições e requisitos exigidos, os tributos a que se aplica e, 

sendo o caso, o prazo de sua duração. 

Em relação ao ISS, há dispositivo constitucional (art. 156, § 3º, III, na re-

dação dada pela EC nº 37/2002) estipulando que cabe à lei complementar regular a 

forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedi-

dos ou revogados. 

 

 

3.2  PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

 Insculpido na CF/88 em seu art. 145, § 1º, verbis:  

§ 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão gra-
duados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à ad-
ministração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses obje-
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tivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o pa-
trimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

Segundo o escólio de Leandro Paulsen: 

Decorre deste princípio, basicamente, que o Estado deve exigir que as pes-
soas contribuam para as despesas públicas na medida da sua capacidade 
para contribuir, de maneira que nada deve ser exigido de quem só tem para 
sua própria sobrevivência, a carga tributária deve variar segundo as de-
monstrações de riqueza e, independentemente disso, a tributação não pode 
implicar confisco para ninguém. Os extremos desta formulação (preserva-
ção do mínimo vital e vedação de confisco) aplicam-se a todas as espécies 
tributárias. Entretanto, a possibilidade de graduação do tributo (e.g., alíquota 
maior para base de cálculo maior) depende de que se cuide de uma hipóte-
se de incidência efetivamente reveladora de capacidade contributiva,8  
 

O princípio da capacidade contributiva é diretriz que impõe ao legislador 

ordinário atenção dupla: a escolha de fatos com conteúdo econômico e a eleição de 

critérios de mensuração sobre o valor, atentando sempre para o referido dispositivo 

constitucional. 

Aires F. Barreto ensina que “em face dos impostos, fere-se o princípio, se-

ja pela eleição de fato sem conteúdo econômico, seja pela adoção de base de 

cálculo não lastreada no valor”.9  

Em relação ao ISS, é preciso distinguir tributação fixa do critério para de-

terminação de base de cálculo, previsto no Decreto-Lei 406/68, pois uma eventual 

tributação fixa implicaria em instituição e exigência de tributo inconstitucional. 

O Decreto-lei 406/68, art. 9º, §§ 1º e 3º, traz a seguinte redação: 

Art 9º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.  

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho 
pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alí-
quotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fa-
tores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de 
remuneração do próprio trabalho.  

§ 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1 , 4, 8, 25, 52, 88, 89, 
90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão su-
jeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em re lação a cada profissional 

                                                           
8
 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário. 5ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2003, p. 73.  

9
 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética. 2003, p. 13.  
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habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da soci-
edade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei apli-
cável. (Redação dada pela Lei complementar nº 56, de 15.12.1987) 
 

A doutrina, em sua grande maioria, tem entendido tratar-se no caso acima 

de tributo fixo, sendo, por conseguinte, inconstitucional. Entretanto, concordamos 

com Aires Barreto10 no sentido de que esta previsão legal é constitucional sim. 

Senão vejamos, o parágrafo 1º fala em ‘o imposto será calculado, por meio de 

alíquotas fixas ou variáveis’, ora, imposto fixo não se calcula. Por outro lado, a base 

de cálculo será eleita ‘em função da natureza do serviço ou de outros fatores 

pertinentes’, ou seja, o legislador federal limitou-se a delinear as balizas do critério 

quantitativo a ser seguido pelo legislador municipal. Portanto, apesar de, à primeira 

vista, parecer imposto fixo, propugnamos pela sua constitucionalidade. 

 

 

3.3 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

Proclama o inciso II do art. 5º da Constituição que ninguém será obrigado 

a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, versando sobre o 

princípio da legalidade genérica.  

Específico e restrito à matéria tributária é o art. 150, inciso I, estipulando 

ser vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, consoante a propo-

sição nullum tributum sine lege.  

Como bem ressalta Luciano Amaro: “o princípio é informado pelos ideais 

de justiça e de segurança jurídica, valores que poderiam ser solapados se à admi-

nistração pública fosse permitido, livremente, decidir quando, como e de quem 

cobrar tributos”.11  

                                                           
10

 Ibid. 

11
 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 12ª ed. São Paulo: Saraiva. 2006, p. 111.   
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É preciso deixar claro que o princípio da legalidade não se restringe à me-

ra autorização legislativa para que o Estado possa cobrar determinado tributo, ele 

vai além, exigindo da própria lei, em sentido formal e material, todos os aspectos 

pertinentes ao fato gerador, necessários à concretização da hipótese de incidência 

abstratamente prevista na lei. 

Aqui não cabe discricionariedade, à autoridade administrativa não lhe é 

dada a faculdade de discutir se o tributo é devido ou quanto é devido. Pelo contrário, 

a conduta administrativa deve-se pautar dentro dos estritos ditames legais, tratando-

se, na realidade, em matéria tributária, de reserva absoluta de lei. Neste passo, o 

CTN traz expresso em seu art. 142, parágrafo único, que “a atividade administrativa 

de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” 

Todavia, criado o tributo, determina-se o quantum devido, pelo ato de lançamento. 

Sendo a reserva de lei absoluta, o princípio da legalidade assume conte-

údo rígido e estreitíssimo, manifestado em outro princípio contido em seu bojo, o da 

tipicidade da tributação, devendo ser observado na criação e majoração de tributo. 

O ISS, como não poderia deixar de ser, tem sua hipótese de incidência 

definida exclusivamente em lei, encerrando o modelo legal fechado, cerrado, não 

ensejando alargamento pelo aplicador da lei, conferindo a preservação dos direitos e 

garantias constitucionais ao contribuinte. 

Somente a lei pode eleger as hipóteses de incidência do ISS, explicitando 

o critério pessoal e estabelecendo a base de cálculo e a alíquota sobre cada presta-

ção de serviço, de maneira que não paire qualquer dúvida ao contribuinte. 

Por outro lado, não se deve confundir modificação da base de cálculo, 

que se equipara à majoração de tributo, conforme art. 97, § 1º, do CTN com corre-
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ção monetária. Somente a primeira está jungida à estrita legalidade, em sentido 

formal e material. O art. 97 do CTN reza o seguinte:   

 Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 
        I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 
        II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos 
artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 
        .................................................................................... 
        § 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de 
cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. 
 
        § 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no in-
ciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de 
cálculo. 
 

Entendemos, assim, que a mera atualização dos preços não pode ser vis-

ta como majoração de tributo, pois se os preços são alterados com o decorrer do 

tempo, para mais ou para menos, nada mais justo que o lançamento tributário reflita 

tais alterações. 

Em 1979, o STF julgou e decidiu, por maioria de votos, o recurso 87.763-

PI, cuja recorrida era a Prefeitura Municipal de Parnaíba-PI. O recorrente alegava 

basicamente que a reavaliação dos imóveis para fins do Imposto Predial Urbano e 

Imposto Territorial Urbano teria sido majorado por Decreto do Prefeito Municipal, 

cuja justificativa era o § 2º do art. 97 do CTN. 

O relator – Ministro Moreira Alves – proferiu voto primoroso, lecionando o 

seguinte: 

..................................................................................... 
 
3. ... 
Ocorre que o atual chefe da edilidade parnaibana entendeu de majorar a ta-
bela acima transcrita, para efeito de cobrança no exercício em curso, ... 
Com esse propósito o Prefeito remeteu à Câmara Municipal um Projeto de 
Lei que, tendo sido rejeitado pelo legislativo municipal, ele resolveu, incon-
formado, converter em Decreto, que tomou o número 013, datado de 
8.10.1973, publicado no jornal “O NORTE DO PIAUÍ”, edição de 16.10.73 ... 
Por aí se infere que, indiscutivelmente ... a majoração é flagrantemente ile-
gal, visto como o Poder Executivo invadiu atribuições privativas do Legislati-
vo, com desrespeito ao mandamento constitucional inscrito no art, 16 da 
nossa Carta Magna, que confiou às Câmaras Municipais a fiscalização fi-
nanceira e orçamentária dos Municípios. A função legislativa das Câmaras 
Municipais estende-se a todos os assuntos da competência dos Municípios, 
desde que respeite as reservas constitucionais da União e dos Estados-
membros ... Nem se diga que o Decreto aqui inquinado de ilegalidade ape-
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nas mudou o critério até então vigente dos lançamentos e cobranças dos 
impostos focalizados. As bases dos cálculos dos lançamentos correspon-
dem a alíquotas estabelecidas, inicialmente, em bases bem módicas, pela 
Lei Municipal nº 430 – Código Tributário. Ora, é princípio corrente que uma 
lei só se revoga ou modifica por outra lei, e sendo da competência privativa 
da Câmara de Vereadores a competência para votar e aprovar as leis, de-
corre evidente que a autoridade coatora, na hipótese sub judice usurpou 
aquelas funções. Acresce, ainda, que o art. 161 do Código Tributário Muni-
cipal ...  preceitua in verbis: 
“Anualmente, a tabela do § 1º deverá ser revista e ajustada aos valores ve-
nais do mercado imobiliário da cidade, após aprovação do legislativo”... 
Por conseguinte, sem sombra de dúvida, as cobranças do Imposto Predial 
que estão sendo feitas aos impetrantes, além de exorbitante é ilegal, bas-
tando confrontar-se os “Avisos” distribuídos pela Prefeitura recentemente, 
com os talões ou “Avisos” de pagamentos do ano passado, para concluir 
das majorações de 300% ou mais, com apoio no referido Decreto ... 
4. ... a questão se cinge em saber – e é isso o que se discute neste recurso 
extraordinário – se o § 2º do artigo 97 do CTN admite que, independente-
mente da observância do princípio constitucional da reserva legal, o valor 
venal dos imóveis (base de cálculo dos impostos territorial e predial) possa 
ser atualizado por ato que não legislativo. 
5. Trata-se, pois, se determinar o sentido e o alcance desse § 2º ... 
Entende o acórdão recorrido que esse dispositivo admite a atualização, in-
dependentemente de lei – e isso porque não constitui majoração de imposto 
para os fins previstos no inciso II (que exige lei para a majoração) -, a atua-
lização, repito, do próprio valor venal do imóvel, considerados, portanto, to-
dos os elementos, que não apenas a correção monetária, de que ele resul-
ta, ano a ano. 
Já os recorrentes implicitamente atacam esse entendimento, uma vez que 
consideram que a atualização do valor venal do imóvel, por critério de valo-
rização conforme a zona de localização ou a qualidade da construção, não 
é abrangida pelo disposto no § 2º do artigo 97 do CTN, mas constitui ofensa 
frontal ao estatuído no § 1º desse mesmo dispositivo ... 
6. A meu ver, o § 2º do artigo 97 do CTN só permite a correção monetária 
da base de cálculo (no caso, a correção monetária do valor venal do imó-
vel), e, não, a atualização desse valor venal, como se fez na hipótese sob 
julgamento. 
Pela interpretação literal, dúvida não pode haver de que esse dispositivo a-
lude exclusivamente à correção monetária da base de cálculo, e não à atua-
lização do valor que a constitui (na espécie, o valor venal do imóvel), consi-
derados fatores outros que não apenas a depreciação da moeda. Com efei-
to, refere-se esse parágrafo a “atualização do valor monetário da respectiva 
base de cálculo pelo seu significado concreto, se deverá ler: “atualização do 
valor monetário do valor venal do imóvel.” Note-se que o preceito não alude 
à atualização da base de cálculo, mas apenas a atualização do valor mone-
tário (logo, do valor da moeda) da base de cálculo (que, por sua vez, na es-
pécie, é o valor de venda do imóvel).... 
Mas não é apenas a interpretação literal que conduz a esse resultado. 
A ele se chega, também, pela interpretação lógica, utilizando-se o seu ele-
mento sistemático. 
Com efeito, as expressões “atualização do valor monetário da base de cál-
culo do tributo” não se encontram, apenas, no § 2º do artigo 97 do Código 
Tributário Nacional. Eles se acham, igualmente, no parágrafo único do arti-
go 100 dessa mesma Codificação. 
Reza o mencionado artigo 100: 
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das conven-
ções internacionais e dos decretos: 
 I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; 
 II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administra-
tiva, a que a lei atribua eficácia normativa; 
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 III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrati-
vas; 
 IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Fe-
deral 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.” 
...................................................................................... 
Não é possível pretender-se, com relação a essa norma, que a atualização 
do valor monetário da base de cálculo do tributo seja a reavaliação econô-
mica dessa base de cálculo. Com efeito, se o valor venal do imóvel, para 
efeito de imposto predial, é o do exercício a que corresponde o tributo devi-
do, e este é pago de acordo com interpretação que, posteriormente, vem a 
ser modificada, é evidente que o valor venal terá de continuar a ser o do e-
xercício devido, e não o do exercício em que se verificou a mudança da in-
terpretação. O que poderia se exigido seria a correção monetária dele – o 
que, em última análise, redundaria na correção monetária do tributo – pela 
desvalorização da moeda entre os dois momentos: o do pagamento pela in-
terpretação anterior e o do que se exige em face da nova exegese. Por isso 
mesmo, aliás, esse parágrafo coloca essa atualização na mesma linha das 
penalidades e da cobrança de juros de mora, que dizem respeito a acessó-
rios do débito fiscal, e não a alteração de elementos de que resulta a fixa-
ção dele. 
Mas, ainda há mais. 
A interpretação sistemática do próprio artigo 97 do CTN está a indicar que 
seu § 2º diz respeito apenas à correção monetária da base de cálculo. De 
feito, estabelece o inciso IV desse dispositivo que somente a Lei pode esta-
belecer a fixação da base de cálculo do tributo, ressalvadas as exceções 
expressas nele. Vem o § 1º do mesmo artigo e declara que se equipara à 
majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em 
torná-lo mais oneroso. E finalmente, o § 2º apresenta uma exceção ao pa-
rágrafo anterior ... Ora, a modificação da base de cálculo a que alude o § 1º 
não pode, evidentemente, dizer respeito à fixação da base de cálculo, pois, 
se esta depende de lei, é claro que sua modificação – o que implica estabe-
lecer nova fixação da base de cálculo – também só se poderá fazer por 
meio de lei, não sendo mister que, para impedir essa modificação sem lei, 
fosse necessário o preceito do § 1º. Qual então o sentido desse parágrafo? 
Que é modificação de base de cálculo do tributo que importe em torná-lo 
mais oneroso? A meu ver, em se tratando de imposto como o predial – que 
é o que interessa, no caso -, á a alteração relativa aos elementos que a lei 
emprega para determinar o valor venal do imóvel, que é a base de cálculo 
desse tributo. Assim, na espécie sob julgamento, unidade (m2) vezes valor 
(tanto por m2). Qualquer modificação, quer na unidade, quer no seu valor 
(por critério outro que não o da simples correção monetária), a qual implique 
aumento de imposto, é vedada pelo § 1º do artigo 97 do CTN. E é o que o-
corre no caso sob exame. 
...................................................................................... 
8. Concluo, pois, que o Decreto impugnado ... ofendeu o princípio da reser-
va legal estabelecido no artigo 97 do CTN.12 
 

No caso do ISS, por exemplo, se a lei, ao traçar a definição da base de 

cálculo, indicar que é o preço do serviço, assim entendida a receita líquida a ele 
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 STF – RE 87.763-PI. Rel. Min Moreira Alves. j. 07.06.79. DJ 23.11.79 
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correspondente, a pretensão de alterar este conceito para dizer que, na realidade se 

trata da receita bruta fica, irremediavelmente, sob reserva legal. 

   

 

3.4 PRINCÍPIO DA NÃO-CONFISCATORIEDADE 
 

A doutrina quando trata deste princípio, aponta que, de maneira geral, ha-

veria confisco por afronta, isolada ou conjunta, ao art. 5º, incisos XIII e XXII, e ao art. 

170 e seu parágrafo único, todos da Constituição Federal, pois afrontaria os princí-

pios da liberdade de iniciativa, ou de trabalho, ofício ou profissão, bem assim quando 

ocorresse absorção, pelo Estado, de valor equivalente ao da propriedade imóvel. Do 

ponto de vista tributário, a vedação de os entes políticos utilizarem tributo com efeito 

de confisco está prevista em seu art. 150, inciso IV. 

Aliás, a valorização do trabalho humano e uma política de pleno emprego 

são objetivos a serem assegurados pela ordem econômica, visando ao interesse 

social, conforme leciona Sérgio Pinto Martins.13 

A grande dificuldade é estabelecer um marco divisor entre o que pode ser 

considerado confisco ou não. A doutrina limita-se a dizer que é confiscatório o tributo 

que excede a capacidade contributiva, não estabelecendo critérios, nem bons, nem 

runs, para restringir esta área de imprecisão e explicitar melhor a questão. Na 

maioria das vezes, remete ao Judiciário, a quem cabe resolver a situação diante de 

cada caso concreto. 

Paulo de Barros Carvalho ressalta que todas as tentativas para definir o 

que seja confisco revelam a complexidade do tema e, o que é pior, a falta de 

perspectivas para uma saída dotada de racionalidade científica, havendo sempre 

                                                           
13

 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 15ª ed. São Paulo: Atlas. 2002, p. 58.  
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uma zona nebulosa, dentro da qual as soluções se direcionarão para o subjetivismo 

e finaliza: 

... E só para mostrar a complexidade do assunto, não custa lembrar que o 
ISS, dos Municípios, exibiria com facilidade o aparecimento de iniciativas 
confiscatórias. 
Intrincado e embaraçoso, o objeto da regulação do referido art. 150, IV, da 
CF, acaba por oferecer unicamente um rumo axiológico, tênue e confuso, 
cuja nota principal repousa na simples advertência ao legislador dos tribu-
tos, no sentido de comunicar-lhes que existe limite para a carga tributária. 
Somente isso.14  

Em todo caso, podemos afirmar que uma alíquota de ISS extremamente 

onerosa (atualmente, a alíquota máxima é 5%) ou um tributo onde, por exemplo, 

seja retirada a totalidade da propriedade ou mesmo uma fração substancial, sem 

nenhuma indenização ao cidadão contribuinte, certamente, estaríamos diante de um 

caso de confisco. Entretanto, este percentual não está determinado constitucional-

mente. “A Corte Suprema argentina tem aplicado o limite de 33% da renda ou, no 

caso de imposto sucessório, 33% do valor dos bens”.15    

Por outro lado, haverá hipóteses, onde uma tributação severa de 100%, 

150%, por exemplo, aplicada ao imposto de importação se justificaria, em função do 

caráter de extrafiscalidade deste imposto, haja vista a hipotética necessidade de 

uma política fiscal momentânea direcionada a proteger a produção interna, incenti-

var a exportação e evitar a saída de moeda estrangeira do país. 

Por demais oportuna é a advertência de Alexandre de Moraes, nestes 

termos: 

A regra prevista no inciso IV, do art. 150, da CF, decorre da natureza jurídi-
ca dos tributos, que não se assemelha à sanção patrimonial imposta pelo 
Estado pela prática de atos ilícitos. 
................................................................................... 
... não devemos confundir a proibição de tributação como forma de confisco 
com a sanção por ato de improbidade administrativa prevista no § 4º, do art. 

                                                           
14

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 18ª ed. São Paulo: Saraiva. 2007, pp. 172-173.  

15
 VILLEGAS, Hector. Curso de Direito Tributário. Trad. Roque Carrazza. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1980 

apud AMARO, Luciano, op. cit. 
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37, da CF, e regulamentada pelo art. 12 da Lei 8.429/92, consistente no 
perdimento dos bens acrescidos ilicitamente.16 

 

 

3.5 PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE 

O ISS é imposto que se sujeita ao princípio da anterioridade. Isto significa 

que a lei que criar ou aumentar o ISS somente poderá produzir efeitos no exercício 

seguinte àquele em que a norma tiver sido editada.   

Com a Emenda Constitucional nº 42/2003, foi inserida a alínea ‘c’ ao item 

III do art. 150 da CF/88, vedando a possibilidade de, em regra, cobrar-se tributo 

antes de decorrido o prazo de noventa dias da data de publicação da lei que o 

instituiu ou aumentou, a chamada anterioridade nonagesimal. 

Por oportuno, convém ressaltar fato ocorrido no município de Fortaleza, 

poucos dias antes da publicação da EC 42/2003. O Município publicou a Lei Com-

plementar 14/2003 em 27/12/2003, alterando o Código Tributário Municipal em 

relação ao ISS, à luz da Lei Complementar federal nº 116/03, de 31/07/2003. Quatro 

dias depois de publicada a LC municipal, 31/12/2003, foi publicada a EC 42/2003, 

instituindo a anterioridade nonagesimal.  

Diversos recursos foram impetrados no âmbito do Contencioso Adminis-

trativo Tributário do município de Fortaleza, alegando que os efeitos da referida lei 

complementar 14/2003 dever-se-ia submeter ao prazo nonagesimal instituído pela 

EC 42/2003. Entretanto, a unanimidade de julgados das Câmaras do Contencioso 

Municipal foi no sentido de que as inovações trazidas são válidas, sim, já a partir de 

janeiro de 2004. Este entendimento foi reforçado a partir do art. 8º da própria Lei 

Complementar n° 14/2003, estabelecendo que entrará em vigor na data de sua 
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publicação oficial, 27/12/2003, ressalvado, no que couber, o disposto no art. 150, 

inciso III, alínea b, da Constituição Federal, que dispõe sobre a anterioridade. 

Portanto, não tinha como a LC se referir a uma norma que ainda não estava em 

vigência, no caso a EC n° 42, que só veio em data p osterior, a partir de 31/12/2003. 

 

 

3.6 PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE 

O princípio genérico da irretroatividade é decorrência do disposto no art. 

5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por força do qual a lei não prejudicará o 

direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Como se não bastasse, a 

Constituição insculpiu em seu art. 150, inciso III, alínea ‘a’ que, sem prejuízo de 

outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado aos entes político-

constitucionais cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início 

da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, não deixando nenhuma 

margem de dúvida quanto à impossibilidade de ser a lei retroativa.  

Quanto ao ISS não poderia ser diferente, em nome do sobreprincípio da 

segurança jurídica, da estabilidade, da não-surpresa, é vedado à lei instituidora ou 

aumentativa do ISS alcançar fatos verificados antes de sua introdução no mundo 

jurídico.   
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4.  IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – I SS 

 

4.1 ASPECTO PESSOAL 

 

4.1.1 Sujeito Ativo 

A Constituição Federal em seu art. 156, inciso III, outorga aos Municípios 

competência para instituir impostos sobre: 

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

definidos em lei complementar.” 

Vale salientar que por força do art. 147, fine, da CF/88 “ao Distrito Fede-

ral, cabem os impostos municipais”. 

A Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, dispõe sobre o ISS, 

estabelecendo em seu art. 1º que este tributo, de competência dos Municípios e do 

Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista 

anexa a esta lei, mesmo que referidos serviços não se constituam como atividade 

preponderante do prestador. 

Ou seja, os Municípios e o Distrito Federal são dotados de competência 

privativa para criar o ISS, o que implica exclusividade e conseqüente proibição de 

ser exercido por quem não tenha sido consagrado com esse direito, consoante o 

escólio de Roque Carrazza, ensinando que “a competência tributária caracteriza-se 

pela: I - privatividade, II - indelegabilidade, III - incaducabilidade, IV - inalterabilidade, 

V - irrenunciabilidade e VI - facultatividade do exercício.”17 Explicando um pouco 

mais, temos: privatividade – não tributa quem quer, mas quem pode, segundo a 

Constituição Federal; indelegabilidade – diferentemente do que algumas vezes 

ocorrem no Direito Constitucional, a competência tributária não pode ser delegada; 
                                                           
17

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 19ª ed. São Paulo: Malheiros. 2003, p. 
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incaducabilidade – por exemplo, o Imposto Sobre Grandes Fortunas, que remonta 

aos idos da CF/88 ainda hoje não foi instituído, mas a União continua com esta 

competência, não caducou; inalterabilidade – os entes tributantes têm suas compe-

tências definidas constitucionalmente, não lhes sendo dado o direito de alterá-las; 

irrenunciabilidade – nenhum ente pode renunciar à competência outorgada pela 

Constituição, pois não se trata de direito disponível, sendo necessária à sobrevivên-

cia do Estado; facultatividade do exercício – exercer ou não a competência, um bom 

exemplo é a instituição de contribuição de melhoria, de cuja instituição não se tem 

notícia.          

Por outro lado, o CTN em seu art. 119 estipula que “sujeito ativo da obri-

gação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu 

cumprimento.” 

 

 

4.1.2  Sujeito Passivo 

A Carta Política de 1988 não indica a pessoa que deva figurar no pólo 

passivo da relação tributária, apenas contempla as materialidades suscetíveis de 

incidência, tendo disposto em seu art. 146, III, que cabe à lei complementar: 

“III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, espe-

cialmente 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.”   

O CTN, por sua vez, em seu art. 121, identifica o sujeito passivo da obri-

gação principal como sendo a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penali-
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dade pecuniária. O parágrafo único deste artigo classifica o sujeito passivo em 

contribuinte e responsável. 

Contribuinte é o sujeito passivo que tem relação pessoal e direta com a si-

tuação constitutiva do fato gerador. Responsável é aquele, cuja obrigação decorre 

de disposição expressa em lei, sem, contudo, revestir-se da condição de contribuin-

te. 

A Lei Complementar nº 116/03 expressa literalmente em seu art. 5º que o 

contribuinte do ISS é o prestador do serviço. Já no art. 6º estabelece que “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 ...”, refletindo literalmente a idéia insculpida no art. 128 do 

CTN. 

 

 

4.2  ASPECTO MATERIAL 

O cerne da materialidade da hipótese de incidência do ISS não é o servi-

ço em si, mas a prestação deste serviço, compreendendo uma obrigação de fazer e 

definindo os liames com o ICMS e IPI . 

Sem nenhuma dúvida o maior conflito se perfaz entre ISS e ICMS. Para 

realmente solucionar o problema a melhor doutrina aponta mesmo, como único 

caminho, a verificação da natureza jurídica. 

O ICMS incide sobre uma prestação de dar, de transferir a titularidade de 

uma mercadoria, fazendo com que haja circulação entre sujeitos, ao passo que a 

norma do ISS tem por alvo o esforço humano para satisfazer uma necessidade de 

terceiro, caracterizando uma prestação de fazer, conforme o escólio de Marcelo 
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Caron Baptista. Ainda, segundo este autor, “ingressando-se na intimidade do ato 

jurídico é que será possível identificar o seu objeto como prestação de dar ou de 

fazer. Em outras palavras, o ato jurídico revela a natureza da prestação-fim.”18 

Maria Helena Diniz19 define a obrigação de fazer como aquela que se vin-

cula o devedor à prestação de um serviço como ato positivo, material ou imaterial, 

seu ou de terceiro, em benefício do credor ou de terceira pessoa. 

Caio Mário, tratando das obrigações de dar e de fazer, afirma com propri-

edade que nos casos extremos não padecem dúvida, pois na primeira envolve uma 

tradição ou entrega e na segunda uma ação pura. E acrescenta:  

Mas numa zona grísea existem prestações que reclamam acurada atenção, 
como, no exemplo clássico, o caso do artesão que manufatura a coisa para 
o credor, ou, em termos de direito positivo brasileiro, a empreitada, em que 
existe o facere no ato de confeccionar e um dare no de entregar a coisa e-
laborada, sendo ambos os momentos integrantes da prestação.20  
 

Marçal Justen Filho e, em outra obra, Cléber Giardino, apud José Eduar-

do Soares de Melo afirmam que: 

A nota característica do serviço é a sua individualidade, onde cada serviço é 
um serviço, na acepção de haver em cada oportunidade uma identidade in-
confundível e irrepetível; enquanto que ‘cada produto industrializado’ é uma 
espécie de um gênero que se destina a ser ilimitada quantitativamente.21   
 
Todas as empresas que produzem grandes equipamentos, são empresas 
que, paralelamente à construção da própria máquina, projetam, na verdade, 
esse equipamento. E aí se coloca o problema: ou vendem mercadorias sim-
plesmente, ou as entregam como resultado desse projeto e dessa elabora-
ção que manifesta um ‘fazer’ da empresa. 
Em primeiro lugar o problema é saber se a indústria que projetou, e que 
construiu essa máquina, exerceu serviços em relação aos quais a entrega 
da máquina é uma simples conseqüência, decorrência ou resultado. Mas 
não o cumprimento de uma ‘obrigação de dar’. Quer dizer, o projeto, estudo, 
análise e a própria elaboração dessa máquina, na verdade, constitui desen-
volvimento de uma atividade de prestação de serviço. Ou se, ao contrário, a 
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indústria que projeta, constrói a máquina, a entrega ao cliente, em verdade, 
vende máquinas, muito embora para realizar essa venda, deva projetar o 
produto, estudá-lo, etc.22  
 

A CF/88, por sua vez, dispõe que o ISS deva incidir sobre serviços de 

qualquer natureza definidos em lei complementar, excetuando os serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as prestações 

se iniciem no exterior. Este preceito constitucional, na realidade, observou redação 

básica contida na Emenda Constitucional nº 1/69 à CF/67. Na vigência da Constitui-

ção anterior foi expedida legislação nacional, estipulando lista de serviços tributáveis 

pelo ISS. Destacamos o Decreto-lei nº 406/68 e a Lei Complementar nº 56, de 

15/12/1987. 

Mesmo com a promulgação da Constituição atual, a Lei Complementar 

56/87 continuou a viger, em razão do princípio da recepção das normas, previsto no 

art. 34, § 5º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, pois não 

havia incompatibilidade com o novel sistema tributário nacional. 

A Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, revogou expressa-

mente a Lei Complementar nº 56/87, inserindo no ordenamento jurídico uma lista de 

serviços mais ampla do que a anterior. 

É importante, neste momento, que se trace um paralelo entre o art. 156, 

III e o art. 155, § 2º, IX, b, ambos da CF/88. No primeiro dispositivo prevê a incidên-

cia de ISS, não compreendidos no art. 155,II – ICMS.  No segundo, a Constituição 

prevê incidência de ICMS sobre o valor total da operação, quando mercadorias 

forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos 

Municípios. A doutrina é divergente em relação à cobrança de ICMS sobre serviços, 

por parte dos Estados-membros, além de transporte interestadual e intermunicipal e 
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de comunicação. Angelita de Almeida Vale e Ailton Santos referem-se ao assunto 

nos seguintes termos: 

Merece exame, ainda, no tocante à tributação sobre serviços, o disposto no 
artigo 155, inciso IX, letra b, que cuida da incidência do ICMS sobre o valor 
total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não 
compreendidos na competência tributária dos municípios. 
Daí concluirmos haver serviços que não estão incluídos na competência dos 
Municípios, por lei complementar, uma vez ser esta a definidora dos servi-
ços tributáveis. E se tais serviços forem prestados com fornecimento de 
mercadorias, serão tributados pelo imposto estadual, sobre o valor total da 
operação. É o caso, por exemplo, da instalação e montagem de equipamen-
tos vendidos pelo estabelecimento industrial ou comercial que se compro-
mete a entregá-los montados para uso. E a lei complementar determinou a 
tributação do ISS apenas para os serviços de montagem prestados ao usu-
ário final do serviço exclusivamente com material por ele fornecido (item 74 
da Lei Complementar nº 56/87), atualmente, item 14.06 da LC 116/2003, 
ressalva nossa. 
Ressaltamos a interpretação divergente de Aires Fernandino Barreto, no 
Repertório IOB de Jurisprudência nº 1/3266, que argumentou restringir-se 
aquele dispositivo (artigo 155, IX, b, da CF) aos serviços de transporte in-
termunicipal e interestadual e de comunicação – únicos que não estão na 
competência dos Municípios e que forem prestados com fornecimento de 
mercadorias. Só nesses caso é que haverá a tributação do ICMS sobre o 
valor total da operação. Semelhante é o entendimento de Sacha Calmon 
Navarro Coelho, manifestado na obra Comentários à Constituição de 1988, 
p. 265.23   
 

Comentando o item 14.06 da lista de serviços atual, José Eduardo Soares 

de Melo entende que, em face dos conceitos de industrialização e serviço usualmen-

te observados, há que se proceder a uma devida acomodação jurídica das regras 

atinentes ao ISS com as normas pertinentes ao IPI. E conclui: 

... se a própria empresa industrializa o bem, e realiza os referidos atos (se-
jam designados montagem ou instalação), com aplicação de materiais seus, 
estará se cogitando de uma etapa final de industrialização (incidiria o IPI, 
excluindo-se o ISS).24 
 

O problema enfrentado aqui é o mesmo em todos os campos do Direito, 

legislação nenhuma é completa e clara o suficiente, a ponto de não existir interpre-

tação diversa. Direito não é Aritmética. A lista de serviços por si só não é suficiente 

para dirimir todas as dúvidas e controvérsias sobre os fatos geradores do ISS, a 
                                                           
23
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despeito de já se ter firmado entendimento jurisprudencial que ela é taxativa, porém 

admite interpretação extensiva. 

Conforme observação percuciente de Hugo de Brito Machado: 

Desnecessário mas sempre importante é repetirmos que não existem con-
ceitos indiscutivelmente exatos. Todos os conceitos oferecem alguma mar-
gem de imprecisão, seja porque são ambíguos, seja porque são vagos. A 
ambigüidade e a vaguidade ensejam sempre graves dificuldades na inter-
pretação jurídica e podem ser consideradas as causas mais freqüentes de 
controvérsias em Direito.25  
 

Bernardo Ribeiro de Moraes, um dos autores mais renomados no assun-

to, afirma que são quatro os elementos essenciais do fato gerador do ISS, na falta 

de qualquer um destes elementos essenciais, impede a incidência do ISS. Pela 

ordem: a efetividade do serviço, a autonomia, a habitualidade e a finalidade lucrati-

va.26  

O autor exemplifica o primeiro elemento da seguinte forma: “Se a pessoa 

aluga sala para montar seu escritório de corretagem, adquire mobília, organiza 

papéis, licencia-se para funcionamento, abre as portas, mas não chega a contratar a 

venda de serviços a terceiros, o imposto municipal não é devido.”27  

Para o segundo elemento, ele explica: “O empregado não trabalha com 

autonomia, mas executa serviços para outros e sob dependência destes”.28 

Para o elemento habitualidade, o autor dá o seguinte exemplo: “Quem, a-

cidentalmente, presta serviço de corretagem, uma vez única, embora tenha obtido 
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resultado econômico, não está sujeito ao ISS”29, o que, data vênia, não concorda-

mos. 

Finalmente, para o quarto elemento – finalidade lucrativa – o autor afirma 

que “a base de cálculo do ISS, segundo o Decreto-lei n.º 406, de 1968, é o "preço do 

serviço" (art. 9.º). Este inexiste nas prestações de serviços graciosas, sem finalidade 

de lucro ou remuneração.”30 Entendemos, data vênia, que o ISS incide, mesmo que 

a atividade não vise ao lucro, bastando que seja onerosa, pois a base de cálculo do 

imposto é o preço dos serviços prestados.  
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5.  A LISTA DE SERVIÇOS DO ISS 

 

Segundo Walter Gaspar, a primeira lista de serviços no ordenamento jurí-

dico pátrio refere-se ao § 1º do artigo 71 do CTN, constando de três itens apenas, 

sendo dois bem claros e objetivos (hospedagem, guarda de bens e locação de bens 

móveis), e um amplo, a abarcar um grande elenco de serviços.31 

Eis o dispositivo: 

Art. 71. O imposto, de competência dos Municípios, sobre serviços de qual-
quer natureza tem como fato gerador a prestação, por empresa ou profis-
sional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço que não con-
figure, por si só, fato gerador de imposto de competência da União ou dos 
Estados. (Revogado pelo Decreto-lei nº 406, de 31.12.1968) 
§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se serviço: 
I - o fornecimento de trabalho, com ou sem utilização de máquinas, ferra-
mentas ou veículos, a usuários ou consumidores finais;  
II - a locação de bens imóveis; (Vide Ato Complementar nº 27, de 1966) 
III - locação de espaço em bens imóveis, a título de hospedagem ou para 
guarda de bens de qualquer natureza. 
 

Materialmente, a definição de serviços em listas contidas em leis comple-

mentares federais tem sido causa até os dias de hoje de forte controvérsia, a 

respeito do paradoxo formado pela autonomia municipal para instituir o ISS, frente à 

competência outorgada ao legislador nacional para definir os serviços que podem 

ser tributados no âmbito dos municípios. 

A discriminação constitucional de rendas tributárias às pessoas jurídicas 

de direito público constitui princípio constitucional inabalável no tocante ao exercício 

de seus poderes-deveres, daí a controvérsia justificada pelo fato de os municípios 

estarem subordinados ao Congresso Nacional em relação à edição de lei comple-

mentar, definindo os serviços que poderão prever em suas legislações e promove-

rem a respectiva exigibilidade. É cristalino que a autonomia municipal sofre restrição, 

estando prejudicada quanto a sua liberdade de instituir em sua plenitude o referido 

imposto. 
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Ou seja, os municípios, de certa forma, estão à mercê do Congresso. 

Quando a LC 56/87 enumerou 100 itens (na realidade, 99, pois o item 7 foi vetado), 

os municípios estavam restritos a este conteúdo; o mesmo acontece quando a LC 

116/03 renumerou os serviços para 20 itens, apesar de ter ampliado as hipóteses de 

incidência; é que muitos serviços ficaram subdivididos sob o mesmo item. 

Um exemplo desta dependência de os municípios poderem ou não cobrar 

ISS sobre determinada atividade pode ser ilustrado com o item 79 da lista anexa à 

LC 56/87 ‘locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil’. Esta atividade 

era cobrada normalmente pelos municípios, a despeito de questionamentos judiciais.  

Em 2003, o legislador federal manteve no então projeto de lei comple-

mentar nº 116, enviado para sanção presidencial, como passível de incidência do 

ISS a ‘locação de bens móveis – item 3.01’, porém, foi vetado pelo Presidente da 

República, conforme Mensagem nº 362, de 31 de julho de 2003, com as seguintes 

razões do veto: 

Verifica-se que alguns itens da relação de serviços sujeitos à incidência do 
imposto merecem reparo, tendo em vista decisões recentes do Supremo 
Tribunal Federal. São eles: 
O STF concluiu julgamento de recurso extraordinário interposto por empre-
sa de locação de guindastes, em que se discutia a constitucionalidade da 
cobrança do ISS sobre a locação de bens móveis, decidindo que a expres-
são "locação de bens móveis" constante do item 79 da lista de serviços a 
que se refere o Decreto-Lei no 406, de 31 de dezembro de 1968, com a re-
dação da Lei Complementar no 56, de 15 de dezembro de 1987, é inconsti-
tucional (noticiado no Informativo do STF nº 207). O Recurso Extraordinário 
116.121/SP, votado unanimemente pelo Tribunal Pleno, em 11 de outubro 
de 2000, contém linha interpretativa no mesmo sentido, pois a "terminologia 
constitucional do imposto sobre serviços revela o objeto da tributação. Con-
flita com a Lei Maior dispositivo que imponha o tributo a contrato de locação 
de bem móvel. Em direito, os institutos, as expressões e os vocábulos têm 
sentido próprios, descabendo confundir a locação de serviços com a de mó-
veis, práticas diversas regidas pelo Código Civil, cujas definições são de 
observância inafastável." Em assim sendo, o item 3.01 da Lista de serviços 
anexa ao projeto de lei complementar ora analisado, fica prejudicado, pois 
veicula indevida (porque inconstitucional) incidência do imposto sob locação 
de bens móveis. 

 



34 
 

Portanto, a prodigalidade, a benevolência, ou a omissão do Congresso 

Nacional é determinante para fixar o alcance da competência dos municípios em 

termos de imposto sobre serviços de qualquer natureza. 

 Todavia, é óbvio que não podemos ignorar o preceito constitucional, ins-

culpido no art. 156, III, fine, da CF/88, que desde o seu texto original estabelece que 

os serviços sejam definidos em lei complementar.  

A expressão ‘definidos’, entende a melhor doutrina, teria por escopo ex-

plicitar os serviços a fim de evitar eventuais conflitos de competência em razão de 

materialidades assemelhadas, afetas a outros entes tributantes, sem, contudo, 

prejudicar a competência municipal. É o caso, por exemplo, do arrendamento 

mercantil, compreendendo negócios financeiros, materiais e serviços, que, atual-

mente tem previsão no item 15.09 da lista de serviços anexa à LC 116/03: 

 15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive ces-
são de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancela-
mento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrenda-
mento mercantil (leasing). 

 

Outro aspecto importante de discussão, estendendo-se até hoje, diz res-

peito à taxatividade da lista de serviços, polêmica que abrange sua compreensão, 

abrangência ou extensão, a despeito do Supremo Tribunal Federal – STF ter firmado 

diretriz no sentido de ser taxativa a lista de serviços, embora admita interpretação 

ampla e analógica.32 

Sérgio Pinto Martins transcreve excelente trecho jurisprudencial, nos se-

guintes termos: 

Por outro lado, a denominação do serviço não pode prevalecer sobre sua 
verdadeira natureza. Um nome para sua atividade, escolhido pelo próprio 
prestador do serviço, pode não prevalecer na incidência do imposto, pois o 
que vale é a essência da atividade exercida. Caso contrário, bastaria o con-
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tribuinte dar outro nome, não o verdadeiro, para o serviço prestado, para fu-
gir da incidência tributária.33 

Diante desta postura jurisprudencial, os municípios em seu afã arrecada-

dor ficam jungidos a, praticamente, repetirem em suas legislações a lista de serviços 

com suas respectivas alterações emanadas da esfera federal, não podendo acres-

centar serviços que não foram relacionados, como, por exemplo, tatuagem. Assim, 

mesmo que determinado município, por hipótese, seja um pólo que, por alguma 

razão, desenvolva em larga escala serviços de tatuagem, ainda assim jamais 

poderia ser cobrado um só centavo a título de ISS, por falta de previsão em lei 

complementar federal.  

As listas nacionais contêm características que vale a pena serem desta-

cadas, como o fato de enumerarem atividades fora do autêntico conceito de serviço, 

como arrendamento mercantil, cessão de bens e factoring; também podemos 

destacar o uso freqüente de expressões do tipo: “congêneres”, “auxiliares”, “seme-

lhantes”, “quaisquer”, qualquer natureza”, “qualquer espécie” e “outras” no intuito de 

conferir segurança e certeza à exigibilidade do imposto a serviços não expressa-

mente tipificados, através de uma interpretação analógica. 

Interpretar é, resumidamente, buscar o significado e o alcance da norma 

jurídica. Sílvio Rodrigues esclarece didaticamente que: 

... na aplicação do direito, o juiz procura, tendo em vista a norma geral, nela 
encaixar o caso concreto. A norma funciona como premissa maior de um si-
logismo, e a hipótese sub judice, como premissa menor, decorrendo inevita-
velmente a conclusão. Assim, se a regra dispõe que se atinge a maioridade 
aos 18 anos, e no caso concreto prova-se que o autor da ação já completou 
essa idade, a conclusão ressalta automaticamente: é ele de maior idade, 
portanto plenamente capaz no que concerne a este fator. 
Ocorre, entretanto, que nem toda norma jurídica apresenta-se tão clara, 
quer por não ter o legislador cuidado de eliminar-lhe as obscuridades, quer 
por lançar mão de conceitos nem sempre bem definidos, quer, ainda, por 
recorrer a preceitos de excessiva amplitude.34 
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Convém lembrar que o CTN em seu art. 108, § 1º, adverte que o emprego 

da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Entre-

tanto, tratamos acima de interpretação extensiva, analógica e não de analogia. 

Sobre o assunto, Glauco Barreira Magalhães Filho assim se expressa:  

A interpretação extensiva ocorre quando o espírito da lei é mais amplo que 
a letra da lei. O legislador disse textualmente, em palavras, menos do que 
pretendia.35   

Não se deve confundir analogia com interpretação extensiva. A analogia 
parte de um vácuo normativo e resolve um problema de lacuna, enquanto a 
interpretação extensiva parte de uma norma e resolve um problema de insu-
ficiência verbal. A analogia é meio de integração. A interpretação extensiva 
é espécie de interpretação.36 

Outrossim, conforme Damásio de Jesus,37  “interpretação analógica ou in-

tra legem é permitida toda vez que uma cláusula genérica se segue a uma fórmula 

casuística, devendo entender-se que aquela só compreende os casos análogos aos 

mencionados por esta”. Quando a lista de serviços utiliza-se de expressões tipo 

“congêneres”, por exemplo, pretende abranger casos semelhantes de forma expres-

sa, ensejando um típico caso de interpretação analógica. Na realidade, é uma 

hipótese de interpretação extensiva, onde a própria lei determina que se estenda o 

seu conteúdo.  

Podemos ilustrar melhor com o seguinte item retirado da atual lista de 

serviços: 

3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e con-
gêneres (grifo nosso). 

        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, escritó-
rios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, ca-
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sas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres (grifo 
nosso), 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, ca-
bos, dutos e condutos de qualquer natureza (grifo nosso). 

        3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras (grifo nosso) 
estruturas de uso temporário. 

Este item na realidade é praticamente novidade nesta lista, à exceção da 

‘locação’, cuja previsão existia na lista anterior (LC 56/87), sendo suprimida na atual 

(LC 116/03).  

Não obstante o já comentado veto presidencial do item 3.01, é de chamar 

atenção o disposto no item 3.04 supra, tratando expressamente de locação e 

sublocação de ferrovia, rodovia, postes, cabos e condutos de qualquer natureza, 

causando estranheza a permanência, na íntegra, deste dispositivo. 

Por oportuno, transcrevemos o comentário de Geraldo Ataliba e Aires 

Barreto sobre ISS na locação de bens móveis: 

O erro em que se assenta a pretensão fazendária está em entender que, 
pela circunstância do Código Civil (anterior, ressalva nossa) disciplinar esse 
instituto no mesmo capítulo que a locação de serviços, toda locação é tribu-
tável igualmente. 

... 

Indispensável, assim, perquirir quais os fatos passíveis de tributação (pela 
substância econômica), no caso de arrendamento ou locação. Exame detido 
dessa modalidade de contrato permitirá sejam detectadas as seguintes ma-
nifestações de conteúdo econômico: a) uma despesa (a ser suportada pelo 
arrendatário); b) um aluguel (a ser auferido pelo arrendador). 

... 

Resulta, destarte, solarmente, claro o não haver, em nenhum desses fatos, 
um só sequer passível de ocasionar a incidência do ISS. É que, nenhum 
desses fatos configura serviço. Por maior que seja o esforço do exegeta, 
não poderá vislumbrar serviço em nenhum dos fatos mencionados, pela 
simples razão de que serviço não há. Quer entendendo que a atividade é 
mercantil, quer supondo-a financeira, quer mista, não existe aí serviço.38 
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Outra característica marcante nas listas de serviços é a ressalva em di-

versos itens da incidência do ICMS sobre mercadorias, ora referindo-se de maneira 

geral ora especificando como alimentos ou bebidas fornecidas, bem como partes e 

peças empregadas. Não havendo ressalva, como no caso de serviços hospitalares e 

de hotelaria há de se concluir que toda base de cálculo refere-se a ISS, incluindo 

medicamentos e material cirúrgico, no caso dos hospitais, e alimentação incluída na 

diária, por parte dos hotéis. Convém alertar que há jurisprudência em sentido 

contrário no caso de hospitais. 

Ainda sobre este panorama geral acerca das principais nuanças intrínse-

cas às listas de serviços, destacamos os itens 14.06 e 14.09 da atual lista anexa à 

LC 116/03: 

14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, 
inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente 
com material por ele fornecido. 

14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário fi-
nal, exceto aviamento. 

 

Trata-se de dois casos onde a incidência do ISS é condicionada ao forne-

cimento de material pelo usuário final. 

No item 14.06 percebe-se que há uma aproximação entre ISS e IPI, de-

vendo o aplicador do direito proceder a uma devida acomodação jurídica das regras 

atinentes aos dois impostos. 

Tomando o caso da montagem, percebemos tratar-se de um processo de 

industrialização, onde cada insumo integra um produto final com características 

próprias, funcionamento e finalidade diferentes de cada um dos componentes que o 

integram. É o caso, por exemplo, da indústria automobilística ou das empresas que 

fabricam computadores. 
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A hipótese de incidência se perfaz e o ISS incidirá sobre o fato gerador 

‘montagem de máquina para usuário final’ quando um consumidor final fornece, por 

exemplo, os insumos e contrata uma empresa para proceder à montagem de um 

computador. 

A contrário senso, se a própria empresa industrializa o bem, realizando a 

montagem com aplicação de materiais seus, estamos diante de uma etapa de 

industrialização, não tendo que se falar em ISS, mas sim de IPI. 

No item 14.09, mutatis mutandis, incidirá ISS ou ICMS. 

Pode acontecer também o ISS aproximar-se do IOF. Podemos exemplifi-

car tal fato, chamando à colação os itens:  

10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, 
valores mobiliários e contratos quaisquer (LC 116/03); 
 
46. Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer (exce-
to os serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Ban-
co Central) (LC 56/87).  

 

Vemos que o item 46 da lista anterior, já revogada, dizia que nos serviços 

de intermediação de títulos, por exemplo, poderia ocorrer a incidência do IOF ou do 

ISS, a depender se o título fosse comercializado por instituição financeira ou não, 

respectivamente. Atualmente, o item 10.02 ampliou o item 46 anterior, não mais 

dependendo de ser ou não instituição financeira, além de acrescentar a expressão 

‘valores mobiliários e contratos quaisquer’.   

Por oportuno, é importante ressaltar que está tramitando no Supremo Tri-

bunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade – ADI 3089, de 15/12/2003, 

cujo requerente é a Associação de Notários e Registradores do Brasil – ANOREG, 

peticionando pela inconstitucionalidade dos itens 21 (serviços de registros públicos, 

cartorários e notariais) e 21.01 (serviços de registros públicos, cartorários e notariais) 

da Lei Complementar 116/03. 
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A recorrente alega textualmente que: 

... as violações mais marcantes dizem respeito a inconstitucionalidade de 
um Município ou o Distrito Federal tributarem um serviço público concernen-
te a um Estado-membro – as atividades notariais e registrais são públicas, 
muito embora prestadas por particulares, por delegação do Poder Público. 
De igual maneira os serviços públicos são delegações da atividade estatal, 
realizada para os delegatários particulares, por força do que estabelece o 
artigo 236 “caput” da Constituição Federal, tendo a cobrança emolumentária 
destes  serviços a natureza jurídica de taxa estabelecida pelo Estado, impe-
dindo que o município possa instituir um tributo sobre a atividade precípua 
de um Estado Federado.39   
 

Em síntese, o ISS pode, em determinados casos, aproximar-se do ICMS, 

IPI, IOF e também de taxa, correspondendo a uma zona cinzenta, que admite 

questionamentos doutrinários e jurisprudenciais. 

Por fim, convém ressaltar que a legislação municipal não está autorizada 

a inserir serviços omissos na legislação federal, entretanto, a Prefeitura de São 

Paulo inseriu um item 100 em seu Decreto nº 42.836, de 07/02/2002, com o seguinte 

teor: “fornecimento de trabalho, qualificado ou não, não especificado nos itens 

anteriores”, ignorando a jurisprudência sedimentada na Suprema Corte.  

Nas palavras de Humberto Bonavides Borges: “em face do exposto, o 

Analista Tributário profissionalmente vinculado a empresa que desenvolva atividade 

abrangida pelo transcrito item 100 deve submeter a conseqüente questão  fiscal à 

apreciação de seu Departamento Jurídico.”40  
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 STF. ADI 3089, de 15.12.2003 (em tramitação).  

40
 BORGES, Humberto Bonavides. Curso de Especialização de Analistas Tributários. 2ª ed. São Paulo: Atlas. 

2003, p. 111.  
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6.  SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Conceituar construção civil não é tarefa fácil, diante da complexidade e 

diversidade dos serviços ora disponíveis no mercado. Ricardo Mariz de Oliveira, 

participando de uma Mesa de Debates do Instituto Brasileiro de Direito Tributário – 

IBDT41 confessa que está há 40 anos lendo sobre ‘o que é construção civil’ e não 

chegou a uma conclusão. 

De maneira geral, construção civil é o termo que engloba a confecção de 

obras como casas, edifícios, pontes, barragens, fundações de máquinas, estradas, 

aeroportos, etc., onde participam, entre outros profissionais, engenheiros civis e 

arquitetos. No Brasil, a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) regula-

menta as normas e o CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia) fiscaliza o exercício da profissão e a responsabilidade civil. Toda obra 

de construção civil deve ser previamente aprovada pelos órgãos municipais compe-

tentes, e sua execução acompanhada por engenheiros ou arquitetos registrados no 

CREA. As obras são registradas no CREA através da Anotação de Responsabilida-

de Técnica – ART, conforme Resolução 425/1998 do Conselho Federal de Engenha-

ria e Arquitetura – CONFEA. 

As atividades de engenharia dispõem de legislação reguladora, permitin-

do fixar o devido conceito para fins de responsabilidade e obrigações profissionais. 

O CONFEA já tem catalogado relação de atividades consideradas trabalhos, ou 

obras de engenharia e arquitetura, que deve ser utilizada como norte para fixação 

dos respectivos efeitos fiscais, não estando a legislação tributária obrigada a seguir 

qualquer determinação neste sentido. 
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 Mesa de Debates do IBDT de 08/03/2007 



42 
 

As atividades de construção civil caracterizam-se pelo fazer, compreen-

dendo a execução de alguma atividade que proporcione bem-estar a alguém, 

independentemente da utilização de máquinas e equipamentos. Entretanto, é óbvio 

que a construção civil, em virtude de suas peculiaridades, sempre se utilizará de 

equipamentos adequados para a realização dos serviços. 

A Legislação Previdenciária, através de sua Instrução Normativa 

MPS/SRP nº 3, de 14 de julho de 2005, enumera diversos conceitos relacionados à 

construção civil, dispondo ainda de um Anexo XIII, onde pormenoriza todas as 

atividades relacionadas ao tema no âmbito da Previdência Social.  

Assim, o ordenamento jurídico dispõe de uma gama de conceitos, onde 

podemos destacar: 

Art. 413. Considera-se: 
 
I - Obra de construção civil, a construção, a demolição, a reforma, a ampli-
ação de edificação ou qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou ao 
subsolo.   

  
IV - Reforma, a modificação de uma edificação ou a substituição de materi-
ais nela empregados, sem acréscimo de área;  
  
VI - Acréscimo ou ampliação, a obra realizada em edificação preexistente, já 
regularizada na SRP, que acarrete aumento da área construída, conforme 
projeto aprovado;  
  
X - Serviço de construção civil, aquele prestado no ramo da construção civil, 
tais como os discriminados no Anexo XIII;  
  
XX - Empresa construtora, a pessoa jurídica legalmente constituída, cujo 
objeto social seja a indústria de construção civil, com registro no CREA, na 
forma do art. 59 da Lei nº 5.194, de 1966; 
  
 XXIX - Contrato de subempreitada, aquele celebrado entre a empreiteira ou 
qualquer empresa subcontratada e outra empresa, para executar obra ou 
serviço de construção civil, no todo ou em parte, com ou sem fornecimento 
de material; 
   
XXXI - Empreiteira, a empresa que executa obra ou serviço de construção 
civil, no todo ou em parte, mediante contrato de empreitada celebrado com 
proprietário do imóvel, dono da obra, incorporador ou condômino; 
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XXXII - Subempreiteira, a empresa que executa obra ou serviço de constru-
ção civil, no todo ou em parte, mediante contrato celebrado com empreiteira 
ou com qualquer empresa subcontratada;42 

  
Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari resumiram o con-

ceito de construção civil para o Direito Previdenciário, que, com as devidas adapta-

ções, serve de norte para os demais ramos do Direito. Afirmam que a obra de 

construção civil que interessa ao Direito Previdenciário, deve ser realizada por 

trabalho humano, executando alterações na propriedade imóvel, seja para edificar 

de forma originária ou em ampliação, seja para demolir, realizar serviços de instala-

ção de qualquer natureza em imóvel, ou seja para reformar a construção existente.43  

O conceito estampado logo no inciso I, acima transcrito, está de acordo 

com a melhor doutrina, que considera como elemento primordial de distinção entre 

as atividades de instalação e montagem e a de construção civil a agregação ou não 

ao solo dos equipamentos e aparelhos montados ou instalados. Não havendo 

adesão ao solo, os serviços serão de instalação e montagem, sendo contemplados 

no item 14.06 da atual lista de serviços. 

A atual lista de serviços contempla os serviços relativos à engenharia, ar-

quitetura, urbanismo, construção civil, manutenção, saneamento e congêneres em 

seu item 7, apresentamos a título de exemplo: 

        7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 
construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e con-
gêneres. 

       7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, ur-
banismo, paisagismo e congêneres. 

        7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 
obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhan-
tes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irri-
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 SRP – IN 03/2005. DOU de 15.07.05. 
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 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 7ª ed. São Paulo: 

LTr. 2006, p. 284.    
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gação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e monta-
gem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de merca-
dorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos 
serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

       7.04 – Demolição. 

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

Esse item 7 além de aglomerar alguns serviços que estavam dispersos ao 

longo da lista anterior, amplia o rol ao inserir algumas atividades relacionadas à 

construção civil. Por exemplo, os serviços de colocação de tapetes e cortinas, com 

material fornecido pelo usuário final do serviço estavam previstos no item 67 da lista 

anexa à LC 56/87; estas atividades foram relacionadas no subitem 7.06, tendo, 

inclusive, ampliado as hipóteses de incidência.  
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7.  DEDUÇÃO DE MATERIAIS PARA FINS DE ISS 

 

Uma questão das mais importantes sobre o tema está relacionada ao 

concreto, material por excelência e utilizado em quase todas as obras civis no 

mundo todo. O concreto é uma mistura formada por cimento, areia, brita e água, 

cuja resistência à compressão, aliada ao custo, o torna imprescindível na grande 

maioria das obras. Como nas construções, de maneira geral, também devem ser 

combatidos os esforços de tração, o aço é adicionado ao concreto, formando o 

conhecido concreto armado. 

Pois bem, o concreto para fins de tributação é considerado serviço e não 

mercadoria, sendo o assunto já sumulado pelo STJ (Súmula 167), verbis: “o forne-

cimento de concreto, por empreitada, para construção civil, preparado no trajeto até 

a obra em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviços, sujeitando-

se apenas à incidência do ISS.” 

A jurisprudência do STJ neste sentido é abundante e unânime. Destaca-

mos os seguintes julgados: 

 
Tributário - ICM – Construção civil – Fornecimento de concreto - Empreitada 
Incidência de ISS. 
O fornecimento de concreto para construção civil - mesmo quando este pro-
duto é preparado, em caminhão-betoneira, no trajeto para a obra – é fato 
gerador de ISS, não de ICM.44 
 
 
Tributário. ISS. Serviços de concretagem. Dedução da base de cálculo do 
valor relativo a materiais. Impossibilidade. Súmula nº 167/STJ e incidência 
de ICMS. Deficiência de fundamentação. Súmula nº 284 do STF. 
I - Não houve qualquer pronunciamento na decisão agravada acerca do e-
nunciado sumular nº 167 desta Corte, bem como sobre a incidência de 
ICMS sobre a operação discutida, razão pela qual a impugnação da agra-
vante quanto a tais matérias revela-se deficiência de fundamentação, atra-
indo a aplicação, por analogia, do óbice sumular nº 284/STF. 
II - O v. acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento 
esposado no âmbito desta Corte acerca do assunto, no sentido de que as 
empresas do ramo da construção civil são contribuintes do ISS, não sendo 
admitido subtrair da base de cálculo do tributo o montante referente aos ma-
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 STJ – REsp nº49401-RS. Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. DJU de 12.12.94.   
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teriais utilizados. Precedentes: REsp nº 828.879/SP, Rel. Min. TEORI ALBI-
NO ZAVASCKI, DJ de 31/08/2006; REsp nº 779.515/MG, Rel. Min. ELIANA 
CALMON, DJ de 03/08/2006 e REsp nº 577.356/MG, Relatora Ministra DE-
NISE ARRUDA, DJ de 30/05/2004. 
III - Agravo regimental improvido.45 

 

Então, abre-se uma discussão sobre a possibilidade ou não de se deduzir 

materiais do serviço de construção civil, para fins de incidência do ISS. Lembrando 

que se entende por materiais dedutíveis aqueles que se incorporam à obra, excluí-

dos, por exemplo, escoras, andaimes, madeiras, torres e formas metálicas, máqui-

nas ou ferramentas e materiais adquiridos para formação de estoque, antes de sua 

efetiva utilização. 

Analogamente ao concreto, a argamassa também é, por demais, questio-

nada. Vale a pena esclarecer que, em linhas gerais, podemos diferenciar dois tipos 

de argamassa: a colante, utilizada para o assentamento de pisos e revestimentos, e 

a não-colante, utilizada para rejuntar tijolos, bem como emboçar e rebocar paredes. 

Ora, o preparo da argamassa não-colante é semelhante ao do concreto, logicamen-

te, alterando proporções dos insumos de acordo com recomendação técnica. Por 

outro lado, para rejuntar pisos e revestimentos é possível, na realidade é uma 

prática, o uso de argamassa industrializada adquirida em sacos, pronta para ser 

misturada com água e utilizada na obra. 

O STJ tem diversos julgados sobre o tema. Destacamos os seguintes: 

Tributário – ISS – Construção Civil – Fornecimento de argamassa (DL 
406/68 – Tabela Anexa – item 32). O preparo e o fornecimento de argamas-
sa para a construção civil, mediante empreitada, é serviço da mesma natu-
reza que a elaboração de concreto, em iguais circunstâncias. A suposta 
qualificação técnica é diferenciada, no fornecimento de concreto é irrelevan-
te, para os fins de incidência do ISS (Tabela Anexa ao DL 406/68 – item 
32).46 
 

ICMS – Construção civil – Diferencial de alíquota - 
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 STJ – AgRg no REsp nº 921.804-MG. Rel. Min. Francisco Falcão. DJU de 31.05.07.   

46
 STJ – REsp nº 11.979-SP. Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. DJU de 24.05.93.   
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Tratando-se de execução, por administração, empreitada ou subempreitada 
de construção civil, quando da aquisição de mercadorias produzidas por 
terceiros, para sua utilização nas construções civis, é devido apenas o ISS, 
sendo indevida a incidência de ICMS e o diferencial de alíquotas internas e 
interestaduais.  
Recurso provido.47 
 
Tributário. Agravo Regimental. Recurso Especial. ISS. ICMS. Construção ci-
vil. Fornecimento de argamassa. 
I - O preparo e fornecimento de argamassa para construção civil, por se 
constituir em serviço de mesma natureza jurídica que a elaboração de con-
creto caracteriza-se como fato gerador de ISS, sendo indevida a incidência 
de ICMS. 
II - Precedentes. 
III - Agravo regimental improvido.48 

 
Inclusive, neste último julgado, o relator – Min. Francisco Falcão – desta-

ca: 

Naquela decisão dei provimento ao recurso especial que objetivava a refor-
ma do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que "consi-
derou legítima cobrança de ICMS sobre o fornecimento de argamassa para 
a construção civil, ao entendimento de que se trata de hipótese diferente 
daquela relativa ao fornecimento de concreto em que incide o ISS, visto que 
na sua elaboração é utilizada técnica diversa da usual" (fls. 423). 
Entendi que o preparo e fornecimento de argamassa para construção civil, 
mediante empreitada, é serviço da mesma natureza jurídica que a elabora-
ção de concreto, a incidir, unicamente ISS. 
Indiquei violação à súmula 167, desta Corte.49 

Ou seja, apesar da solidez jurisprudencial esposada no STJ, resta claro 

que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, entende de maneira 

diferente, julgando legítima a cobrança do ICMS, por considerar que o fornecimento 

de argamassa para a construção civil é mercadoria e não serviço, devendo, portan-

to, ser deduzido seu valor da base de cálculo do ISS. 

Por fim, transcrevemos a ementa de recente julgado, seguindo este  

mesmo diapasão:  

Tributário. Recurso Especial. Fornecimento de argamassa para a constru-
ção civil. ICMS. Não incidência. Súmula nº 167 do STJ. 
1. Não incide ICMS sobre o preparo e fornecimento de argamassa para 
construção civil, serviço o qual, à similaridade da elaboração de concreto, 
enseja a incidência apenas de ISS. Inteligência da Súmula n. 167 do STJ. 
2. Recurso especial provido.50 
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 STJ – REsp nº 149.946-MS. Rel. Min. Garcia Vieira. DJU de 16.03.98.   
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STJ - AgRg no REsp nº 189.329 – SP. Rel. Min. Francisco Falcão. DJU de 30.09.02. 
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 Ibid. Relatório. 
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Entretanto, nas atividades envolvendo fornecimento de mármore para 

construção civil, o STJ decidiu, por unanimidade de votos, o seguinte: 

Tributário. ICM. Venda e colocação de mármores.  
A venda e colocação de mármores constituem operações distintas, uma su-
jeita à incidência do ICM, outra à do ISS.51 

Este processo teve como recorrente o Distrito Federal e como recorrida a 

empresa Marmoraria Brasília Ltda. O DF recorreu, postulando o direito de também 

cobrar ICMS na operação. 

O relator – Ministro Ari Pargendler – destacou em seu Relatório que a 

sentença do juízo monocrático foi confirmada pela Egrégia 1ª Turma do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal no sentido de que “a operação de quem fornece material, 

para, como prestador de serviço, aplicá-lo na obra, está sujeita à incidência do ISS e 

não do ICM. O que distingue a incidência do tributo é a finalidade da operação”. Em 

outra passagem, foi destacada a afirmação de que “a apelada fabrica pisos de 

mármore para aplicação na construção civil. Portanto a finalidade da operação é a 

prestação de serviços e não a revenda, incidindo na espécie o ISS.”  

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça entendeu e julgou de maneira ad-

versa. No Voto, o relator enfatiza que “pela venda das peças de mármore, ela deve 

recolher o ICM”, ressaltando que 

Com efeito, há no caso duas operações: uma, de venda de mercadorias, 
outra, de prestação de serviços, que podem ser contratadas autonomamen-
te – nada justificando que, reunidas, essas operações se sujeitem exclusi-
vamente a um só imposto. 
A não ser assim, todos os demais materiais de construção também estariam 
excluídos da incidência do ICM, sempre que o vendedor se comprometesse 
com a respectiva instalação (pias, banheiros, etc.).52 
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 STJ – REsp nº 453.173-SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJU de 04.08.06.   
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 STJ – REsp 108.806-DF.  Rel. Min. Ari Pargendler. DJU de 26.04.99. 

52
 Ibid. Voto. 
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Há de termos em mente que os serviços onerados pelo ISS são os rela-

cionados em lei complementar. A Lei Complementar 116/03 estipula em seu art. 1º, 

§ 2º, o seguinte:  

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 co-
mo atividade preponderante do prestador. 

........................................................................................... 

§ 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 Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação 
envolva fornecimento de mercadorias. 

Os itens relacionados com construção civil, que a atual lista expressa co-

mo exceções, quanto ao fornecimento de mercadorias, são os itens 7.02 e 7.05: 

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de o-
bras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhan-
tes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irri-
gação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e monta-
gem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de merca-
dorias 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 pe-
lo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica 
sujeito ao ICMS). 

Por oportuno, é importante apresentarmos o disposto no art. 9º, § 2º, do 
Decreto-lei 406/68: 

Art 9º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.  

§ 2º Na prestação dos serviços a que se referem os itens 19 e 20 (corres-
pondem aos itens supracitados 7.02 e 7.05 da nova lista, ressalva nossa) da 
lista anexa o imposto será calculado sobre o preço deduzido das parcelas 
correspondentes: (Redação dada pelo decreto Lei nº 834, de 8.9.1969) 

a) ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços; (Redação 
dada pelo decreto Lei nº 834, de 8.9.1969) 

b) ao valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto. (Redação dada 
pelo decreto Lei nº 834, de 8.9.1969) 
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Ives Gandra da Silva Martins e Marilene Talarico Martins Rodrigues aler-

tam que o art. 9º, § 2º, do Decreto-lei 406/68, não foi revogado expressamente pela 

LC 116/2003, tendo sido revogados apenas os arts. 8º, 10, 11 e 12. Portanto, no 

escólio destes mestres, deve ser aplicado o mencionado no § 2º do art. 9º (DL 

406/68), apesar de admitir que “a nova Lei Complementar 116/2003 é omissa nesse 

ponto ... o que poderá ensejar discussões.”53 

A propósito, encartamos, a seguir, dois julgados do STJ, cujos recorridos 

foram, respectivamente, os Municípios de Belo Horizonte e Santo André - no sentido 

da não dedução dos valores de materiais e de subempreitadas: 

Processual Civil e Tributário – Recurso Especial – Violação ao art. 535, II do 
CPC – Inexistência – Construção Civil – Imposto Sobre Serviços – Base de 
Cálculo – Preço do Serviço – Impossibilidade de exclusão dos Valores Refe-
rentes a Materiais e a Subempreitadas – Precedentes – Recurso Desprovi-
do. 
1. Não viola o artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil, o acórdão 
que, mesmo sem examinar individualmente cada um dos argumentos trazi-
dos pelas partes, adota fundamentação suficiente para decidir a questão 
controvertida. 
2. Nos termos do artigo 9º do Decreto-Lei nº 406/68, a base de cálculo do 
ISS é o preço integral do serviço prestado. 
3. Segundo a jurisprudência uniforme desta Corte Superior, as empresas do 
ramo da construção civil são contribuintes do ISS, não sendo admitido sub-
trair da base de cálculo do tributo o montante referente às subempreitadas e 
aos materiais utilizados pela construtora. 
4. Recurso desprovido.54 
 
 
Processo Civil e Tributário – Construção Civil – ISS – Base de Cálculo – 
Dedução dos Materiais Empregados – Impossibilidade – Omissão Inexisten-
te. 
1. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos 
jurídicos apontados pelas partes. Exige-se apenas que a decisão seja fun-
damentada, aplicando o magistrado, ao caso concreto, a legislação por ele 
considerada pertinente. Inocorrência de violação ao art. 535 do CPC. 
2. A jurisprudência uniforme desta Corte é no sentido de que a base de cál-
culo do ISS é o custo integral do serviço, não sendo admitida a subtração 
dos valores correspondentes aos materiais utilizados e às subempreitadas. 
Precedentes. 
3. A mudança de disposição, na lista do ISS, do serviço de execução de o-
bras de construção civil – do item 19 para o 32, conforme a redação da LC 
56/87 – é circunstância inteiramente desinfluente. Isso porque tanto ao tem-

                                                           
53

 XAVIER, Alberto et. al. O ISS e a LC 116. São Paulo: Dialética. 2003, pp. 198-199.  

54 STJ – REesp. nº 577.356-MG. Rel. MIn. Denise Arruda. DJU 31.05.2004. 
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po da vigência do DL 834/69 quanto da LC 56/87 a dedução dos materiais 
empregados, por prescrição dos itens 19 e 32, respectivamente, restringia-
se ao fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços 
fora do local da prestação de serviço. 
4. Os referidos itens criaram, em relação ao § 2º do art. 9º do DL 406/68, 
uma regra de dedução ainda mais específica, que não admitia o abatimento 
de outros valores que não aqueles correspondentes aos materiais expres-
samente consignados, sobre os quais se fez recair a incidência do ICMS. 
5. Tal orientação não sofreu abalo nem mesmo com a vinda da LC 
116/2003, porque os serviços discutidos, agora definidos no item 7.02 da lis-
ta mais recente, mantiveram-se submetidos à mesma sistemática outrora 
imposta. 
6. Recurso especial improvido.55 
 

Convém ressaltar que nem todos os municípios têm legislação proibitiva 

de dedução de materiais nos serviços relacionados nos já mencionados itens 7.02 e 

7.05 da atual lista de serviços. Por exemplo, o Código Tributário Municipal de 

Fortaleza (Lei 4.144/72) estatui em seu art. 141, §§ 5º a 8º, com redação dada pela 

Lei Complementar 14/2003 o seguinte:  

§ 5º Não se incluem na base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qual-
quer Natureza o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços 
previstos nos subitens 7.2 e 7.5 da lista de serviços, do Anexo Único desta 
lei. 
 
§ 6º O valor dos materiais, a ser considerado na dedução do preço do servi-
ço, é o constante dos documentos fiscais de aquisição ou produção. 
 
§ 7º A dedução dos materiais mencionada no § 5º deste artigo somente po-
derá ser feita quando os materiais se incorporarem diretamente à obra, per-
dendo sua identidade física no ato da incorporação. 
 
§ 8º A exclusão dos materiais da base de cálculo prevista no § 5º, quando 
não comprovado o seu valor, ou quando a documentação comprobatória 
apresentada não mereça fé, será estimada em 50% (cinqüenta por cento) 
do valor total do serviço. (NR) 
 

Convém deixar claro que a questão recai sobre materiais empregados e 

não sobre mercadorias que o prestador de serviços fornece, desde que tais merca-

dorias sejam produzidas fora do local da prestação, conforme estatui a própria Lei 

Complementar 116/2003. 

 

 
                                                           
55 STJ – Resp. nº 926.339-SP. Rel. Min. Eliana Calmon. DJU 11.05.2007. 
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8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O direito em vigor, quando aplicado coerentemente, propicia o processo 

de legitimação do Estado, impedindo até mesmo condutas positivadas a serem 

cumpridas e promove valores com o passar do tempo. 

Os princípios constitucionais alicerçam o direito, determinando o norte pa-

ra o qual o direito, no seu mister de buscar a justiça, deve trilhar. Neste contexto, o 

ISS, como não poderia deixar de ser, está jungido aos vários princípios constitucio-

nais, como o da legalidade, pois à lei que institui ISS, em particular, reserva-se a 

descrição de sua hipótese de incidência, a indicação dos sujeitos passivos, a fixação 

de alíquotas e a definição da base de cálculo. Quaisquer alterações desses concei-

tos normativos, configuradores de aumento do ISS, subordinam-se, igualmente, ao 

princípio da estrita legalidade.  

Em relação ao aspecto material das listas de serviços que o ordenamento 

pátrio tem presenciado, entendemos que os interesses do Congresso Nacional não 

podem jamais sobrepor-se à autonomia municipal, que restará impossibilitada para 

auferir os valores necessários ao atendimento de suas necessidades, na medida em 

que não podem instituir ISS sobre prestação de outros serviços não constantes nas 

listas, anexas às leis complementares federais. Não há sentido jurídico no fato da 

arrecadação tributária municipal ficar subordinada aos interesses do Congresso 

Nacional, que formulam listas mais ou menos densas, imaginando estar contem-

plando todas as necessidades dos mais distintos municípios brasileiros. As dimen-

sões territoriais do nosso país, aliada à sua diversidade, justificariam certa margem 

para o legislador municipal adaptar a lista de serviços, oriunda de lei complementar 

federal, à realidade local, acrescentando, se fosse o caso, algum outro serviço que 

julgasse importante para o município. 
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Os serviços relacionados à construção civil foram enquadrados na atual 

lista de serviços, abrangendo vários segmentos outrora dispersos em outros itens, 

como é o caso dos serviços de colocação de tapetes e cortinas. Portanto, o Fisco 

Municipal na sua atividade de fiscalização e arrecadação deve estar atento para as 

várias matizes que cercam esta importante atividade, geradora de empregos e 

divisas para os cofres públicos.  

Os municípios não devem sobretaxar o setor, asfixiando o contribuinte, 

nem tampouco retroceder na busca de uma tributação justa. O equilíbrio deve ser a 

busca incessante da relação jurídica fisco-contribuinte, haja vista que o Estado, para 

face a suas demandas sociais, necessita de receitas públicas, que devem ser 

buscadas de maneira coerente e visando a uma justiça fiscal dentre os vários 

segmentos da sociedade. 

Certamente, o ISS é a maior fonte de receita tributária dos principais mu-

nicípios brasileiros, por isso mesmo o assunto é tratado com cuidado pela Adminis-

tração Pública Municipal, quanto à alteração de alíquotas dos mais variados setores, 

devendo ser levado em conta todas as variáveis envolvidas. 

Quando o Município de Fortaleza, por exemplo, elevou a alíquota de 

construção nova de 2% para 3%, em 2003, o fez, concomitantemente, com redução 

da alíquota de reforma de 5% para 3%. Em outras palavras, como dito acima, 

sempre se está buscando o difícil ponto de equilíbrio do afã arrecadador do Fisco 

com a capacidade contributiva dos segmentos econômicos envolvidos. 

Nessa mesma esteira de raciocínio, destacamos a possibilidade de dedu-

ção do valor dos materiais e subempreitadas nos serviços de construção civil. De um 

lado, as construtoras impetrando recursos contra municípios que não reconhecem a 



54 
 

dedução da base de cálculo destes valores e, do outro lado, os Municípios alegando 

a legalidade da tributação.  

Vale salientar que, apesar da jurisprudência uniforme do STJ, no sentido 

da impossibilidade de dedução de valores de materiais e de subempreitadas nos 

serviços de construção civil, alguns doutrinadores renomados se insurgem, reverbe-

rando que o § 2º do artigo 9º do Decreto-lei 406/68 deva ser respeitado e, portanto, 

tais valores devam ser abatidos das bases de cálculo do ISS.  

Entendemos que os valores referidos aos materiais e subempreitadas de-

veriam ter previsão legal para serem deduzidos das bases de cálculo do ISS, pois, 

desta forma, a carga tributária para as construtoras seria melhor equacionada, no 

tocante ao recolhimento de ISS e ICMS. Para tanto, os municípios deveriam efetuar 

estudo no sentido de ajustar a alíquota, a fim de não comprometer a arrecadação 

tributária, nem compelir o contribuinte a uma situação de instabilidade econômico-

financeira. No município de Fortaleza, particularmente, existe previsão legal de 

dedução de materiais, como já anteriormente mencionado.    
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ANEXO  

Item 7 da Lista de serviços anexa à Lei Complementa r nº 116, de 31 
de julho de 2003. 

         

        7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, constru-
ção 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). 

        7.03 – Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organi-
zacionais 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, separa-
ção 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. 
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        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. 

        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. 

         

 

 

 


