
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE DIREITO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 

 
 

 

 

 

 

 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E O ISS – IMPOSTO SOBRE 
SERVIÇOS 

 

 

 

 

Vauto Alves Mendes 

  

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA - CE 
Maio - 2007 



VAUTO ALVES MENDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E O ISS – IMPOSTO SOBRE 
SERVIÇOS 

 

 
 
 
 

Monografia apresentada ao Curso de 
Graduação em Direito da Universidade 
Federal do Ceará (UFC/CE), como requisito 
parcial para obtenção do grau de Bacharel 
em Direito. 
 
 
Orientador: Profº. Francisco de Araújo 
Macedo Filho. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fortaleza – Ceará 

  2007 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENDES, VAUTO ALVES 
                SUBSTITUIÇÃO   TRIBUTÁRIA   E   O  ISS - 
                IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, FORTALEZA, 
                2007. 
                 
                Monografia (Bacharelado) – Universidade Federal  
                do Ceará, Faculdade de Direito 
   

 
 
 



VAUTO ALVES MENDES 
 
 
 
 
 

 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E O ISS – IMPOSTO SOBRE 
SERVIÇOS 

 

 
 
 

Monografia apresentada ao Curso de 
Graduação em Direito da Universidade 
Federal do Ceará (UFC/CE), como requisito 
parcial para obtenção do grau de Bacharel 
em Direito. 
 
 
Orientador: Profº. Francisco de Araújo 
Macedo Filho. 

 
 
 

Aprovada em _____/_____/ 2007 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

 
_________________________________________________ 

Profº Francisco de Araújo Macedo Filho (orientador) 
Universidade Federal do Ceará - UFC 

 
_________________________________________________ 

Prof. William Paiva Marques Júnior 
Universidade Federal do Ceará - UFC 

 
_________________________________________________ 

José Tarcísio Nogueira de Paula 
Bacharel em Direito 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho à meus familiares, pela 

paciência, tolerância e compreensão, que me 

tem dispensado por todo o período do 

desenrolar dessa árdua tarefa. 

 



AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 

Primeiramente a Deus, fonte de minha inspiração. Aos meus pais pela educação a mim dada. 

A minha família pela paciência com que tiveram ao decorrer desses anos de estudo. Aos meus 

colegas e amigos pelo incentivo de nunca desistir e principalmente aos meus professores e em 

especial ao professor Francisco Macedo Araújo Filho, pela orientação no desenvolvimento 

dessa pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Daqui a alguns anos você estará mais arrependido pelas 

coisas que não fez do que pelas que fez. Então solte as amarras. 

Afaste-se do porto seguro. Agarre o vento em suas velas. 

 Explore. Sonhe. Descubra."  

 

                                                                                                                                   Mark Twain 



LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 
ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

CEE – Comunidade Econômica Européia 

COFINS – Contribuição para o financiamento de Seguridade Social 

DOU – Diário Oficial da União 

EC – Emenda Constitucional 

FGV – Fundação Getúlio Vargas 

II – Imposto de Importação 

IE – Imposto de Exportação 

IR – Imposto de Renda 

IPI – Imposto sobre produtos Industrializados 

IOF  – Imposto sobre Operações Financeiras 

ITR – Imposto Propriedade Territorial Rural 

ITCD – Imposto de Transmissão de Causa Mortis e Doação  

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadoria ou Serviço 

IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbano 

ISS – Imposto sobre Serviço 

ITBI  – Imposto sobre a transmissão de bens imóveis 

IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física 

ISSQN – Imposto sobre serviços de qualquer natureza 

IVC  – Imposto de vendas e consignação 

LC  – Lei Complementar 

PIS – Programa de Integração Social 

STF – Supremo Tribunal Federal 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE QUADROS 
 
 
 
Quadro 1 – Tabela de valores do ISS cobrado dos Profissionais Autônomos 
 
Quadro 2 – Tabela de valores do ISS cobrado as Sociedades de Profissionais 
 
Quadro 3 – Tabela de arrecadação por fonte de recursos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMO 

 

 

A origem dos tributos, na história da humanidade, está relacionada com o aparecimento do 
Estado. Essa instituição foi criada mediante a separação entre os governantes dos governados. 
Parte da riqueza produzida pela população era transferida para um soberano ou agente público 
e isso se dava através da tributação. Os primeiros governantes pressionavam, na execução de   
cobrança,   ligando   ao   poder   político,   ou  mesmo  justificando  com  a  proteção  do  
soberano  aos  súditos  em  caso de conflitos com outros povos. A história do Brasil nasce 
exatamente da desproporção entre o tributo e o benefício. O Sistema Tributário Nacional é  
recente e surgiu com a Emenda Constitucional n.º 18, de 1º de dezembro de 1965, onde no 
artigo 1º, foi delimitado e dividindo-se em: impostos, taxas e contribuições de melhoria, 
cimentando-se um sistema único e nacional. O sentido fiscal, é conhecido como imposto, que 
se entende a contribuição devida por todo cidadão estabelecido ou residente num Estado, ou 
que dele tire proveitos pecuniários, para a formação da receita pública, destinada a suprir os 
encargos públicos do mesmo Estado. Na substituição tributária , o fenômeno consiste na 
formação de relação jurídica tributária entre o Fisco e pessoa que não é titular da situação 
tributada. A substituição tributária foi inserida em nosso ordenamento por intermédio da Lei 
5.172 de 25.10.66, o Código Tributário Nacional, no artigo 58, § 2°, incisos I, II e III, onde 
foi admitida a criação através de lei os responsáveis. O Decreto–Lei 406/68 foi recepcionado 
pela Constituição Federal de 1988 na condição de Lei Complementar do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza, tendo recebido duas importantes alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei 834 de 08/09/1969 e pela Lei Complementar n° 56 de 15/12/1987. Os Municípios 
legislam sobre o ISS, cada qual dentro do respectivo território, observadas as normas 
constantes da legislação hierarquicamente superior. O ISS acha-se estruturado dentro dos três 
elementos essenciais da obrigação tributária: o fato gerador, que é a prestação de serviços, a 
base de cálculo que é o preço do serviços e o contribuinte que o prestador de serviço. E por 
fim O Município de Fortaleza consolidou as disposições legais referentes ao ISS, visando 
adequar a legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN à Lei 
Complementar Federal n.º 116, de 31/07/2003, o município de Fortaleza editou a Lei 
Complementar n.º 14, de 26/12/2003, publicada no Diário Oficial do Município do mesmo dia 
e suas alterações posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 
 
The origin of the tributes, in the history of the humanity, is related with the appearance of the 
State. This institution was created by means of the separation enters the governing of the 
governed ones. Part of the wealth produced for the population was transferred to a sovereign 
or public agent and this if it gave through the taxation. The first governing pressured, in the 
execution of collection, binding to the power politician, or same justifying with the protection 
of the sovereign to the subjects in case of conflicts with other peoples. The history of Brazil is 
born accurately of the desproporção between the tribute and the benefit. The System 
National Tributary  is recent and appeared with the Constitutional Emendation n.º 18, of 1º 
of December of 1965, where in the article 1º, was delimited and dividing itself in: taxes, taxes 
and special asessments, cementing itself a national system only e. The fiscal direction, is 
known as tax, that if understands the contribution due for all citizen established or resident in 
a State, or that of it it takes off advantages pecuniary, for the formation of the public revenue, 
destined to supply the public incubencies of the same State. Of the substitution tax, the 
phenomenon consists of the formation of legal relationship tax between the Treasury 
department and person that is not titular of the taxed situation. The substitution tax was 
inserted in our order for intermediary of Law 5,172 of 25.10.66, the Internal revenue code, in 
article 58, § 2°, interpolated propositions I, II and III, where the creation through law was 
admitted the responsible ones. Decree 406/68 was recepcionado by the Federal Constitution 
of 1988 in the condition of Complementary Law of the Service occupation tax of Any Nature, 
having received two important alterations introduced for Decree 834 from and 
Complementary the 08/09/1969 Law n° 56 from 15/12/1987. The Cities legislate on the ISS, 
each one inside of the respective territory, observed the constant norms of the 
hierarquicamente superior legislation. The ISS is found structuralized of the three essential 
elements of the obligation tax inside: the generating fact, that are the rendering of services, the 
taxable income that is the price of the services and the contributor who the service lender. E 
finally the City of Cortaleza consolidated the referring legal disposals to the ISS, aiming at to 
adjust the legislation of the Service occupation tax of Any Nature - ISSQN to the Federal 
Complementary Law n.º 116, of 31/07/2003, the city of Cortaleza edited the Complementary 
Law n.º 14, of 26/12/2003, published in Official gazette of the City of the same day and its 
posterior alterations. 
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                                INTRODUÇÃO 
 
 
 

O presente trabalho tem por finalidade executar um enfoque ao instituto da 

substituição tributária no direito tributário brasileiro, iniciando-se pela conceituação de 

tributo, responsáveis tributários, origem da espécie, até adentrar ao tema especifico do 

presente trabalho, a Substituição Tributária e o ISS no Município de Fortaleza. 

Durante o exercício de suas atividades, o Fisco tem, permanentemente, buscado 

encontrar caminhos e fórmulas que assegurem e facilitem uma arrecadação mais ampla 

possível, sendo que também seja facilitada a sua fiscalização no que se diz respeito ao 

cumprimento das obrigações fiscais por parte dos contribuintes. 

Dentro desse contexto é que se criou na CF/88, através da EC 03/93, o § 7º do artigo 

150, a figura denominada de “substituição tributária”, pela qual o tributo torna-se exigível em 

determinada etapa do ciclo econômico em contemplação de fato gerador a ocorrer 

posteriormente. Figura esta de elevado interesse tanto no campo teórico como no campo 

prático, causando interesse e preocupação, indistintamente, de todos aqueles que atuam no 

campo do Direito Tributário. 

A importância desta figura de tributação, sobretudo na modalidade diferimento é 

enorme e enfrentou e hoje ainda enfrenta questionamento doutrinários  respeito de sua 

constitucionalidade, mas que fora validade por repetidos acórdãos oriundos da oscilante 

jurisprudência dos Tribunais Pátrios, sendo que somente cabe estudar seus efeitos, como se 

fossem juridicamente válidos. 

Indiscutível é a importância desta modalidade de tributação diante do quadro atual, 

pois a mesma, sob um ângulo estritamente prático, representa uma realidade completamente 

inelutável. 



Baseia-se o presente estudo no exame do Regime de Substituição Tributária à luz da 

Constituição Federal, do Código Tributário Nacional e principalmente nos termos da EC 03 

que, se não bem restritivamente interpretada, poderá conferir aos agentes fazendários o ensejo 

a abusos e arbitrariedades por demais indesejáveis. 

Tendo em vista a complexidade do tema, não é escopo  desse trabalho o 

aprofundamento no estudo de cada princípio. Faremos  uma abordagem 

sucinta, procurando evidenciar de forma prática com o os princípios devem ser 

utilizados pelo contador. 

Para uma melhor compreensão do tema, inicialmente discorro sobre como surgiram os 

tributos, conceito e espécies. Depois analiso o histórico e conceito de Substituição Tributária, 

o fato gerador presumido e substituição, a competência tributária e as normas legais sobre 

tributação. Discorro ainda sobre o Imposto sobre Serviços – ISS, a legislação, fato gerador, 

base de cálculo, local da prestação de serviços, o ISS da Constituição de 1988, A Lei 

Complementar 116/2003. Finalmente, abordo sobre a Substituição Tributária do Imposto 

sobre Serviços no município de Fortaleza, o profissional autônomo, as sociedades de 

profissionais e a arrecadação do município de Fortaleza. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. COMO SURGIRAM OS TRIBUTOS 
 

Na história da humanidade, a origem dos tributos, está relacionada com o 

aparecimento do Estado. Essa instituição como outras, foram criadas mediante a separação 

entre os governantes dos governados. 

Parte da riqueza produzida pela população era transferida para um soberano ou agente 

público e isso se dava através da tributação. Os primeiros governantes pressionavam, no 

sentido de executar   essa   cobrança,   ligando-a   ao   poder   político,   ou  mesmo  

justificando-a  com  a  proteção  do  soberano  aos  súditos  em  caso de conflitos com outros 

povos. 

O fato é que a tributação, em modelos próximos ao que é aplicado hoje, só pode ser 

compreendida dentro de uma estrutura de poder coercitivo. Assim, antes do aparecimento das 

Cidades-Estado, não havia necessidade da tributação, pois não havia a concepção de 

propriedade privada, sendo que os bens eram praticamente coletivos e a riqueza advinda do 

trabalho. 

Por não haver espaço para os tributos na comunidade primitiva, se acredita que a 

origem da tributação ocorreu com o aparecimento do Estado, pois precisava ser mantido com 

recursos adquiridos da população, as quais vivia sob seu domínio e proteção. 



Dessa forma, mais do que pagar para se ter proteção contra povos inimigos, os tributos 

sustentavam com grande luxo o soberano, pois era considerado muitas vezes um ser divino, e 

por ser um ser divino, a natureza o pertencia, sendo que os tributos passariam a ser vistos 

como uma parte dos frutos retirados dessa natureza. Era uma espécie de aluguel pela 

utilização da posse alheia. 

Entre muitos povos antigos, existia o costume de se ofertar à décima parte de seus 

bens da terra para o culto à divindade. Dessa maneira, os dízimos estiveram presentes em 

quase todas as sociedades do Mundo Antigo. 

A história do Brasil nasce exatamente da desproporção entre o tributo e o benefício. 

Duas revoltas que antecederam nossa independência estão vinculadas ao tributo colonial, 

Filipe dos Santos e Tiradentes, na mesma cidade e pelos mesmos motivos, pagaram com a 

vida a luta contra aquilo a que chamavam de voracidade do fisco. 

Os tributos formam a espinha dorsal do Estado. Bem administrados em sua criação, 

recolhimento e distribuição de benefícios, dá sustentação à Nação, entendida como a 

instituição soberana de um povo. 

A biografia do tributo, ao longo da história, não é edificante. Tampouco a história o é. 

Mas o mundo moderno, após caminhos trágicos, parece encontrar em torno de estruturas 

democráticas, que são capazes de equilibrar o desafio do benefício da carga tributária de cada 

país. 

 

1.1   A Constituição Federal e a Matéria Tributária  

 

A Constituição Brasileira de 1988, sob a presidência de José Sarney, é a sétima a reger 

o Brasil desde a sua Independência. Surge como reação ao período do Regime Militar e 

devido às preocupações de garantia dos direitos humanos e direitos sociais. Foi batizada pelo 



Constituinte Ulysses Guimarães como Constituição cidadã. 

Determinou a eleição direta do presidente da República, dos governadores dos Estados 

e prefeitos, além de prever as responsabilidades fiscais. A nova Constituição ampliou os 

poderes do Congresso Nacional, tornando o Brasil um país mais democrático. 

 

1.2   O Sistema Tributário Nacional1.2   O Sistema Tributário Nacional1.2   O Sistema Tributário Nacional1.2   O Sistema Tributário Nacional    

 

O Sistema Tributário Nacional é bastante recente e surgiu, na verdade, com 

a Emenda Constitucional n.º 18, de 1º de dezembro de 1965, que, no artigo 1º, 

delimitou, essa área, desenhando sua composição: impostos, taxas e contribuições 

de melhoria, cimentando-se um sistema único e nacional. Foi o primeiro movimento , 

com o objetivo de sanar a caótica estrutura tributária, os defeitos da Constituição de 

1946 e ordenar as diversas competências, produzindo significativas inovações, com 

conceitos doutrinários novos, agasalhando uma classificação de imposto, calcada 

em nomenclatura econômica, e conciliando as diversas aspirações e tendências das 

variadas esferas de poder do Estado Brasileiro. 

Pode ser comparado a uma casa. Quando uma torneira está pingando ou 

um cano está entupido, conserta-se. Mas, depois de algum tempo, é necessário 



trocar o encanamento, o piso, repintar as paredes, ou seja, não basta um pequeno 

conserto; é preciso fazer uma reforma. Pode acontecer também que o morador ache 

que algumas características da casa sejam inconvenientes ou precisem ser 

modernizadas. Outra vez, a reforma é a solução. E se a família cresceu e a casa 

ficou pequena, se constrói um cômodo a mais; se não for possível, o jeito é trocar de 

casa. 

O sistema tributário passa por pequenos consertos quase todos os dias. De 

tempo em tempo, é preciso uma reforma para trocar o que se desgastou pelo uso, 

para alterar características que se tornaram obsoletas ou inconveniente em face de 

mudanças no ambiente econômico, ou, se for o caso, para adicionar, suprimir ou 

substituir tributos. Pode acontecer, mas é raro, que se precise trocar todo o sistema 

tributário.  

Ataliba, (1992, p.147“ define o sistema constitucional tributário como o 

Conjunto de princípios constitucionais que informa o quadro orgânico de normas 

fundamentais e gerais de direito tributário vigente em determinado país .  



De acordo com Cassone (1999, p.71“, Sistema Tributário Nacional é o 

conjunto de princípios constitucionais que rege o poder de tributar, as limitações 

deste poder e a repartição das correspondentes receitas . 

Conforme Denari (2002, p.46“: 

 

É comum o emprego da expressão Sistema Tributário para designar dentro 
de um país, especificamente, os tributos Federais, Estaduais e Municipais. 
Assim se diz: Sistema Tributário Federal, Sistema Tributário Estadual e 
Sistema Tributário Municipal. Mas devemos empregar a expressão Sistema 

Tributário Nacional para designar o conjunto de todos os tributos cobrados 
no país  sem distinguir os da competência Federal, Estadual ou Municipal  
e, bem assim, todas as regras jurídicas, com relação entre si, que 
disciplinam a arrecadação desses tributos. 

 

 
 

Esses princípios estão definidos em nossa Constituição Federal. O 

estabelecimento do Sistema Tributário Nacional é de suma importância, por trazer 

os princípios gerais em matéria tributária, dispor a respeito de competência, 

limitações a incorporação imobiliária, discriminação das rendas, imunidade, isenções 

e outras questões de grande importância para a matéria.        

 

1.3   Classificação 1.3   Classificação 1.3   Classificação 1.3   Classificação     

 



De acordo com Rosa Júnior (1997, p. 47“ os Sistemas Tributários podem 

ser classificados como Sistemas Racionais e Históricos, Objetivos e Subjetivos, 

Rígidos e Flexíveis , conforme será discorrido:  

 

1.3.1   Sistemas Racionais e Históricos 

 

Sistemas Tributários Racionais são aqueles que são confeccionados 

respeitando os princípios da ciência e as finanças, tem a preocupação de evidenciar 

os objetivos os quais são empregados. Tem como finalidade observar se os 

impostos cobrados atende as expectativas do órgão arrecadador e se vem 

atendendo o orçamento público, para atender estes princípios é necessário uma 

política financeira determinada e um estudo pré-elaborado, em exemplo pode-se 

citar o Brasil que confecciona tributos conforme a necessidade do orçamento. 

Sistemas Tributários Históricos ao contrário dos racionais, não há a 

necessidade de um estudo pré-elaborado, neste sistema os tributos são elaborados 

quando o estado sente a necessidade de auferir mais receitas em seu orçamento 

sem que haja algum planejamento, fazendo deste conceito um regime tributário 

onde as regras são ditadas pelo órgão arrecadador sem pesquisas e fiscalizações.  



 

1.3.2   Sistemas Objetivos e Subjetivos 

 

Comenta ainda Rosa Júnior (1997, p.50“, que nos Sistemas Tributários 

Objetivos os órgãos arrecadadores exercem seu poder de tributar sem verificar se as 

empresas tem condições de recolherem os tributos, ou seja, verificar sua 

capacidade contributiva.  

Nos Sistemas Tributários Subjetivos os órgãos arrecadadores tem a 

preocupação de verificar através de uma análise da empresa no seu processo 

produtivo e sua capacidade econômica analisando suas condições de recolhimento 

de tributo, no Brasil através da capacidade produtiva em alguns ramos de atividade 

o fisco faz uma analise e aumenta  a  carga  tributária,  como  exemplo tem-se  a  

Contribuição  Social  com aumento de 156 %, na alíquota presumida de lucro em 

setembro 2003 para as empresas prestadoras de serviços tributadas pelo Lucro 

Presumido. 

 

1.3.3   Sistemas Rígidos e Flexíveis 

 



Os Sistemas Tributários Rígidos já possuem seus princípios fixados na 

constituição, e demonstra os poderes dos órgãos arrecadadores e os direitos dos 

contribuintes. Esta sistemática somente poderá ser alterada com uma reforma no 

texto constitucional através de uma emenda.  

Nos Sistemas tributários Flexíveis os legisladores tem a liberdade de expor 

suas leis, não necessitando da Constituição. Comenta Zelmo (1991“, apud Rosa 

Júnior (1997, p. 223“, Nesse sistema, o legislador ordinário pode instituir e cobrar 

tributos extravasando os limites de competência tributária, ou despachando campos 

de incidência .  

Após esta breve descrição sobre a classificação dos Sistemas Tributários, 

será discorrido sobre tributos e sua classificação.  

 

1.4   Tributos1.4   Tributos1.4   Tributos1.4   Tributos    

 

Etmologicamente tributo  é palavra derivada do latim tributum (imposto, 

contribuição“; em sentido técnico significa a contribuição imposta, em caso de 



guerra, ao Estado vencido, ou a soma de contribuições devidas por uma província, 

ou um Estado vassalo. 

No sentido fiscal, que é o que nos interessa, é popularmente conhecido 

como imposto, que se entende a contribuição devida por todo cidadão estabelecido 

ou residente num Estado, ou que dele tire proveitos pecuniários, para a formação da 

receita pública, destinada a suprir os encargos públicos do mesmo Estado. Contudo, 

neste sentido fiscal, abrange toda e qualquer contribuição devida ao Estado, mesmo 

em caráter de emolumentos ou de taxas. 

De acordo com Vittorio Cassone, (1999, p.71“, "Tributo é toda prestação 

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

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

administrativa plenamente vinculada". 

No ponto de vista de Blumenstein (1997, p. 54“: 

 

Tributo é a receita recolhida de todos os cidadãos, pelo Estado, através do 
seu poder fiscal, para cumprimento dos seus fins. Inicialmente, convém 
destacar que a palavra tributo pode significar impôs, taca ou contribuição. 
Assim, os impostos, as taxas e as contribuições, são espécies de tributo. 

 



 
Conforme Oliveira, (et al, 2002, p. 21“, comenta que: O Código Tributário 

Nacional conceitua tributo como toda prestação compulsória, em moeda ou cujo 

valor nela possa exprimir, e não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e 

cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada .  

Em resumo : Tributo é tudo o que pagamos, em virtude de lei, para que o 

Estado possa proporcionar serviços e benefícios que, individualmente ou mesmo em 

grupo, não conseguimos alcançar, face a complexidade ou especialidade de que se 

revestem....    

    

1.5   Tributos e suas Espécies1.5   Tributos e suas Espécies1.5   Tributos e suas Espécies1.5   Tributos e suas Espécies    

 

Os tributos enquanto espécies classificam-se em impostos, taxas, 

contribuições de melhoria e contribuições sociais. seu dia-a-dia.Para entendermos, 

nos próximos itens será conceituada as cinco espécies mencionadas. 

 

1.5.1   Imposto 

 



É o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente 

de qualquer atividade estatal especifica, relativa ao contribuinte (Art. 16 do CTN“. 

Destinação: Despesas Gerais. 

 

1.5.2   Taxa 

 

Conforme Código Tributário Nacional  CTN, esta descrito:  

 

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal 
ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como 

fato gerador o exercício regular do poder de policia, ou a utilização, efetiva 
ou potencial, de serviço publico especifico ou divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto a sua disposição. 
Parágrafo Único. A taxa não pode ter base de calculo ou fato gerador 
idênticos aos que correspondam a imposto, nem ser calculada em função 

do capital das empresas. 

 

 

É o tributo cujo fato gerador é o exercício do poder e política ou a utilização, 

efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao 

contribuinte ou postos a sua disposição ( CF, Art. 145, II. e CTN, Art.77“. Destinação: 

Custeio do relativo exercício ou serviço 



A taxa não pode ter fato gerador e base de cálculo em função do capital da 

empresa, deve ser um valor instituído em Lei pelos órgão arrecadadores.  

Conforme Baleeiro (1993, p. 323“: 

 

Taxa é o tributo cobrado de alguém que se utiliza de serviço público 

especial e divisível, de caráter administrativo ou jurisdicional, ou o tem à sua 
disposição, e ainda quando provoca em seu benefício, ou por ato sua 
despesa especial dos cofres públicos. 

 
 

Quando se trata da prestação do serviço público o contribuinte poderá 

utilizar duas formas: efetiva quando o serviço é de fato utilizado pelo contribuinte ou 

de forma potencial quando o contribuinte não utiliza tal serviços, mas ele se encontra 

inteiramente à sua disposição.  

Ao contrário de Imposto, na Taxa o contribuinte paga e recebe uma contra 

prestação do órgão arrecadador em sua função para liberar algum documento ou 

funcionamento de uma empresa, exemplo as taxas cobradas para pedido de 

Certidão Negativa de Débitos e as Taxas de Alvará para Funcionamento de 

estabelecimento. 

 



1.5.3   Contribuição de Melhoria 

 

De acordo com o Código Tributário Nacional  CTN, descreve: 

 

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

imóvel beneficiado. 

 

É o tributo que decorre de obras públicas, tal encontra-se no art. 145, III, da 

Constituição e no art. 81 do CTN. Embora se possa afirmar que este último 

dispositivo, desfigurado, não condiz com a simplicidade da enunciação 

constitucional. Destinação: Custeio da obra pública. 

1.5.4   Contribuição Social 

 

De acordo com Código Tributário Nacional  CTN, em seu artigo:  

 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 

direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e 
das seguintes contribuições sociais: Dos empregadores, incidente sobre a 
folha de salários, o faturamento e o lucro; Dos trabalhadores; Sobre a 
receita de concurso de prognósticos. 



 
 
 

Também denominadas especiais ou parafiscais, são tributos destinados á 

coleta de recursos para certas áreas de interesse do poder público, na 

Administração direta ou indireta, ou na atividade de entes que colaboram com a 

Administração. A contribuição social tem destinação certa, sendo recolhida com uma 

finalidade predeterminada, indicada na lei que a institui. Destinação: para o salário-

educação (CF, art. 212 § 5º“ para órgãos profissionais como a OAB ( CF, art. 149“, 

ou para entes, de colaboração com o poder público, como o SENAI (CF, art.240“. 

 

1.6  1.6  1.6  1.6      Características dos tributosCaracterísticas dos tributosCaracterísticas dos tributosCaracterísticas dos tributos    

 

• Compulsoriedade - ou seja, o tributo é “toda prestação pecuniária compulsória”, 

denotando a sua exigibilidade pelo fisco, o que não significa que o contribuinte não 

possa pagá-lo espontaneamente;  

• Mensurabilidade Econômica - ou seja, é ele expresso “em moeda cujo valor nela se 

possa exprimir”;  

• Caráter não Punitivo - não constitui ele, como diz o texto do art. 3º do CTN, “sanção 

de ato ilícito”, o que afastaria, em tese, o caráter de tributo da multa;  

• Legalidade - ou, como diz o mesmo texto, “instituída em lei”, o que afasta a 

possibilidade de instituição por meio de medida provisória ou decreto, por exemplo;  



• Inexistência de discricionariedade na sua cobrança - isto é, o tributo é cobrado 

“mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. 

    

1.71.71.71.7            Divisões dos tributosDivisões dos tributosDivisões dos tributosDivisões dos tributos    

 

A divisões dos tributos é útil na prática, uma vez que ajuda a resolver uma 

série de questões, como, por exemplo, para melhor entender o disposto no  

§ 1º da CF, norma programática essa a indicar que, sempre que possível, os 

impostos terão caráter pessoal  - caso em que se faz necessário saber quais são os 

impostos de caráter pessoal. 

Sua classificação, exposta a seguir, é montada com base nas características 

que determinam sua exigibilidade, observando que também na Itália a doutrina se 

detém sob essa mesma perspectiva. 

Temos, assim, os impostos: 

 

1.7.1   Diretos  

 



Quando numa só pessoa reúnem-se as condições de contribuinte de direito 

(aquele que é responsável pela obrigação tributária“, e de fato (aquele que suporta o 

ônus do imposto“. São impostos como: IR (imposto de renda“, ITR (imposto sobre a 

propriedade territorial rural“, ITBI (imposto sobre a transmissão de bens imóveis“, 

IPTU (imposto predial e territorial urbano, ISS (imposto sobre serviços“  dos 

autônomos e similares. 

O imposto direto, de caráter pessoal, é , sempre que possível, graduado 

segundo capacidade econômica do contribuinte, principio que guarda correlação 

com o da igualdade, assim traduzida: a lei tributária deve tratar igualmente aos 

iguais e desigualmente aos desiguais ( exemplo típico é a tabela do IR-PF“; 

1.7.2   Indiretos 

 

Os Impostos Indiretos são aqueles que o contribuinte de direto poderá 

transferir o valor do imposto devido para outro contribuinte de fato, nesta operação o 

contribuinte paga o imposto embutido no produto e coloca uma margem de lucro 

transferindo assim o tributo para o próximo contribuinte comprador, é conhecido 

como imposto por dentro, pois está embutido no valor total da mercadoria, um 



exemplo clássico deste fato é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS“, e o Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI“.  

Acarretam  o  fenômeno da chamada   transferência   do   ônus do tributo, ou 

seja,  transladação e repercussão. São impostos como: ICMS, IPI, IOF e similares. 

    

1.7.3   Cumulativos 

 

São cobrados integralmente a cada vez que se repete a operação (ITBI“. 

    

1.7.4   Não Cumulativos 

 

Fabretti (2003, p.34“ traz uma definição do termo Não Cumulatividade: Os 

tributos são, não cumulativos quando de cada operação abate-se o valor pago na 

operação anterior . 

Esta característica de Não Cumulatividade, segundo Fabretti (2003“, é 

baseada no Princípio Tributário da Não Cumulatividade, sendo instituída 

primeiramente para dois impostos: o IPI  Imposto Sobre Produtos Industrializados e 

o ICMS  Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Somente em 2002, 



essa característica foi estendida a uma contribuição: A Não Cumulatividade do PIS 

foi instituída pela Lei 10.637 e a este exemplo surge em 2003 a Não Cumulatividade 

da COFINS, instituída pela Lei 10.833.  

    

    

    

1.81.81.81.8        Competência TributáriaCompetência TributáriaCompetência TributáriaCompetência Tributária    

 

Competência Tributária é o poder atribuído pela Constituição às pessoas de 

direito público com capacidade política para criar tributos. 

A Constituição delimita algumas características da competência para que 

esta possa repartir-se entre União, Estados e Municípios. 

Para que haja a criação do tributo não basta que ele seja contemplado na 

Constituição e deferido a uma das pessoas de direito público com capacidade 

política. É necessário que esta pessoa que recebeu a faculdade de criar tributos por 

força da Constituição venha a fazer uso dessa competência mediante a edição de 

uma lei com todos os requisitos de uma lei tributaria, isto é, a definição da hipótese 



de incidência, a base de cálculo, a alíquota e os sujeitos ativo e passivo. É a lei que 

reconhece a qualidade de ser criadora do tributo. 

Não se deve confundir Competência com Capacidade Tributária. 

Competência é a criação ou o poder de criar leis sobre tributos, enquanto 

capacidade é, como o próprio nome já diz, a capacidade de determinadas pessoas 

de comparecer diante do contribuinte como seu credor. A pessoa dotada a essas 

capacidades tributaria estão autorizadas a agir de duas maneiras: 

• Arrecadar tributos e depois entregá-lo á pessoa com capacidade política ou;  

• Arrecadar, mas não reter o produto da arrecadação, para o cumprimento de suas 

finalidades legais, este último é conhecido como parafiscalidade. 

    

1.8.1  União 

 

Encontra-se delegada para a União a competência de criação e alteração 

destacada do seguinte: Imposto sobre Produtos Industrializados e o Imposto de 

Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Há também os impostos sobre 

exportação e importação; sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas 

a títulos ou valores mobiliários; propriedade territorial rural; grandes fortunas, sobre 



ouro, empréstimos compulsórios e contribuições sociais, imposto extraordinário de 

guerra e de calamidade pública.  

II II II II  Imposto de Importação 

IE IE IE IE  Imposto de Exportação 

IR IR IR IR  Imposto de Renda 

IPI IPI IPI IPI  Imposto sobre produtos Industrializados 

IOFIOFIOFIOF  Imposto sobre Operações Financeiras 

ITR ITR ITR ITR  Imposto Propriedade Territorial Rural 

    

1.8.2   Estados e Distrito Federal 

 

Foram delegados os seguintes impostos: transmissão causa mortis  e 

doação de bens e direitos; relativas a circulação de mercadorias (incidindo sobre 

minerais, lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos e energia elétrica“ e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação (transmissão e recepção de mensagens escritas, faladas, visuais, 



através de rádio, telex, televisão entre outros“; propriedade de veículos automotores; 

adicional de até 5% sobre imposto de renda.  

ITCD ITCD ITCD ITCD  Imposto de Transmissão de Causa Mortis e Doação  

ICMS ICMS ICMS ICMS  Imposto sobre Circulação de Mercadoria ou Serviço 

IPVAIPVAIPVAIPVA  Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

    

1.8.3   Municípios 

 

Na distribuição dos impostos, coube aos municípios os seguintes: sobre a 

propriedade predial e territorial urbana; sobre transmissão intervivos , a qualquer 

título, por ato oneroso, de bens imóveis (como a venda, permuta, compra, 

transferência de financiamentos, exceto hipoteca, incorporação de patrimônio, fusão, 

cisão, extinção de pessoa jurídica“; sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos 

e gasosos, exceto óleo diesel; sobre serviços de qualquer natureza. 

IPTU IPTU IPTU IPTU  Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbano 

ISS ISS ISS ISS  Imposto sobre Serviço  



 E dando continuidade ao estudo sobre os Tributos, se falará sobre a 

Substituição Tributária, dando seu real significado e fazendo rápidas pinceladas 

sobre os tipos de substituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    



2. SUBSTITUIÇ2. SUBSTITUIÇ2. SUBSTITUIÇ2. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ÃO TRIBUTÁRIA ÃO TRIBUTÁRIA ÃO TRIBUTÁRIA     

    

 De acordo com o Código Tributário Nacional, Art. 121 § único, inciso II, Substituição 

Tributária é a instituição pela qual terceira pessoa, sem ser contribuinte, é, por lei, investida 

em sujeito passivo da obrigação principal e assim obrigada a saldar o tributo.  

 Conforme Rodrigues (2004, p. 73) diz que: “Na substituição tributária, o fenômeno 

consiste na formação de relação jurídica tributária entre o Fisco e pessoa que não é titular da 

situação tributada, a matéria tem sido estudada na doutrina sob o “nomem iuris” de 

substituição tributária”. 

 Giannini (1968, p. 133) afirmou que: 

 

A substituição tributária tem como principal característica, a retenção do 

imposto direto na fonte do seu fornecimento, seja essa fonte indústria ou 
comércio, ou até mesmo o próprio fabricante ou distribuidor que 
comercializam os produtos que são previstos na legislação no Estado da 
Federação o quais estão submetidos a esse tipo de regime.  

 

 

 Nas operações interestaduais a sujeição é regulada por força de convênios e 

protocolos de que o Estado tenha firmado o convênio ou protocolo com outro. Caso 

não o haja firmado, o imposto deve ser recolhido na primeira barreira de entrada de 

nosso território.  

 O atual questionamento é se em ocorrendo diferenças de valor na operação seguinte, 

se a restituição é devida ao contribuinte substituído ou não. 

 A Constituição Federal em seu Art. 150, § 7º reza: in verbis: 



 

Art. 150. § 7º - A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a 
condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato 
gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição 
da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. 

 

 
 Entende-se que a substituição tributária enquanto regime de tributação somente pode 

ser considerado como constitucional se ocorrer efetivamente a restituição do imposto sobre o 

fato gerador presumido que não se realizar.  

 O valor pago indevidamente ou a maior a título de imposto caracteriza um confisco 

tributário, e também, ofensa à tipicidade tributária, na medida em que recai sobre um fato 

gerador que não ocorreu, ensejando assim a sua imediata e preferencial restituição, por força 

do comando constitucional. Isso para não falar do princípio da capacidade contributiva... 

Deve-se colocar tinta na expressão “caso não se realize o fato gerador presumido” presente na 

parte final do artigo 150, parágrafo 7º da CF. Não existe fato gerador ocorrido pela metade, ou 

ele ocorre por inteiro ou ele não se realizou, conforme a presunção da norma tributária.  

 

2.1  O Regime de Substituição Tributária 
 

 

 O art. 150 da CF um § 7º é bastante claro:  

 

A lei poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária a condição de 
responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva 
ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia 
paga, caso não se realize o fato gerador presumido.  

 

 Ou seja, a retenção do imposto devido na fonte em função de operações antecedentes, 

concomitantes ou subseqüentes a esse tipo de tributação. E ainda, caso não se realize o fato 

gerador presumido, como por exemplo, roubo, incêndio durante o transporte do produto ou 

outras causas previstas no regulamento de cada estado; o Destinatário ficará incumbido da 

devida restituição do imposto.  



 

2.2  Não se aplica o Regime da Substituição Tributária  

 

 Transferências entre estabelecimentos industriais da mesma empresa, e nas remessas 

efetuadas pela industria para sua filial atacadista;  

• Entre sujeitos passivos por substituição da mesma mercadoria;  

• Saídas para outras Unidades da Federação não signatárias de convênios ou protocolos;  

• Para utilização em processo de industrialização; e  

• Produtos farmacêuticos destinados ao uso veterinário entre outros. 

 

2.3  Histórico e Conceito de Substituição 

 

Inicialmente, oportuno relatar um breve histórico a respeito da substituição tributária 

no ordenamento jurídico brasileiro e após conceituá-la. 

A substituição tributária foi inserida em nosso ordenamento por intermédio da Lei 

5.172 de 25.10.66, o Código Tributário Nacional, no artigo 58, § 2°, incisos I, II e III, admitiu 

a criação através de lei os responsáveis, segue sua descrição: 

 

§ 2° A lei pode atribuir a condição de responsável: 
I — ao comerciante ou industrial, quando ao imposto devido por produtor pela saída 
de mercadorias a eles destinadas; 
II — o industrial ou comerciante atacadista, quanto ao imposto devido por 
comerciante varejista, mediante acréscimo, ao preço da mercadoria a ele remetida, 
de percentagem não excedente de 30% (trinta por cento) que a lei estadual fixar; 
III — à cooperativa de produtores, quanto ao imposto relativo às mercadorias a ela 
entregues por seus associados. 

 

Nota-se, analisando os dispositivos deste referido artigo, que os incisos I e III tratam-

se de substituição tributária regressiva e o inciso II trata da substituição tributária progressiva, 

que serão conceituadas a frente. 



O inciso II que trata da substituição progressiva foi alterado posteriormente pelo Ato 

Complementar 34, de 30.01.67, e ficou com o seguinte teor: 

 

II — ao industrial ou comerciante atacadista, quanto imposto devido por  
comerciante varejista, mediante acréscimo: 
a) da margem de lucro atribuída ao revendedor, o caso de mercadoria com  
preço máximo de venda no varejo marcado pelo fabricante ou fixado pela  
autoridade competente; 
b) de  percentagem de 30% (trinta por cento) calculada sobre o preço total  
cobrado pelo vendedor, neste incluído, se incidente na operação, o artigo 46, nos 
demais casos. 

Por força do artigo 13, do Decreto Lei 406 de 31.12.68, as normas acima mencionadas 

foram todas revogadas. Somente com a edição da Lei Complementar 44 de 07.12.83 que, 

introduziu-se o § 3°, do artigo 6°, do Decreto Lei 406/66: 

 

§ 3° A lei estadual poderá atribuir condição de responsável: 
a) ao industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, quanto ao  
imposto devido na operação ou operações anteriores promovidas com a mercadoria 
ou seus insumos; 
b) ao produtor, industrial ou comerciante atacadista, quanto ao imposto devido 
pelo comerciante varejista; 
c) ao produtor ou industrial, quanto ao imposto devido pelo comerciante 
atacadista e pelo comerciante varejista; 
d) aos transportadores, depositários e demais encarregados da guarda ou 
comercialização de mercadorias. 

 

Vale salientar, que a Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda 

Constitucional 01 da 1969, não fazia qualquer menção expressa à substituição, mas outorgava 

à legislação complementar o poder de instituir outras categorias de contribuintes do imposto, 

à época o ICM (artigo 23, II, § 4°). 

Na atual Constituição Federal de 1988, o referido instituto estudado “Substituição 

Tributária” encontra-se previsto no artigo 155, § 2°, inciso XII, alínea “b”, o qual estabelece 

que lei complementar deve sobre ele dispor. Caso não fosse editada tal lei complementar, o 

legislador constituinte adiantou que os Estados poderiam disciplinar a matéria por meio de 

convênios. 



A lei complementar não foi editada antes que se ultrapassasse o prazo previsto na 

Constituição, em conseqüência disto os Estados e o Distrito Federal celebraram o Convênio 

66/88, discorrendo sobre diversas matérias referentes ao ICMS, e, especialmente no tocante à 

“Substituição Tributária”. 

Por força do artigo 34, § 8°, ad ADCT, concedeu-se a este instrumento, expressamente 

em caráter transitório, eficácia “sui generis” de lei complementar. 

A partir de então se travou entre a doutrina uma grande discussão a respeito de sua 

constitucionalidade com várias posições jurisprudenciais sobre a substituição para frente. Para 

estancar tal problema introduziu-se pela Emenda Constitucional 3/93, § 70 do artigo 150 da 

Constituição Federal, que assim dispõe: 

 

A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de 
responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva 
ocorrer posteriormente, assegura a imediata e preferencial restituição da quantia 
paga, caso não se realize o fato gerador presumido. 

 

Mais recentemente foi editada a Lei Complementar 87/96 à Constituição Federal, a 

qual traçou normas complementares em geral a respeito do ICMS e especificamente sobre a 

substituição tributária. Segundo o entendimento   do doutrinador Coelho (1999, p. 495):  “a 

Lei Complementar 87/96, é hoje o texto básico que regra o ICMS com méritos e deméritos, de 

observância obrigatória pelos Estados-Membros que convivem na Federação”. 

Com relação específica a modalidade de cobrança de tributos através da substituição 

tributária para frente cuidam os artigos do 6° ao 10º, matéria esta como já mencionado 

altamente controvertida e merecedora de estudo mais detalhado a seu respeito. 

Este é um breve relato a respeito do panorama histórico da substituição tributária no 

nível de previsão constitucional e de legislação complementar à Constituição, deixando de 

lado as esferas das legislações ordinárias dos Estados a respeito de tal matéria. 

Passemos a conceituação do instituto. 



A substituição tributaria pode ser conceituada como a transferência do ônus tributário 

do substituído (que tem relação direta com o fato gerador) para o substituto, que fica obrigado 

ao recolhimento do tributo, ou seja, ocorrerá a substituição tributária quando a lei 

expressamente excluir a responsabilidade do recolhimento do tributo, transferindo este ônus 

para alguém. (BASTOS, 1997, p. 197). 

Para Calmon (1999, p. 599), citando Rubens Gomes de Souza, “a substituição 

tributaria ocorre quando em virtude de uma disposição expressa de lei a obrigação tributaria 

surge desde logo contra uma pessoa diferente daquela que esteja em relação econômica com o 

ato, o fato ou negocio tributado”. Nesse caso é a própria lei que substitui o sujeito passivo 

direto por outro indireto. 

O substituto como o próprio nome indica, substitui o protagonista do fato gerador. O 

legislador, sabendo que a pessoa envolvida economicamente com o ato ou negócio jurídico 

seria, naturalmente, o sujeito passivo, o substitui, instituindo um responsável legal. 

Vale lembrar que a responsabilidade deve decorrer de lei expressa e que envolva 

pessoa ligada obrigatoriamente ao fato jurígeno do substituído, seja por um liame jurídico ou 

econômico. 

Pode-se notar que no âmbito do Direito Tributário, que tem se criado alguns institutos 

jurídicos que refletem técnicas de tributação apartadas do sistema tradicional de cobrança de 

tributos, produzindo tipos de mutações na relação obrigacional tributária, especialmente 

quanto ao instante do nascimento da obrigação e quanto a quem deve satisfazer a prestação de 

dar, o sujeito passivo. 

Em suma, como bem assevera Silva (2001, p. 30): “o fenômeno da substituição 

tributaria impõe o dever de pagar o tributo, por expressa determinação do comando da norma, 

à pessoa distinta daquela que, na hipótese de incidência desta mesma norma - “norma básica 



ou matriz” - , pratica ou relaciona-se diretamente com o fato jurígeno eleito pelo legislador 

como apto, necessário e suficiente para gerar a obrigação tributária”. 

A substituição tributaria pode ocorrer de duas maneiras, adiantamento ou para frente e 

deferimento ou pra trás, as quais veremos pormenorizadamente nos tópicos a seguir. 

 

2.4   Substituição para Trás — Diferimento 

 

Por razões de facilidade e racionalização, criou-se a figura jurídica do substituto 

tributário regressivo ou para trás, para tanto se criou o rótulo do diferimento. Sua criação foi 

objetivando a concentração da arrecadação aliado com a facilidade de sua posterior 

fiscalização, melhorando conseqüentemente a quantidade da arrecadação por parte do Fisco. 

A grande maioria das operações sujeita a este regime de cobrança, é proveniente de 

produtores rurais, que em quase sua totalidade, não possuem constituição regular, na forma de 

sociedades ou firma individual, representando apenas módulos econômicos. Desta maneira, 

para que fosse possível abranger de maneira integral a totalidade da cobrança dos tributos, 

implantou-se este método de arrecadação. 

Isto se tomou possível, pois, foram centralizados em um número restrito de 

contribuintes, com melhores condições materiais para o cumprimento das obrigações 

tributárias e com reais condições de promover o ressarcimento do ônus do imposto. 

Em princípio, este artifício é válido, pois se ajusta aos ditames constitucionais. A 

própria Constituição Federal, em seu artigo 155, § 2°, XII, “b” estatui que cabe a Lei 

Complementar, “dispor sobre substituição tributária”. Sendo que isto deverá ser feito com 

grande cautela, para não se ferir os direitos subjetivos dos contribuintes. 

Isto ocorre quando o lançamento e pagamento do imposto incidente sobre a saída de 

determinada mercadoria são transferidos para etapa ou etapas posteriores de sua 

comercialização, ao tempo em que a entrada ou posterior saída do destinatário, passa a 



integrar o fato gerador, ficando a cargo do substituto o adimplemento da prestação 

obrigacional. 

 

2.5   Substituição para Frente — Adiantamento 

 

A substituição progressiva, para frente ou adiantamento, se dá quando ocorre a 

concentração da responsabilidade pelo recolhimento do tributo, no estabelecimento do 

fornecedor. Esta ocorre quando a lei indica uma pessoa como responsável tributário a pelo 

cumprimento da obrigação correspondente a fato físico a ser concretizado no futuro, 

presumindo-se assim, o seu acontecimento e exigindo a antecipação do pagamento do tributo 

antes mesmo da sua saída efetiva do estabelecimento. 

O principal fundamento desta modalidade de substituição é o interesse do fisco, que 

procura reduzir o espectro de contribuintes, condensando as obrigações em uma menor 

quantidade de contribuintes, sobretudo nas operações de pequenos comerciantes ou varejistas, 

tendo em vista a dificuldade de fiscalização destes. 

Aqui, além de se substituir o contribuinte, a norma impõe antecipação do pagamento 

do tributo antes da ocorrência física do fato gerador da obrigação. A substituição progressiva, 

não deve ser confundida com a figura da antecipação do pagamento do tributo, “posto na 

antecipação, a obrigação tributaria já existe, ao passo que na substituição para frente ainda 

não há tributo a pagar” (CARRAZA, 1998, 1 led). 

Neste ponto, houve grande divergência doutrinária, asseverando renomados 

doutrinadores sobre a inconstitucionalidade do instituto. 

Posicionando-se contrário à constitucionalidade desta emenda, está o doutrinador 

Martins (1999, p. 80), que considera: “inconstitucional por ferir cláusula pétrea colocada na 

seção das limitações constitucionais ao poder de tributar da Constituição Federal”. 



Com efeito, determinado pelo artigo 150, inciso I, o direito tributário rege-se pelo 

princípio da legalidade e como defende referido doutrinador “quando da promulgação da 

Constituição Federal, não permitia esta a criação de tributo sobre fato gerador inexistente, isto 

é, toda a obrigação tributária deveria corresponder a um fato gerador econômico sobre o qual 

incidiria a tributação” (MARTINS, 1999, p.80). 

Seguindo esta linha de raciocínio, nota-se que só poderá haver tributação sobre fatos 

geradores reais, pois a pessoa física ou jurídica só deveria pagar tributo se houvesse a 

obrigação real e ainda caso contrário, a tributação teria o efeito de confisco, que corresponde à 

apropriação, pelo Estado de parte do patrimônio do cidadão, sem a ocorrência de hipótese 

econômica a justificar a incidência (MARTINS, 1999, p. 80). 

Segundo ainda este mesmo doutrinador, a substituição tributária prevista no artigo 128 

do CTN, seria a única compatível com a Constituição e com o princípio da legalidade, pois o 

tributo só incidiria em havendo a ocorrência do fato econômico real e não presumido. 

A respeito especificamente da Lei Complementar 87/96, manifesta-se o mesmo 

doutrinador no sentido de sua inconstitucionalidade pois, “na disciplina da substituição 

tributária para frente matéria objeto da emenda constitucional inconstitucional (3/93), que fere 

cláusula pétrea (art. 60, § 4°, IV da Carta Magna), padece do mesmo vício de sua matriz”. 

Neste mesmo sentido, como já citado e demonstrado, atua também o doutrinador  

Carrazza (1998, p. 290/294) afirmando que: “somente a substituição tributária para trás pode 

prosperar no Brasil, pois entende que a substituição “para frente”, apesar de ser utilizada em 

grande escala, seria inconstitucional”. 

Do lado completamente oposto a este entendimento, atua uma outra corrente 

doutrinária, que considera como constitucional o complemento dado à CF/88 através da 

Emenda Constitucional 3/93. Dentre alguns, destaca-se Aroldo Gomes de Mattos, Marco 

Aurélio Greco entre outros. 



De acordo com Matos (Rev. n.º 66, p. 20), o qual defende a constitucionalidade da EC 

3/93, especificamente com relação aos excessos cobrados prematuramente de ICMS, através 

do regime de substituição tributária para frente, demonstra a sua legalidade através dos 

seguintes princípios constitucionais: 

a) princípio da não-cumulatividade (art., 155, inc II, § 2°, inc. I);  

b) princípio do não-confisco (art. 50, inc. XXVII, dc art. 150, inc. IV);  

c) princípio da moralidade pública (art. 37);  

d) princípio da isonomia (art. 5° c/c art. 150, inc. TI), e por final; e 

e) princípio do enriquecimento sem causa (implícito), vedando o Estado a se 

locupletar ilicitamente e sem causa jurídica à custa de outros. 

Desta maneira, conclui a respeito do assunto, o referido doutrinador, que “a toda 

evidência, que as disposições constantes da EC 3/93, codificadas pela LC 87/96 em ralação ao 

ICMS, interpretam-se imperiosamente conforme a Constituição, através dos princípios retores 

acima elencados” (CARRAZZA, 1998, p. 290/294). 

Matos (Rev. n.º 66, p. 20), defende ainda, como complemento, a idéia que o tributo 

cobrado através do regime em questão deve ser restituído nas duas hipóteses aqui ventiladas a 

saber: 1°) na falta de realização do fato gerador futuro, ou 2°) se for realizado por valor 

inferior ao estimado pelo fisco. 

Com posição similar a respeito do assunto manifesta-se Greco (IOB, p. 80), ao afirmar 

que “se analisarmos a LC 87/96 da perspectiva nacional, veremos que houve um grande 

avanço em relação às legislações que estavam estruturadas quase que exclusivamente em atos 

de natureza infra-legal”, e ainda, “avanço especialmente na proteção do contribuinte, porque 

sempre se afirmou a necessidade de lei para definir conceitos tributários e, se existe um 

capítulo em que há necessidade absoluta de lei, é este”. 



Para finalizar sua opinião destacamos mais um trecho de sua obra: “em suma, a partir 

da LC 87/96 está explicitamente reafirmado, em matéria de substituição tributária, um pilar da 

tributação, que é a legalidade plena”. 

O principal obstáculo posto à substituição progressiva, diz respeito a antecipação do 

imposto que decorre da incidência da norma criadora do substituto legal tributário, por conta 

da obrigação que se lhe impõe de recolher o tributo relativo a fato gerador calcado em saída 

ou saídas fitaras ainda não acontecidas na ordem fática. 

Desta feita, entende-se que a cobrança do tributo só pode ocorrer quando concretizado 

o fato gerador pelo sujeito passivo eleito na norma. Como bem assevera Braga  (1985, p. 262) 

não se admite a criação de tributo sobre fato futuro e incerto na sua realização. 

Porém, apesar das inúmeras opiniões em contrario, a substituição tributária 

progressiva é amplamente utilizada, sendo considerada constitucional pelos tribunais pátrios, 

com endosso da Emenda Constitucional n° 03/93. 

 

2.6  Substituição e Responsabilidade 
2.6.1. Fato Gerador Presumido e Substituição 
 

O artigo 114 do Código Tributário Nacional conceituou o fato gerador da obrigação 

tributária principal, veja-se: “Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 

como necessária e suficiente à sua ocorrência”. 

Para Calmon (1999, p. 582), a norma quer dizer que o fato descrito na Lei, “contendo 

todos os elementos hábeis a sua perfeita identificação (fato-tipo ou tipicidade) constitui o fato 

jurígeno da obrigação tributária principal. Uma vez que dito fato venha a ocorrer no mundo 

fenomênico, instaura-se a obrigação, visto que este é não apenas necessário como suficiente”. 

Para Bastos (1997, p. 189) fato gerador “é a descrição feita pela norma de um ato ou 

fato, que ocorrido, gerará a obrigação tributária”. 



Desta forma, interpretando-se o conceito legal em conjunto com os doutrinários, 

chega-se a conclusão de que o fato gerador, nada mais é do que a ocorrência no mundo real, 

da hipótese descrita na Lei. Exemplificando, se a norma descreve uma conduta, que realizada, 

gera uma obrigação, qual seja, pagar tributo. 

Assim, em regra, só ocorrerá a obrigação de pagar o tributo, ocorrendo uma 

modificação no mundo real. Porém, esta modificação pode ser presumida, como ocorre com o 

fato gerador presumido. 

O fato gerador presumido é o ponto crucial entre a diferença da substituição regressiva 

e a progressiva, pois nesta o crédito tributário é exigido do substituto antes da ocorrência do 

pressuposto fático da obrigação tributária. Desta maneira, este ponto merece algumas 

considerações. 

A primeira delas é acerca da eficácia constitutiva ou declaratória do lançamento 

tributário. 

A corrente constitutivista, sustentava que com a ocorrência do fato jurígeno tributário 

surge obrigação de caráter geral e abstrato, sendo o lançamento imprescindível ao nascimento 

da obrigação individual e concreta, surgindo daí a crença, profundamente arraigada, de 

consistir o lançamento um requisito indesviável à exigibilidade do crédito tributário (SILVA, 

2001, p. 74). 

Esta corrente, foi rechaçada pela maioria da doutrina, entre eles, Sacha Calmon, Paulo 

de Barros Carvalho, Amílcar Falcão, ao prelecionarem que surge a obrigação tributaria, já 

perfeitamente individualizada, em decorrência direta do acontecimento típico, eleito pelo 

legislador como apto para tanto, faltando-lhe apenas a liquidez exibida no lançamento. 

Neste sentido, o nascimento do crédito tributário independe do lançamento, pois 

apesar de ainda não quantificado, a falta de liquidez não lhe retira a natureza creditícia, ou nas 



palavras de Geraldo Ataliba, “constitui-se o crédito tributário quando à hipótese de incidência, 

abstratamente prevista em lei, subsume-se o fato imponível”. 

Ocorre que este fato imponível, deve ocorrer no mundo do ser, ou seja, deve ser 

explicitado com a real ocorrência do fato gerador, não podendo, segundo a maioria da 

doutrina, ser presumido. 

Sustenta a doutrina, que o § 7° do artigo 150 da CF, acrescentado pela Emenda 

Constitucional n° 3/93, jamais pode ser aplicado sem conflitar com o inciso 1, do mesmo 

artigo. Veja-se os dispositivos citados: 

 

   Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:  
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
§ 7°. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de 
responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva 
ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia 
paga, caso não se realize o fato gerador presumido. (Redação dada ao parágrafo pela 
Emenda Constitucional n° 03/93). 
 
 
 

Para esta corrente, aplicar a lei atual a fatos ou situações que se supõe vão existir é 

aplicar lei também inexistente, pois fato gerador futuro só poderá ter base de calculo fixada ao 

arbítrio do fisco que apenas pode supor que a lei em vigor no futuro assim o determinará. Ou 

seja, na verdade cobra-se tributo sem Lei. 

A par do principio da legalidade impor-se-á o principio da isonomia como obstáculo 

intransponível a aplicação do § 7° do Art. 150 da CF, “pois se o fato gerador é suposto, a base 

de calculo também só pode ser suposta, e, se a fixação arbitraria da base de cálculo (através da 

fixação arbitraria da margem de lucro) conduz a uma base de cálculo superior ao preço de 

varejo, a alíquota real do imposto será maior que a nominal. Se a base de calculo resultar em 

preço inferior ao preço de varejo, a alíquota será menor que a nominal (SILVA, 2001, p. 

89/93)”. 



Em síntese, ocorrerá tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em 

posição equivalente, ofendendo assim o inciso II, do Art. 150 da CF, veja-se: 

 

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou 
função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos 
rendimentos, títulos ou direitos. 

 

Desta forma, o fato gerador presumido violaria preceitos constitucionais, tais como o 

principio da legalidade, isonomia, não cumulatividade dos tributos, não confisco, entre outros. 

Brito (2001, p. 83), a propósito da substituição progressiva, sustenta tratar-se de uma 

substituição sem substituto, pois a substituição somente será regular se já existir o substituído, 

uma vez que um contribuinte somente poderá substituir um outro se já estiver configurado 

como tal numa operação considerada. 

Apesar das criticas, sobretudo sobre a questão do fato gerador presumido, o STF  

(DJU. 2001, p. 60) assentou entendimento de convalidação do regime de arrecadação por 

antecipação, ainda que alguns ministros não concordem plenamente, veja-se: 

 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE - LEGITIMIDADE — A 
jurisprudência da Corte, entendimento em relação ao qual guardo reservas, é no 
sentido da valia da substituição tributária para frente quanto ao Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços. Precedente: Recurso Extraordinário 213.3 
96-5/SP, Pleno, Relator Ministro limar Galvão 
TRIBUTÁRIO — ESTADO DE SÃO PAULO - ICMS - PRODUTOS 
DERIVADOS DO PETRÓLEO - COMÉRCIO ATACADISTA - REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - O Plenário do STF, no julgamento do RE 
213.396, Relator Mm. limar Galvão, concluiu pela constitucionalidade do regime de 
substituição tributária, relativamente à distribuição de veículos automotores, ainda 
que instituído antes do advento da EC 03/93. Entendimento que, à ausência de 
peculiaridades relativamente à mencionada atividade, tem aplicação ao presente 
caso. Acórdão que não dissentiu dessa orientação. Recurso não-conhecido (DJU, 
1999, p. 30). 

 

A “constitucionalidade” do instituto, leva em conta os elevados fins que a inspiram, 

quais sejam, assegurar uma maior eficiência na gestão dos tributos, coibindo-se a evasão 



fiscal ilícita e facilitando a fiscalização do Estado sobre um reduzido número de sujeitos, 

assegurando assim uma maior arrecadação por parte do Estado. 

 

2.6.2 Substituição nas Operações Isentas e Imunes 

 

As operações isentas e imunes, podem estar sujeitas ao regime da substituição 

tributária. Porém, antes de adentrar ao tema, são necessários alguns esclarecimentos acerca do 

que vem a ser a imunidade e a isenção tributária. 

A palavra imunidade, em sua acepção etimológica, vem do latim immunitas, 

immunitatis, com o ablativo immunitate, de onde veio ao português como imniunidade, que a 

reforma ortográfica luso-brasileira reduziu a “imunidade”. A significação do vocábulo é ser 

ou estar livre de, dispensado de, resguardado de ou contra, isento, incólume, liberado 

(GUIMARÃES, 2000, p. 150). 

Carvalho (1991, p. 117) conceitua a imunidade como: “a classe finita e imediatamente 

determinável de normas jurídicas, contidas no texto da constituição Federal, e que 

estabelecem, de modo expresso, a incompetência das pessoas políticas de direito 

constitucional interno para expedir regras instituidoras de tributo que alcancem situações 

especificas e suficientemente caracterizadas”. 

Para Amaro (1998, p. 144): “a imunidade tributária é, assim, a qualidade da situação 

que não pode ser atingida pelo tributo, em razão de norma constitucional que, à vista de 

alguma especificidade pessoal ou material dessa situação, deixou-a fora do campo sobre que é 

autorizada a instituição do tributo”. 

Extrai-se dos conceitos acima mencionados, que a imunidade tributária é de cunho 

constitucional, visando privilegiar determinadas situações, constantes do artigo 150 da C.F., 

instituindo uma verdadeira exclusão do poder de tributar, impedindo assim, que os entes 



públicos instituam impostos sobre as situações determinadas no artigo 150, inciso VI da 

Constituição Federal.  

Já a isenção, pode ser conceituada como a dispensa legal do pagamento de tributo 

(CARRAZA, 1998, p. 476), hipótese de não incidência tributária, legalmente qualificada 

(CARRAZA, 1998, p. 477).  

Para Carvalho (1991, p. 303): “a isenção é a limitação do âmbito de abrangência de 

critério do antecedente ou do conseqüente da norma jurídica tributaria, que impede que o 

tributo nasça”.  

Na definição de Machado (1998, p. 153) isenção tributária é:  

 

a exclusão, por lei, de parcela de hipótese de incidência, ou suporte fático da norma 
de tributação, sendo objeto da isenção a parcela que a lei retira dos fatos que 
realizam a hipótese de incidência da regra de tributação”.  

 

Expostos os conceitos, a diferença básica entre imunidade e isenção esta em que a 

primeira atua no plano da definição da competência, enquanto que a isenção opera no plano 

do exercício da competência.  

Amaro (1998, p. 146), esclarece que:  

 

a CF, ao definir a competência, excepciona determinadas situações que, não fosse a 
imunidade, quedariam dentro do campo de competência, mas, por força da norma de 
imunidade, permanecem fora do alcance do poder de tributar outorgado pela C.F. Já 
a isenção atua noutro plano, qual seja, o do exercício do poder de tributar: quando a 
pessoa política competente exerce esse poder, editando a lei instituidora do tributo, 
essa lei pode, através da técnica da isenção, excluir determinadas situações, que, não 
fosse a isenção, estariam dentro do campo de incidência da lei de tributação, mas por 
força da norma isentiva, permanecem fora desse campo. 

  

Questão interessante surge com respeito à imunidade entre os entes públicos, nos 

casos em que órgãos e entidades públicas federais (ou estaduais) são postas no pólo passivo 

da relação tributária, sob a designação de substitutos. Veja-se o artigo 150 da Constituição 

Federal:  



 

Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
VI- instituir impostos sobre: 
patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros”.  

 

Elucidando melhor a questão: Pode um ente político contornar essa vedação 

constitucional, pela via da substituição tributária, atribuindo aos demais a responsabilidade 

pelo crédito tributário decorrente da obrigação principal de terceiros que com eles efetuem 

operações ou atos tributados? 

Souza (2000, mat.19820), no artigo Imunidade e Substituição expõe com clareza a 

questão, concluindo: 1°) a responsabilidade tributária prevista no art. 128, do CTN, e a 

substituição tributária de que trata o art. 150, 70, da Constituição, são atribuíveis apenas a 

quem já se encontre no pólo passivo da relação tributária, vinculado ao fato gerador do tributo 

ou com sujeito passivo, não podendo sê-lo, portanto, a entes políticos detentores da imunidade 

tributária; 2°) a norma legal que institua, para determinadas operações ou atos tributados, a 

figura do substituto legal tributário ou do responsável tributário em caráter solidário ou 

supletivo, opera, em relação àqueles entes políticos, detentores de imunidade tributária, como 

norma de responsabilidade administrativa dos respectivos servidores.  

Cremos assim, em concordância com o citado autor que a União, estados, Distrito 

Federal e municípios estão impedidos de usar o seu poder constitucional tributante para 

colocar os demais entes políticos no pólo passivo da relação tributária, como contribuinte 

originário, não poderão fazê-lo, também, pelo atalho da substituição tributária.  

Com relação à isenção, esta pode ser geral, quando a lei que institui isenção não impõe 

qualquer requisito específico para a sua incidência, ou individuais, quando existem leis, que 

ao concederem isenção, condicionam o gozo desta ao preenchimento de determinados 

requisitos.  



A isenção é sempre concedida por lei. Se o tributo somente por lei pode ser criado, 

somente uma outra lei pode modificar a sua hipótese de incidência. E mais, assim como 

acontece com a norma de tributação, todos os requisitos necessários à concessão de isenções 

devem estar contidos em lei.  

Considerando que a isenção é concedida por lei, só pode ser revogada por outra da 

mesma espécie ou superior, estando sujeita ao principio da anterioridade, posto a revogação 

da isenção ter o mesmo efeito da edição de regra de tributação (AMARO, 1998, p. 269). 

 

2.6.3   Restituição do Indébito na Substituição Tributária 

 

Conforme demonstrado, ao longo deste trabalho, a substituição tributária progressiva 

foi incluída na CF/88 através da EC 3/93, não cabendo mais nesta altura dos estudos 

questionar a respeito de sua constitucionalidade ou não. 

A grande maioria dos doutrinadores favoráveis a sua constitucionalidade, embasam 

suas opiniões no próprio texto constitucional, visto que o mesmo assegura ao contribuinte 

substituto tributário a imediata e preferencial restituição caso não se realize o fato gerador 

presumido, parcial ou totalmente. 

Sendo esta, a garantia inafastável para a sobrevivência jurídica do regime tributário em 

questão, nada mais conclusivo que, esta regra constitucional, seja aplicada em toda a sua 

amplitude, pois a mesma é pressuposto básico para a validade de tal regime.  

Segundo o entendimento de Coelho (1991, p. 501), “imediato é o momento seguinte. 

Não há de se falarem pedido de restituição, administrativo ou judicial, ou em precatório, ou 

em autorização fiscal. Preferencial significa em primeiro plano, antes de qualquer outro 

interesse”.   



Seguindo esta mesma linha está o doutrinador Aroldo Gomes Mattos, o qual cita os 

ensinamentos de Sacha Calmon, que afirma “ser necessário que a lei garanta àqueles que 

sofrem a tributação antecipada três ordens de providências legais”, “a saber”: 

 

Primus — A imediata recuperação, indexada se for o caso, do imposto que  
compulsoriamente o substituto lhe cobrou, no caso de não vir a realizar fato  
gerador suposto; 
Secundus — A compensação imediata do imposto retido a maior, se menor  
for o valor da operação, antes suposta; 
Tertius — O direito de o adquirente do substituído for — aproveitar o crédito  
daquele imposto pago pelo substituto, para preservar o princípio da não  
cumulatividade. 

 

Com relação à maneira que o contribuinte possa vir a ter a imediata restituição,  

Calmon (1999, p. 502), em consonância com Aroldo Mattos, estabelece que a imediata 

restituição deve ser feita da seguinte maneira: “a) mediante crédito na própria escrita fiscal do 

contribuinte substituído, para compensação de débitos subseqüentes, na forma do Decreto-lei 

n° 406/68, ou alternativamente, b) mediante nota fiscal emitida contra o contribuinte 

substituto, como previsto no protocolo ICMS n°11/91”.  

Em questionamento a respeito do assunto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

manifestou-se na data de 25/11/96 da seguinte maneira: “qualquer contribuinte que realize 

pagamento de tributo em valor superior ao efetivamente devido, seja qual for a modalidade de 

recolhimento, tem direito à restituição, de acordo com o art. 165 do CTN, hipótese que, na 

substituição tributária, somente compreende o pagamento a maior de ICMS devido, pela 

aplicação da alíquota cabível sobre valor superior á base de cálculo estabelecida em lei, ou 

pelo uso de alíquota superior à aplicável”.  

Diante de tamanha controvérsia sobre o assunto, Machado (Rev. n.º 26, p. 35) afirma: 

“admitir que a base de cálculo do tributo para fins de pagamento antecipado pelo substituto 

seja definitiva, outrossim, é admitir o estabelecimento de pauta, procedimento que, embora 



largamente praticado pelos Estados, já há muito foi repelida pela jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal” (STF, vol.77, p. 907-908).  

Diante destas posições doutrinárias, fica evidente que em sua absoluta maioria, apesar 

de aqui ter-se demonstrado opiniões diversas, o fato é que é devido a restituição ao 

contribuinte sujeito ao regime de substituição, caso o fato gerador presumido não venha a 

ocorrer, ou de ser a base de cálculo afetiva menor que a presumida.  

A lei que não estabelecer esta garantia constitucional, contamina toda a norma, 

colocando em risco o § 7°, do artigo 150 da Constituição Federal. 

O próximo capítulo será abordado sobre o ISS, sua origem, história e papel 

diante da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

3. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS 

 
A Constituição Federal de 1988 outorga aos municípios a competência  para  

a criação  

do Imposto Sobre Serviços de Qualquer natureza o ISSQN ou ISS. 

Esta atribuição esta prevista no artigo 156, inciso III, o qual dispõe que: 

 



Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
( ...“ 
III  serviços de qualquer natureza não compreendidos no art. 155, II, 
definidos em lei complementar. 
 

 
 

Pela leitura do inciso III do artigo 156, verifica-se que o comando normativo 

constitucional é que o imposto ora estudado recai sobre serviços de qualquer 

natureza.  

Ximenes (2000, p. 545“ defini serviços como: Ação ou efeito de servir. Ação 

de dar algo de si em forma de assistência, trabalho. Atividade econômica de que não 

resulta um bem material .  

Para melhor definir este tributo deve-se observá-lo sob seus diversos 

aspectos, o material, o pessoal, espacial e o temporal.  

Sob aspecto material, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza incide 

sobre os serviços não compreendidos na competência tributária dos Estados, 

devendo tais serviços estarem descritos em lei complementar.  

O Decreto Lei 406/68 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 na 

condição de Lei Complementar do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 



tendo recebido duas importantes alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 834 de 

08/09/1969 e pela Lei Complementar n° 56 de 15/12/1987. 

Em 01/08/2003, o Diário Oficial da União, publicou a Lei Complementar n° 

116 de 31/07/2003, que revogou parcialmente a legislação anterior, estando em 

atualmente em vigor. 

O ISS tem seu habitat, nas empresas prestadores de serviços em geral, mas pode vir a 

ser utilizado nas empresas comerciais, quando estas além de vender mercadorias, também 

prestarem serviços. 

É um imposto de competência dos municípios e é calculado mediante a aplicação de 

uma alíquota sobre o montante das receitas, ou por vezes o contribuinte recolhe mediante um 

valor fixo anual, independente do montante da receita. 

O Imposto municipal sobre serviços, tem como hipótese de incidência a prestação, por 

empresa ou profissional autônomo, de serviços constantes de uma Lista que define as 

atividades que vão constituir seu fato gerador Lei Complementar n.º 56 (Federal), de 

15.12.87, Lei complementar 007/91 e suas modificações (Municipal). Esta lista tem natureza 

taxativa, ou seja, são tributados apenas os serviços dela constantes. 

A tributação das atividades contidas na lista de serviços dá-se em função partindo da 

Constituição, discriminadora de competências tributárias, e do Código Tributário Nacional, 

que chamou a si a tarefa da definição das hipóteses de incidência dos tributos. 

 

3.1  Breve Histórico sobre o ISS 

 
 

 
Há indícios de vestígios da tributação sobre serviços no Egito, pois eram cobrados 



impostos sobre os serviços prestados pelos tintureiros. 

Martins (2000, p. 17) diz que: “Em Roma, dizia-se que o Imperador Constantino tinha 

um imposto sobre serviços de nome Chrysagyrum ou Lustralis Collatio”. 

Eram isentos desse imposto os pertencentes aos clérigos e os que executavam 

trabalhos manuais como os oleiros e os carpinteiros. 

Com a preocupação dos Estados, na metade do Século XX, havia uma preocupação 

em substituir o imposto sobre o volume de vendas por um imposto sobre o valor acrescido, 

cujo objetivo era a tributação da circulação econômica de bens, tanto de mercadorias como de 

serviços. 

O primeiro país a instituir o imposto foi a França, no ano de 1954. O imposto era geral 

e era aplicado a todos as operações realizadas. Como não era cumulativo, permitia o 

abastecimento do imposto já pago na operação anterior. A diferença entre  os débitos e 

créditos anteriores seria a importância a ser paga do imposto. 

A França passa a tributar as vendas por meio de dois impostos: 

a) a taxe sur la valeur ajoutée (TVA), incidia sobre a venda de produtos ou 

mercadorias pelos atacadistas, tendo como base de cálculo o valor acrescido; e 

b) a taxe sur ler prestations de services (TPS), incidia sobre as operações como o 

comércio a varejo, a locação de serviços e todos os demais prestações de serviços e tinha 

como base de cálculo o valor da receita obtida, gravando os serviços pelo preço total. 

Em 5 de abril de 1960, foi constituída a CEE – Comunidade Econômica Européia, cuja 

comissão foi presidida pelo prof. Fritz Neumark. Após vários estudos, chegaram a conclusão 

que deveria ser adotado pelos membros da CEE um imposto sobre as vendas sobre o valor 

acrescido. 



Conforme Martins (2000, p. 18): 

 

O imposto deveria ter um campo de incidência genérico, tendo por base as 
transmissões de bens e as prestações de serviços efetuados de forma onerosa, 
inclusive nas importações de bens. Contribuinte seria a pessoa que executasse de 
maneira independente, com habitualidade, operações relativas às atividades de 
produtor, comerciante ou prestador de serviços. 

 

 

 

Considerava-se transferência de bens a do poder de disposição de um bem material, 

como proprietário, abrangendo incorporação de um bem móvel a um bem imóvel. Já a 

prestação de serviços seria toda operação que não constituísse transmissão de um bem. 

Em princípio, o local da prestação de serviços, seria aquele onde o serviço fosse 

prestado. O fato gerador seria o momento da prestação dos serviços e a base de cálculo seria 

constituída pela remuneração da prestação de serviços, incluindo todos os atos e impostos. 

Conforme Martins (2000, p. 18) os serviços tributados eram os seguintes: 

 

1. Cessões de licença, marcas de fábricas e de comércio e outros direitos similares, 
inclusive a concessão de licenças relativas a tais direitos; 2. trabalhos diversos dos 
previstos no Art. 5º, § 2º, e, realizados sobre bens materiais e executados por um 
sujeito passivo; 3. atividades que tendem a preparar ou a coordenar a execução de 
construção civil, com as prestações efetuadas por arquitetos e escritórios de 
fiscalização de obras; 4. atividade de publicidade comercial; 5. transporte e 
armazenamento de bens, inclusive as atividades acessórias; 6. arrendamento de bens 
móveis a uma pessoa; 7. colocação de pessoal à disposição de um sujeito passivo; 8. 
atividade exercida por assessores, engenheiros, escritórios de planejamento e 
similares, nas áreas técnica, econômica ou científica; 9. cumprimento da obrigação 
de não exercer total ou parcialmente, uma atividade profissional ou um direito 
constante da presente lista; 10. atividade de corretores, intermediários autônomos, 
agentes de negócios e mediadores, relativa aos bens ou serviços previstos neste lista. 

 

 

 

O imposto incidiria sobre as transações de bens materiais. 

O sistema tributário nacional implantado pela Constituição de 1946, já não atendia às 

necessidades dos entes governantes em função dos crescentes índices inflacionários, aumento 



das despesas e principalmente pela falta de regras uniformes que levavam a incidência de 

mais de um imposto, pelo mesmo ou por outro poder, sobre a mesma base econômica, 

tornara-se necessário criar um sistema organizado de forma científica e racional de tal sorte 

que cada peça realizasse um papel definido no conjunto do sistema. 

Conforme Moraes (1984, p. 78): 

 

O sistema anterior apresentava uma partilha de impostos elaborada com critério 
nominalístico-jurídico, isto é, com a adoção de uma nomenclatura jurídica, fazendo 
os impostos se diferenciarem apenas pela roupagem jurídica, mas não pelo conteúdo 
econômico. Assim eram o imposto de indústrias e profissões, imposto de vendas e 
consignações, imposto de licença etc. como tais denominações jurídicas nem sempre 
refletiam conceitos pacíficos, a discriminação de rendas tributárias originava sérios e 
complexos problemas práticos, notadamente os oriundos de distorções econômicas. 

 

 

 

O novo sistema passou a adotar, o imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS), 

com fato gerador da respectiva obrigação individualizado. 

A Comissão responsável pela Reforma Tributária, ao pretender criar o ISS, entendeu 

que o imposto de indústrias e profissões era conforme FGV (1966, p. 52): 

 

Um tributo falho de base econômica real, pois o mero exercício de qualquer 
atividade – que configura seu fator gerador – justificará, quando muito, uma 
presunção de capacidade contributiva, mas nunca a medida dessa capacidade. 
Justifica-se, por isso, a propositura de sua substituição por um imposto sobre 
serviços, campo não diretamente coberto por qualquer dos outros impostos previstos 
na Emenda B, e adequadamente utilizável pelo Município, mas, ainda assim, sob as 
limitações previstas no parágrafo único do Art. 16, e destinadas a impedir a 
reprodução dos vícios econômicos e jurídicos que tornam imperativa a revisão total 
da situação existente. 
 

 

Em 1965 o então Ministro da Fazenda, Prof. Octávio Gouveia de Bulhões, constitui 

uma Comissão, presidida por Luiz Simões Lopes e integrada por Rubens Gomes de Souza, 

Gérson Augusto da Silva, Sebastião Santana da Silva, Gilberto Ulhôa Canto e Mário 

Henrique Simonsen, juristas e economistas de renome nacional, resultou o anteprojeto que em 



1º de dezembro de 1965, foi aprovado através da EC n.º 18, reformulando toda a matéria 

tributária então vigente, constituindo-se um marco na história do sistema tributário brasileiro 

com as seguintes características: 

a) conjunto de normas interligadas; 

b) reunião de toda a matéria tributária em um único capítulo denominado Sistema Tributário 

Nacional; 

c) definição da competência e nomenclatura dos impostos em termos econômicos e não em 

termos puramente jurídico-formais; 

d) supressão de alguns impostos federais, estaduais e municipais, com finalidade de por fim 

à cumulatividade dos tributos; 

e) definição clara dos impostos incidentes sobre o comércio exterior; o patrimônio e a renda; 

a produção e circulação e impostos especiais. 

Com o advento da reforma constitucional de 1988, as alterações no sistema tributário 

tiveram o objetivo de buscar a descentralização do sistema como um todo, proporcionando 

maior autonomia aos governos locais.  

Denominado de taxa de prestação de serviços, esse imposto recaia sobre a transação 

comercial ou financeira do comércio varejista e a prestação de serviços, tendo sua origem na 

França em 1954, tinha como base de cálculo o valor da renda de prestação de serviços. Hoje é 

conhecido como ISS – Imposto sobre serviços.  

De acordo com o Art. 8º da Lei n.º 5.172/66  CTN, sob o aspecto pessoal, o 

sujeito ativo do tributo são município e o Distrito Federal, que nos termos do 

comando constitucional possuem a prerrogativa de sua instituição nos termos da lei 



complementar. È sujeito passivo na qualidade de contribuinte, o prestador de 

serviços, também definido em lei complementar.  

Moraes (1948, p. 80“ diz que: O ISS, trata-se de um imposto sobre a 

circulação . A qual é representada pela movimentação de bens, mercadorias ou 

serviços direcionados ao consumo. 

 O ISS recai sobre a prestação de serviços, ou melhor, sobre a transferência 

onerosa de um bem imaterial a terceiro, não sobre a simples atividade. 

O Decreto-Lei 406/68, de 31/01/1968, na qualidade de lei complementar 

estabelecia as normas gerais de Direito Financeiro aplicáveis ao ISS, disciplinando 

os elementos essenciais da tributação, ou seja, conforme o Art. 8º, o fato gerador da 

respectiva obrigação, no Art. 9º a base de cálculo do imposto e no Art. 10º o 

contribuinte, revogando as normas do CTN sobre a matéria. 

Em 17 de outubro de 1969, a EC n.º 1, elaborou um novo sistema tributário, 

discriminando a competência municipal, conforme o cap. V do título I: 

 

Art. 24. Compete aos Municípios instituir imposto sobre: 
(...“ 
II  serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência 
tributária da União ou dos Estados, definidos em lei complementar. 
(...“ 



§ 4º . Lei Complementar poderá fixar as alíquotas máximas do imposto de 
que trata o item II. 

  

 

A questão dos prestadores de serviço estabelecidos em município diverso 

daquele em que efetivamente o serviço era prestado provocou grande controvérsia 

chegando ao judiciário, que decidiu que aplicação da norma do Decreto-Lei 406/68 

não pode se sobrepor ao comando normativo constitucional que trata da autonomia 

dos municípios.  

A Lei Complementar 116/2003 no caput de seu artigo 3° reproduziu a 

conceituação do Decreto-Lei 406/68, estabelecendo certas diferenças :  

 

Art. 3° O Serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do 

estabelecimento prestador ou na sua falta de estabelecimento, no local de 
domicilio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, 
quando o imposto será devido no local:  
 
 

Verifica-se na comparação entre este dispositivo e aquele existente no 

Decreto-Lei 406/68, que a legislação agora em vigor inovou trazendo vinte e uma 

novas exceções à regra.  

Figueiredo observa que :  



 

O ponto em comum entre os serviços listados pelo legislador complementar 
como sujeitos ao pagamento do imposto no local da execução é justamente 
o fato de que, tais serviços via de regra não podem ser prestados "à 

distancia", já que pela sua própria natureza, exigem que o prestador se 
desloque até o domicílio do tomador. 
 

 
Com essa inovação certamente o legislador tentou por termo a controvérsia 

sobre o local do recolhimento do tributo, visando assim acabar com a guerra fiscal.  

Da mesma forma quando o legislador qualifica o estabelecimento prestador 

como uma unidade econômica, deverá sempre existir um conjunto de fatores 

empresariais, tais como equipamentos, capital, funcionários, fisicamente situados no 

local, sendo este conjunto capaz de prestar serviços. 

Como unidade profissional deve-se entender a capacidade de gerar renda 

pelo trabalho profissional independente de fatores empresariais físicos. 

A EC não trouxe alteração de relevo em relação ao ISS consignado na Carta 

Magna de 1967, onde o imposto continuou sendo sobre serviços de qualquer 

natureza. 

 

 

3.2    A Legislação do ISS 



 

 No Brasil, a legislação hoje é a seguinte: 

a) Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, Art. 156, IV e parágrafo 4º, I e II; 

combinado com o Art. 155, I, “b” e parágrafo 2º, IX, “b”; 

b) A Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966, Arts. 71 a73 com as devidas alterações 

apresentadas pelo Decreto-lei n.º 28, de 14 de novembro de 1966, Art. 4º, inciso I; Ato 

Complementar n.º 27 de 08 de dezembro de 1966, Art. 1º, alteração 3ª; Ato Complementar n.º 

34, de 30 de Janeiro de 1967, Art. 3º, alteração 4ª, 7ª, 8ª e 9ª, Art. 5º e Art. 9º; Ato 

Complementar n.º 35, de 28 de fevereiro de 1967, Art. 3º, alteração 2ª e Art. 4º; Ato 

Complementar n.º 35, de 13 de março de 1967, Art. 5º, alteração 1ª e Art. 6º; 

c) O Decreto-lei n.º 406, de 31 de dezembro de 1968, Arts. 8º a 12º com as alterações 

apresentadas pelo Decreto-lei n.º 834, de 08 de setembro de 1969, Art,s 3º, alterações I, III, 

IV, V e VI, Lei Complementar n.º 22, de 09 de dezembro de 1974, Lei n.º 7.192, de 05 de 

julho de 1984, e Lei Complementar n.º 56, de 15 de dezembro de 1987, no que não conflitar 

com a Carta Política vigente desde 05 de outubro de 1988.  

Atualmente, as normas são comandadas pelo Decreto-lei n.º 406, de 31 de dezembro 

de 1968, Art.s 8º a 12º com as alterações citadas e no que foi recepcionada pela nova ordem 

jurídica tributária, e Constituição Federal de 1988, Art. 156, VI; § 2º, IX, “b”. 

Evidencia-se que o Decreto-lei n.º 406/68 está em vigor diante do princípio da 

recepção em Direito Constitucional, no que não conflitar com a Constituição Federal, de 05 

de outubro de 1988, mas só até à promulgação do novo CTN conforme o Art. 146. 

Passa-se a examinar o ISS, firmado pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

 

 

 

3.3   Competência Tributária 



 

 O imposto, em relação à discriminação constitucional de rendas tributárias, está no 

campo de competência dos Municípios. De acordo com a Constituição Federal de 1988 que 

conforme o Art. 156, IV, compete aos Municípios instituir Impostos Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza. Assim, qualquer serviço seja de que natureza for, estão compreendidos na 

competência dos Municípios, exceto aqueles descriminados no Art. 155, inciso I, “b”. 

Os Municípios legislam sobre o ISS, cada qual dentro do respectivo território, 

observadas as normas constantes da legislação hierarquicamente superior. Salienta-se, 

conforme o Art. 32, § 1º, apenas, que como no Distrito Federal está vedada a sua divisão em 

Municípios, este tem competência para legislar e instituir o ISS em seu espaço territorial, 

cabendo a este a sua arrecadação; e, que nos Territórios da União, mesmo tendo a faculdade 

para serem divididos em Municípios de acordo com o Art. 34, § 1º, neste a competência para 

legislar e instituir ISS em seu espaço territorial é da União de acordo com o Art. 24, I, 

cabendo a esta a arrecadação. 

Para se ter um conhecimento mais aprofundado do ISS, abordar-se-á os elementos 

essenciais que o caracterizam os quais são: 

• o fato gerador da respectiva obrigação tributária; 

• a base de cálculo do tributo; e 

• o contribuinte. 

 

3.3.1   Fato gerador 

 

 Constitui fato gerador do Imposto sobre Serviço, a prestação, por pessoa física ou 

jurídica, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço não compreendido na competência da 

União ou dos Estados e, especificamente, a prestação dos serviços constantes da lista de 

serviço. O fato gerador do imposto ocorre na prestação dos serviços especificados na lista de 



serviços, por empresas ou profissionais de nível secundário ou superior, de forma autônoma 

ou por associação de profissionais de uma mesma área. Para a ocorrência do fato gerador é 

indiferente que a empresa esteja regularmente constituída, ou ainda que seja estabelecida no 

Município, com endereço e inscrição no Cadastro Fiscal da Prefeitura. 

 No Art. 114 do CTN, somente a lei é que poderá estabelecer o fato gerador da 

obrigação tributária. 

 O Decreto-lei n.º 406, de 31 de dezembro de 1968, em seu Art. 13, revogou o Art. 71 

do CTN, em seu Art. 8º passou a definir o fato gerador do ISS: 

 
Art. 8º. O imposto, de competência dos Municípios, sobre serviços de qualquer 
natureza tem como fato gerador a prestação, por empresa ou profissional  autônomo, 
com ou sem estabelecimento fixo, de serviço constante da lista anexa. 
§ 1º. Os serviços incluídos na lista ficam sujeitos apenas ao imposto previsto neste 
artigo, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. 
§ 2º. Os serviços não especificados na lista e cuja prestação envolva o fornecimento 
de mercadorias ficam sujeitos ao ICM 

 

 A Constituição de 1988, em seu Art. 146, III,  veio a determinar que o fato gerador dos 

impostos deve estar previsto em lei complementar. 

 Assim, o fato gerador do imposto municipal é a prestação de serviços definidos em lei 

complementar e disciplinados na lei ordinária municipal ao criar o ISS, desde que por 

empresa ou profissional autônomo. A lei complementar não cria o tributo; este vai ser criado 

pela lei ordinária municipal. 

 Conforme Martins (2000, p. 186): 

 
Há necessidade, portanto, da existência de efetiva prestação de serviços. Não 
importa apenas a possibilidade de o prestador presta-los, como ocorre com o 
advogado ao abrir seu escritório profissional de Advocacia. É mister que a empresa 
ou profissional autônomo venha efetivamente a prestar serviços, que haja realmente 
uma prestação de serviços, e não apenas a possibilidade da referida prestação. O fato 
de existir gerador do ISS necessita-se de efetiva prestação de serviço prestado, real, 
concretamente existente. 

 



Na incidência do ISS não se está onerando a atividade contabilidade, transporte, mas a 

prestação de serviços de contabilidade e de transporte a terceiros. 

 Prestação de serviços, é a transferência onerosa, por parte de uma pessoa, seja ela 

empresa ou profissional autônomo à outra, de um bem imaterial. Isto é, pela venda de bens 

imateriais, de bem incorpóreos que se acham no circuito econômico produção-circulação. 

 Tal prestação de serviços abrange tanto o fornecimento de trabalho com a locação de 

bens móveis, a locação de espaço em bens imóveis com determinado objetivo e a cessão de 

direitos. O fato de haver fornecimento de materiais não desnatura a espécie de circulação e, 

em conseqüência, o respectivo fato gerador. 

 A expressão definida em Lei Complementar, contida na Constituição de acordo com o 

Art. 156, inciso IV esclarece que o instrumento legislativo compete para definir os serviços 

pelo ISS é exclusivamente a Lei Complementar. A Lei Complementar, instrumento jurídico 

de hierarquia intermediária entre a Constituição e a Lei Ordinária, terá a função de integrar a 

eficácia da norma constitucional.  

 De acordo com Martins (1989, p. 111) já salientava: “A União empresta seu aparelho 

legislativo como o faz para a elaboração das Emendas à Constituição.”  

 Somente mediante a Lei Complementar é que se pode definir os serviços tributáveis, 

ficando os Municípios na dependência de tal escolha, para que, posteriormente, legislem sobre 

a matéria. 

 Conforme Martins (1998, p. 111): “a Lei Complementar explicita quais os serviços 

atribuídos à competência de tributar”. 

 A lista de serviços, baixada por LC, é taxativa, sendo vedado aos municípios ampliar 

as atividades indicadas pela lei superior à lei ordinária Municipal. Os serviços tributados pelo 

ISS são somente os constantes da lista de serviços, que contém o rol integral dos serviços 

alcançados pelo ISS. 



 Segundo Martins (2000, p. 186): “Para que o imposto seja devido, mister se faz que o 

serviço conste da lista definida em lei complementar. Se o serviço não constar da mencionada 

lista, o tributo não será devido”. 

 No regime constitucional tributário atual, se o serviço não vier previsto em Lei 

Complementar, jamais poderá servir de hipótese de incidência do ISS, por impedimento 

constitucional. 

 Alguns autores como Silva, Cantinzano, Florenzano, Santos, Baleeiro, Moraes, 

Nogueira, entre outros atestam ser a lista de serviços taxativa, exaustiva e limitada. 

 Portanto, a lista de serviços, a que se refere à Constituição em seu Art. 156, inciso IV e 

o Decreto-lei n.º 406, de 1968, é taxativa, o Município não pode fazer incidir o ISS sobre os 

serviços não constantes da lista. 

 Contudo, se esclarece que mesmo que um determinado serviço não conste na lista a 

que se refere a Constituição, o mesmo permanece dentro da competência tributária do 

Município, salientando-se que, tal serviço não definido na lista apenas não é alcançado pelo 

ISS, por estar fora do alcance do poder fiscal tributário Municipal. 

 Como o ISS é um tributo sobre circulação de bem imaterial, este onera a venda 

econômica de serviço, ou melhor, a prestação de serviços realizada com caráter de 

habitualidade e de modo autônomo, independente e sem subordinação.  

 Não de pode, generalizar na conceituação de serviços se estes não estão previstos ou 

não foi determinada certa atividade na lista de serviços, não havendo a incidência do ISS. 

 Os serviços devem ser prestados com autonomia, por empresa ou profissional 

autônomo. 



Considera-se prestador do serviço o profissional autônomo ou a empresa que 

exercer, em caráter permanente ou eventual, quaisquer das atividades referidas na 

lista de serviços, inscrito ou não no Cadastro Mobiliário Municipal. 

Por Profissional autônomo se entende todo aquele que fornece o próprio 

trabalho, sem vínculo empregatício e sem o auxílio de qualquer pessoa, salvo 

quando esse auxílio não represente participação no exercício da atividade precípua 

do contribuinte. 

Por Empresa se entende toda e qualquer pessoa jurídica, inclusive a 

sociedade civil ou a de fato, a sociedade uniprofissional, que exercer atividade de 

prestação de serviço. 

 Equipara-se a empresa para fins de recolhimento do ISSQN: 

a“ a  pessoa  física  que  admitir, para o exercício de sua atividade 

profissional, mais de       

    (dois“ profissionais, empregados ou não, da mesma habilitação idêntica ou 

distinta a  

    sua; 



b“ o empreendimento instituído para prestar serviços com interesse 

econômico; 

c“ o condomínio que prestar serviços a terceiros. 

d“ os  órgãos  da  administração  pública,  as   empresas   públicas,   as   

sociedades  de  

economia mista, as cooperativas, as sociedades civis de fins econômicos  ou  

não, bem  

como:  os  partidos  políticos  e  suas  fundações,  os   templos   de  qualquer  

culto,  as  

entidades   sindicais  de  trabalhadores,  as  instituições  de  educação ou de 

assistência  

social  sem  fins  lucrativos,  quando  essas  entidades realizarem prestação 

de serviços  

não relacionados com suas finalidades essenciais  ou não preencherem os 

requisitos de  

lei necessários ao reconhecimento da não-incidência. 

 Segundo Filho (1977, p. 400): 



 
Várias concepções da empresas podem ser estudadas: o aspecto subjetivo, que 
corresponderia ao conceito de empresário; o aspecto funcional, que compreende a 
atividade economicamente organizada; o aspecto objetivo, em que se utiliza a 
expressão italiana azienda, que compreende o conjunto de bens patrimoniais 
destinados ao exercício da atividade empresarial; o corporativo ou institucional, que 
diz respeito à organização de pessoas, incluindo o empresário e seus auxiliares. 

 

 À medida que o conceito de empresa vai se desenvolvendo é que ela vai adquirindo 

autonomia jurídica. 

3.3.2    Base de Cálculo 

 

 A base de cálculo do ISS, conforme redação do Art. 17, é o preço do serviço, como tal 

considerada a receita bruta a ele correspondente, excetuando-se as deduções previstas em 

legislação pertinente. Vale destacar que considera-se “preço” tudo que foi cobrado em virtude 

da prestação do serviço. Na falta de preço, a base de cálculo será apurada observando o valor 

cobrado dos usuários ou dos contratantes de serviços similares. Vale destacar ainda, que 

incluem-se na base de cálculo as vantagens financeiras decorrentes da prestação de serviço, 

inclusive as relacionadas com a retenção periódica de valores recebidos. Os serviços 

contratados em moeda estrangeira deverão ser convertidos em moeda nacional ao câmbio do 

dia da ocorrência do fato gerador. Por fim, é necessário salientar que o imposto é parte 

indissociável do preço do serviço e quando cobrado em separado, irremediavelmente será 

agregado à base de cálculo. 

 Conforme o Decreto-lei n.º 407, de 1968, em seu Art. 9º, quanto a base de cálculo do 

ISS, o legislador, em princípio, escolheu o “preço do serviço”, assim entendido todos os 

valores que compõe o contra-valor da prestação de serviços, incluindo todos os gastos e o 

valor do próprio imposto. 

 O Art. 72 do CTN tratava da base de cálculo do ISS, tendo a seguinte redação: 

 

Art. 72. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, salvo: 



I – quando se trate de prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do 
próprio contribuinte, caso em que o imposto será calculado, por meio de alíquotas 
fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço e outros fatores pertinentes, não 
compreendida nestes a renda proveniente da remuneração do próprio trabalho. 
II – quando a prestação do serviço tenha como parte integrante operação sujeita ao 
imposto de que trata o Art. 52, caso em que este imposto será calculado sobre 50% 
do valor total da operação. 

 

 O “preço do serviço” vem a ser a base de cálculo do ISS. Preço é o número de 

unidades monetárias que se paga para adquirir determinado bem. No caso do ISS, o preço do 

serviço constitui-se no número de unidades monetárias que se paga para adquirir um bem 

imaterial: que é o serviço. O preço do serviço, excluídas as mercadorias fornecidas. 

 Conforme Martins (2000, p. 194): 

 

O preço do serviço não se confunde com faturamento ou com entradas financeiras. 
No preço do serviço estão incluídos vários elementos, como o custo do serviço, o 
lucro, frete, impostos devidos, despesas operacionais, entre outros. As entradas 
financeiras dizem respeito a valores que ingressam no caixa da empresa, podendo 
referir-se a receitas de aplicações financeiras, de aluguéis, entre outros. As receitas 
financeiras e de aluguéis não se incluem no preço do serviço, por não se 
confundirem com este último, pois estão incluídas na receita não operacional da 
empresa. Outras receitas que não decorrentes da prestação de serviços não são 
tributadas pelo ISS. 

 

 Em algumas legislações municipais, o preço do serviço é considerado como a receita 

bruta. A receita consiste na entrada de dinheiro no patrimônio da empresa. Bruta quer dizer 

todos os valores integrantes do preço cobrado sem qualquer dedução. 

 

3.3.3   Local da Prestação do Serviço 

 

 Outro tema que merece um estudo mais aprofundado, diante da nova posição de 

autonomia política que ganhou o Município na Carta Constitucional de 1988, é qual o local da 

prestação de serviço a ser considerado para efeito do recolhimento do ISS, em face do 

disposto no artigo 12 do Decreto-lei 406/68, que considera local da prestação do serviço: 

a) o do estabelecimento prestador ou, na falta de estabelecimento, o do domicílio do 



prestador; 

b) no caso de construção civil, o local onde se efetuar a prestação. 

 Segundo Machado (1981, p. 26):  

 

O STJ, a pretexto de evitar práticas fraudulentas, tem decidido que é competente 
para a cobrança do ISS o Município onde ocorre a prestação do serviço, sendo 
irrelevante o local em que se encontra o estabelecimento prestados. 

 

Entendimento este contrário à norma do decreto-lei 406/68. 

Já Castro (1999, p. 30“ defende a tese de que: 

 

O imposto sobre prestação de serviços é de competência do Município onde 
foi prestado o referido serviço, ou seja, no local da prestação, 
independentemente do fato do contribuinte ser domiciliado, ou manter 
estabelecimento de qualquer natureza, seja ela filial ou escritório, no 
Município do local onde os serviços foram realizados, com fundamento na 
autonomia municipal, uma vez que a legislação tributária de um Município 

não pode ter vigência em outro Município, diante do princípio da 
territorialidade da legislação tributária. 

 

 

O princípio da autonomia municipal levanta uma questão que se enfrenta, 

qual seja, a constitucionalidade da letra a , do Art. 12, do Decreto-lei 406/68, ao 

considerar local da prestação de serviço o do estabelecimento prestador ou, na falta 

de estabelecimento, o do domicílio do prestador; enquanto que a alínea b  define o 

local onde se efetuar a prestação, no caso de construção civil. 



Por outro lado, a alínea b , do mesmo Art. 12, do Decreto-lei 406/68, desde 

então (1968“, previa que o imposto sobre serviços será pago, no caso de construção 

civil, no local onde se efetuar o serviço.  

Diante da autonomia política que o Município brasileiro foi agraciado pela 

Constituição Federal de 1988, não se pode mais admitir que o serviço prestado 

dentro do território de um Município seja tributado por outro, somente pelo fato de 

que o prestador não possua estabelecimento, de qualquer espécie, dentro da base 

territorial do Município onde o serviço foi efetivamente prestado.  

Esta hipótese incide em invasão de competência tributária territorial de um 

Município dentro de outro, porque a legislação que institui e arrecada imposto sobre 

serviço em um Município, estará vigendo dentro do território de outro.  

 Dois problemas devem ser examinados, ainda, quando a exigência do ISS. 

 O primeiro deles é em relação ao Local da Prestação de Serviços. 

  lei tributária vige para o território do respectivo Município, que é o titular do imposto 

sobre serviços. Em princípio, essa lei deverá atingir exclusivamente as operações realizadas 

ou ocorridas dentro de seu respectivo território. “A priori”, conforme propõe a II Diretriz da 

CEE, deve-se considerar local da prestação de serviços “ o lugar onde o serviço é prestado, o 

direito é cedido ou o bem móvel alugado seja utilizado ou explorado” (Art. 4º, 3). 



 A início, como o CTN silenciou quanto ao local a ser considerado como da prestação 

de serviços, a incidência do ISS passou a obedecer o princípio legal: o ISS é devido no local 

da prestação, o direito cedido ou o bem alugado seja utilizado). 

 Mais tarde, o Ato Complementar n.º 36, de 13 de março de 1967, veio regular a 

matéria, mas tão somente para “empresas que realizem prestação do serviço em mais de um 

Município” (art. 6º). Assim, a nova regra, do local considerado como da prestação do serviço, 

passou a ser a seguinte: 

a) para empresas que realizem prestação do serviço em um único Município: o local onde se 

efetuar a prestação do serviço (onde o serviço é prestado, o direito cedido ou o bem alugado 

seja utilizado), pois o CTN e o Ato Complementar n.º 36; 

b) para empresas que realizem prestação do serviço em mais de um Municípios:  

1) o local onde se efetuar a prestação do serviço, caso de construção civil (art. 6º, inciso I, 

“a”) ou quando o serviço for prestado, em caráter permanente, por estabelecimentos, sócios 

ou empregados da empresa, sediados ou residentes no Município (art. 6º, inciso I, “b”);  

2) para os demais casos, “o local da sede da empresa” (art. 6º, inciso II). 

 A partir de 01 de janeiro de 1969, o Decreto-lei n.º 406, de 1968, passou a considerar 

local da prestação de serviço: 

a) o local do estabelecimento prestador (art. 12, “a”) ou, na sua falta, o local do domicilio (art. 

12, “a”); 

b) o local onde se efetuar a prestação de serviço, para os casos de construção civil (art. 12, 

“b”).  

 Como esta definido na lei, tal é a regra de incidência tributária para o ISS, em relação 

ao local da prestação do serviço, seja para atividades exercidas em um único município ou em 

vários municípios.  



 Entende Rodrigues ao invocar os ensinamentos de Bernardo Ribeiro de Moraes (1988, 

p. 54/55): “É irrelevante, para o caso, o local onde o serviço foi iniciado ou concluído, onde a 

nota fiscal foi emitida; onde a contabilidade da empresa faz a inscrita ; onde o serviço é pago; 

onde o contrato foi firmado, etc.”. 

 O que interessa, para efeitos de se considerar local da prestação de serviço, será apenas 

o “local onde efetuar a prestação de serviço” (para o caso de construção civil) ou o “local de 

estabelecimento prestador” ou, na falta deste, “do domicílio do prestador”. 

 Segundo Moraes (1984, p. 487-497), a Rodrigues (1988, p. 52-55 e Carraza (1983, 

p.171-177): 

  

A lei reza “estabelecimento prestador” e não “do prestador”, exigindo, assim, 
participação ativa na prestação do serviço. O estabelecimento prestador tanto pode 
ser a matriz ou a sede, como filial ou a sucursal, inclusive o deposito (ativo), a 
fábrica, a oficina, a agência, o escritório, o estúdio, a recuperadora, o colégio, o 
laboratório, o consultório ou qualquer outro estabelecimento ou local onde o 
contribuinte exerce sua atividade econômica, seja em caráter permanente ou 
temporário. O estabelecimento designa não só o local onde se desempenham as 
funções de direção, senão ainda, aquele onde se realiza a execução do trabalho 
qualquer das suas manifestações, seja escritório, loja, oficina ou outro. 

 

 As regras práticas de incidência do ISS, em relação em princípio geral, são as 

seguintes: 

a) havendo estabelecimento prestador no mesmo Município onde o serviço é prestado, neste 

Município será devido o ISS; 

b) havendo estabelecimento prestador no Município “A” e sendo o serviço prestado no 

Município “B”, o ISS será devido no Município “A”. 

 

 Conforme ensina Edvaldo Brito (1974, p. 99), ao dar parecer sobre domicilio fiscal e 

ISS, pela regra geral “importa saber onde esta o estabelecimento prestador dos serviços, pois 

onde ele existe ai paga o ISS”. O Município do domicilio do prestador “só por exceção pode 

receber o tributo: é a outra regra”. 



 

3.3.4  Momento da Incidência Fiscal 

 

 O outro problema salientado é pertinente ao Momento da Incidência Fiscal, isto é, ao 

momento da exteriorização do fato gerador da obrigação tributária relativa ao ISS. 

 À evidência, não impede que certos serviços, de duração indeterminada ou cuja 

execução temporária ultrapasse certo período de tempo, tenham fixados em lei certos 

momentos como de “incidência”, parceladas, determinando ser devido o tributo por ocasião 

de recebimentos parcelados do preço do serviço. 

 Diante do silencio da Lei Complementar, a regra a ser adotada na aplicação do ISS é a 

de que este imposto é devido no momento da prestação do serviço, ou melhor, quando se 

“fornece o trabalho”, se “loca o bem móvel” ou se “sede o direito”. Certos elementos, como a 

data da celebração do contrato, a data do pagamento do preço do serviço, entre outros, são 

irrelevantes para caracterizar o momento do nascimento da respectiva obrigação tributária. 

 

3.3.5   Estrutura e Mecanismos do ISS 

 

 O Imposto Sobre Serviços, tal como disciplinado no ordenamento jurídico brasileiro, 

merece, ainda, alguns retoques, a fim de melhor poder atuar como receita tributária municipal 

e eliminar algumas disparidades, estas provocadas de tributação nacional e internacional. Não 

resta a menor dúvida de que os sistemas fiscais são resultantes de larga evolução, determinada 

por acontecimentos políticos, sociais e econômicos, que se desenvolvem em cada país ou em 

cada território. Todavia, o fato não impede a existência de sistemas fiscais que caminhem para 

relativa unificação. Nos serviços, de assistência técnica ou de cessões de direito, mormente 

em território de poderes tributantes diferentes, é importante haver uma norma unitária, quanto 



ao local em que se considera ocorrida a prestação do serviços, a fim de minorar os problemas 

da aplicação da legislação tributária. 

 O ISS acha-se estruturado dentro dos três elementos essenciais da obrigação tributária: 

o fato gerador, que é a prestação de serviços, a base de cálculo que é o preço do serviços e o 

contribuinte que o prestador de serviço. 

 Em relação ao contribuinte, mister se faz que o Legislador complementar faça 

referência expressa às três espécies genéricas de vendedor de bens imateriais (serviços) 

utilizando os vocábulos “prestador de serviços, locador de bens móveis e cessionário de 

direitos” 

 O Legislador complementar não pode regular o mecanismo do ISS sem ter em mente 

esses três tipos de contribuintes, que são distintos. 

 Por outro lado, o Legislador complementar deve baixar normas relativas ao aspecto 

espacial (alterando) e temporal (criando) relativas ao fato gerador do tributo, a fim de evitar 

tributações. 

 Em relação ao espaço, o ISS deve ser devido, sem exceção, no território onde o 

serviço é produzido ou prestado. Tratando-se de bem imaterial, os momentos de sua produção 

e de sua circulação se dão no mesmo instante, num único lugar. Assim, o ISS deve ser pago 

no território do Município onde “o serviço é prestado”. O desdobramento desta última 

expressão traz por conseqüência a indicação de três locais de prestação de serviços, a saber:  

a) onde o serviço é prestado, indicativo do lugar onde o trabalho econômico é executado;  

b) onde o bem móvel é locado, indicativo do lugar onde o bem móvel é utilizado ou 

explorado; e  

c) onde o direito é cedido, indicativo do lugar onde o direito cedido é exercido ou utilizado. 

 Vale, ainda, salientar a necessidade da exata definição do aspecto espacial de 

incidência do ISS, quando incidir sobre atividade tributada de característica complexa, ou 



seja, a “ atividade-fim” tributada (administração de consórcios), exige a consecução de uma ou 

mais “atividades-meio”, ou acessórias, não tributadas (no caso exemplificado, agenciamento, 

intermediação, assessoria), principalmente quando estas são exercidas em território Municipal 

diverso de onde é exercida aquela, evitando-se, assim, a ocorrência de conflito de 

competência impositiva fiscal entre os municípios eventualmente envolvidos. 

 Consequentemente, diante do novo ângulo de abordagem o ISS seria melhor aplicados 

como Imposto Sobre Circulação, exigindo-se o tributo, em todos os casos, no local da 

prestação do serviço, no local onde se exerce a atividade. Neste local, também se concretizaria 

o “consumo” do serviço, facilitando a transferência econômica da carga fiscal ao consumidor. 

Em relação ao tempo, momento em que é provocado o nascimento da obrigação tributária, 

cabe ao Legislador complementar observar a natureza do respectivo fato gerador, distinguindo 

as diversas situações, conforme a prestação se constitua em fornecimento de trabalho, locação 

de bens móveis ou cessão de direitos. Entende-se que, na hipótese de fornecimento de 

trabalho, o momento correto para a incidência do ISS é aquele que o tomador recebe o 

serviço; no caso de locação de bens móveis, o momento importante para o nascimento da 

obrigação tributária é aquele em que o bem locado é colocado a disposição do locatário; e, por 

fim, na cessão de direitos, o ISS deve ser exigido no momento em que o direito passa a ser 

exercido pelo adquirente, ou seja, no momento da tradição da obrigação de prestar serviço. 

 Tais regras se afinam com a estrutura do ISS, trazendo solução que entendemos eficaz 

para os casos práticos, diante daqueles que apresentaram e continuam a apresentar 

controvérsias. 

3.4  O ISS na Constituição de 1988 

 



 Promulgada em 05/10/1988, a Constituição da República Federativa do Brasil, 

consagrou nova discriminação de rendas tributárias, reformulando uma parte do 

sistema tributário nacional. 

 A nomenclatura dos impostos passou a ser mista,ora com denominação 

jurídica, ora com denominação econômica, mas o ISS continuou a ter a mesma 

denominação. 

 A célula municipal visível desde a mais remota antigüidade, tomou corpo na 

história e no evoluir da sociedade, da polis ao Município, e ao Município brasileiro, 

parte integrante da Federação, dotado, além da administração e financeira, de 

autonomia política, nos termos dos artigos 18, 29, 30, 145, 156, 182, 183 da Carta 

Constitucional de 1988. 

 A autonomia política do Município reflete na sua capacidade de instituir e 

arrecadar os tributos de sua esfera de competência, conforme consta do artigo 156: 

 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...“ 
III  serviços de qualquer natureza, não compreendidos no Art. 155, II, 
definidos em lei complementar. 
§ 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso III, cabe à lei complementar: 

I  fixar as suas alíquotas máximas; 
II  excluir da sua incidência exportações de serviços para o Exterior. 



 

   

 O ISS prosseguiu, tendo como base econômica de tributação os serviços de 

qualquer natureza, definidos em lei complementar. A expressão não compreendidos  

na competência tributária da União ou dos Estados foi substituída por serviços de 

qualquer natureza. 

 Conforme Martins (2000, p. 27“:  

 

O atual sistema tributário nacional, recolheu em sua lista de impostos, o 
imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS“ que se caracteriza pelos 

seguintes pontos consagrados na Constituição: 
a“ o imposto é de competência dos Municípios; 
b“ o imposto, pela denominação econômica, é sobre a circulação de 
serviços, a prestação de serviços a terceiros. O fato gerador da respectiva 
obrigação tributária é a prestação de serviços ; a base de cálculo do 
imposto é o preço do serviço ; e o contribuinte é o prestador do serviço ; 

c“ os serviços onerados pelo imposto municipal são os definidos em lei 
complementar, não podendo fazer parte da lista dos serviços que ficaram na 
competência dos Estados: de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação  (CF, Art. 155, II“. Há portanto, uma dependência tributária 
relativa ao ISS, para que o legislador ordinário municipal institua o imposto, 

qual seja: a existência de lei complementar. 

   

3.5  3.5  3.5  3.5  A Lei Complementar 116/2003A Lei Complementar 116/2003A Lei Complementar 116/2003A Lei Complementar 116/2003    

    



    A Lei Complementar n° 116 de 31/07/2003, publicada no Diário Oficial da 

União em 01/08/2003, revogou parcialmente o Decreto-Lei 406/68, passando balizar 

a criação pelos municípios do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, 

trazendo mudanças para o sistema tributário brasileiro no que se refere ao ISS.     

No mesmo sentido a Lei Complementar 116/2003 conceituou o 

estabelecimento prestador no artigo 4° da seguinte forma:  

 

Art. 4° Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte 

desenvolva a atividade de prestar serviços de modo permanente ou 
temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo 
irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, 
posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou 
qualquer outras que venham a ser utilizadas.  

 

 

O referido diploma legal trouxe em seu artigo 6° duas espécies de 

substituição tributária para o imposto, uma facultativa e outra obrigatória. 

De fato o caput do artigo 6° faculta aos municípios e ao Distrito Federal 

instituírem em suas respectivas legislações, a substituição tributária de acordo com 

os interesses locais. 

É importante verificar sua redação: 

 



Art.6° Os municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de 
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, 
vinculada ao gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade 
do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento 
total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e 

aos acréscimos legais. 
 

 
Até a edição da Lei Complementar n.º 116/2003, a única norma com status de 

lei complementar que regulava o ISS para os efeitos dos Arts. 146 e 156, III da 

Constituição Federal, era o Decreto-lei n.º 406, de 31 de dezembro de 1968, alterado 

pelo Decreto-lei n.º 834, de 31 de dezembro de 1969, e pela Lei Complementar n.º 

56, de 15 de dezembro de 1987, e pela Lei Complementar n.º 100, de 22 de 

dezembro de 1999, que procedeu à enumeração taxativa dos serviços sujeitos ao 

referido tributo. 

Conforme Rocha (2003, p. 14“: 

 

O Decreto-lei n.º 406/68, dispõe acerca da determinação da base de cálculo 
do ISS, nos seguintes termos: 
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 

alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros 
fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de 
remuneração do próprio trabalho. 
(...“ 



§ 3º. Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 
90, 91 e 92 da ista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão 
sujeitas ao imposto na forma do § 1º, calculado em relação a cada 
profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em 
nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos 

termos da lei aplicável. 

 
 

Já o parágrafo segundo do artigo 6° da Lei Complementar 116/2003, 

estabelece as hipóteses de substituição tributária obrigatória, estando estabelecidas 

da seguinte forma : 

 

§ 2° Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1° deste artigo, são 

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

 
 

O inciso I do parágrafo 2° do artigo 6° é decorrência direta do parágrafo 1° do 

artigo 1° da Lei Complementar 116/2003, o qual dispõe sobre a incidência do 

Imposto Sobre os Serviços proveniente do exterior do país ou ainda cuja prestação 

tenha se iniciado fora do território nacional. 

Ressalta-se que esta é uma nova hipótese de incidência não prevista no 

Decreto-Lei 406/68, sendo necessário se estabelecer esta substituição, visto que a 



lei municipal tributária somente tem validade no território do município, e como o 

prestador é o contribuinte do imposto, se não houver a responsabilidade do 

contratante ou intermediário, o tributo não seria pago. 

Porém como visto anteriormente, a substituição tributária é a atribuição para 

terceiro do cumprimento da obrigação principal que originalmente deveria ser 

efetuada pelo contribuinte. Portanto o prestador para ser considerado contribuinte, 

deve estar submetido ao mesmo ordenamento jurídico do tomador para que a 

obrigação do primeiro possa ser atribuída ao segundo. 

Não se trata de mera coincidência estarem presentes no rol e sujeito a 

retenção e recolhimento pelo tomador, os serviços que normalmente são objeto de 

disputa entre os municípios na guerra fiscal do Imposto Sobre Serviços. Trata-se de 

uma tentativa do legislador por termo à guerra fiscal. 

Para o Professor Gustavo Nygaard (2003, p. 1“:  "(...“ extremo cuidado 

deverão ter os municípios quando forem estabelecer a substituição tributária, pois 

eventuais excessos podem determinar graves problemas para contribuintes e 

prefeituras." 



De fato ao incorporar em seus ordenamentos jurídicos as disposições da Lei 

Complementar 116/2003, os municípios deverão faze-lo com muita cautela para não 

aumentar a guerra fiscal em sua região, fato que em ocorrendo, certamente trará 

prejuízos para todos os envolvidos, ou seja, prefeituras, prestadores e tomadores de 

serviço. 

Ao se falar em substituição tributária, esta refere-se a regra derivada dos 

artigos 121, II e 128 do CTN, que permitem que se transfira a terceiro a tarefa de 

recolher o tributo devido por alguém, quando o administrador público tem mais 

facilidade de fiscalizar aquele que será eleito para tal tarefa e que doravante passa a 

se chamar de substituto, ou sem maiores rigores técnicos, aquele que será o 

responsável por recolher tal tributo em nome do contribuinte.    

Usa-se a expressão recolher, no sentido de esclarecer que aquele que sofre a 

retenção, não perde a condição de contribuinte e portanto, deverá contribuir com o 

imposto que encontra-se embutido no preço do seu serviço, sendo-lhe tirada a tarefa 

de recolhê-lo apenas e transferindo-se esta a um terceiro definido na lei (geralmente 

o tomador do serviço“, justificando portanto, o desconto que alguns tomadores 

fazem de parcela do valor devido pelo serviço quando do pagamento ao prestador.    



Tal situação não é novidade no contexto do ISS até porque já vinha sendo 

praticada há muito tempo pela maioria dos municípios, notadamente em função do 

conflito jurídico instalado pelo art. 12 do Decreto-lei 406/68 no tocante ao local do 

serviço, e que vinha gerando uma medida natural de autodefesa dos municípios no 

sentido de se reter o ISS dos serviços prestados em seu território uma vez que a 

discussão levava este argumento como justificativa para o questionamento.     

Desta forma, com o advento da Lei Complementar n.º 116, de 31.07.03 (DOU 

de 01.08.03“ criou-se nova regra para o conceito de local de serviço no seu art. 3º, 

trazendo a tona duas situações clássicas: 

a“ serviços definidos no artigo 3º, como regra geral, terão o seu ISS devido no 

local onde o serviço venha a ser prestado; 

b“ os casos especificamente citados no artigo 3º e os demais não citados, por 

exclusão, terão o ISS devido no domicílio do prestador, independentemente do local 

onde se preste tal serviço. Após examinar a breve história da origem de município, o 

conceito e breve histórico do que é ISS e a LC 116/2003 de um modo geral, bem 

como seus elementos constitutivos, cumpre abordar no próximo capítulo sobre a 

substituição tributária e o ISS, principalmente Estado do Ceará 



4. A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO 4. A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO 4. A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO 4. A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO 

SOBRE SERVIÇOS SOBRE SERVIÇOS SOBRE SERVIÇOS SOBRE SERVIÇOS NO MUNICÍPINO MUNICÍPINO MUNICÍPINO MUNICÍPIO DE FORTALEZAO DE FORTALEZAO DE FORTALEZAO DE FORTALEZA 

    
 O Município de Fortaleza consolidou as disposições legais referentes ao ISS, 

visando adequar a legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  

ISSQN à Lei Complementar Federal n.º 116, de 31/07/2003. Editou a Lei 

Complementar n.º 14, de 26/12/2003, publicada no Diário Oficial do Município do 

mesmo dia e suas alterações posteriores. 

             Com ela veio significativas mudanças no ISS, entre elas cita-se as seguintes: 

• nova lista de incidência do imposto; 

• novas alíquotas para o imposto devido por pessoa jurídica; 

• novas cotas devidas pelos profissionais autônomos e sociedade de 

profissionais; 

• mudanças no local onde o imposto será devido; 

• inovações quanto aos contribuintes e responsáveis solidários pelos serviços 

tomados; 

• mudanças na base de cálculo dos serviços de construção civil; 



• novas penalidades por descumprimento emissor de cupom fiscal para os 

prestadores 

            de serviços a serem eleitos em regulamento; 

• incentivo fiscal para os prestadores de serviços que iniciarem o uso do cupom 

fiscal. 

 Tais mudanças introduzidas pela LC 14/2003 foram regulamentadas pelo 

Regulamento do ISSQN, aprovado pelo Dec. n.º 11.591, de 01/03/2004, que 

consolidou todas as normas relativas ao ISSQN no Município de Fortaleza. 

 Desde  1994, com base no dispositivo do CTN, já era estabelecida a 

responsabilidade a terceiros, pela retenção e recolhimento do imposto, como 

substitutos tributários. Agora, com a edição da LC n.º 116/2003, ele estendeu a 

responsabilidade, como substitutos tributários, aos órgãos da administração direta 

da União e do Estado, bem como estabeleceu a responsabilidade aos tomadores de 

serviços que exerçam as atividades de indústria, estabelecimentos de ensinos, 

shopping centers, centros comerciais e supermercados. 



 A baseA baseA baseA base    de cáde cáde cáde cálculo do ISS no Municípiolculo do ISS no Municípiolculo do ISS no Municípiolculo do ISS no Município    de Fortalezade Fortalezade Fortalezade Fortaleza é tratada no Art. 141 da 

Lei n.º 4.144/1972 e retratada no Art. 18 do Regulamento do ISSQN, nos seguintes 

termos: 

 

Art. 18. O imposto devido por pessoa jurídica ou pessoa a ela equiparada 

terá por base de cálculo o preço dos serviços. 
§ 1º. Inclui-se no preço do serviço o valor da mercadoria envolvida na 
prestação do mesmo, excetuados os casos expressos na lista do Anexo I 
deste Regulamento. 
§ 2º. Incorporam-se ao preço dos serviços: 
I  os valores acrescidos, a qualquer título, e os encargos de qualquer 

natureza, inclusive valores porventura cobrados em separado, a título de 
imposto sobre serviços; 
II  os descontos, diferenças ou abatimentos concedidos sob condição; 
III  os ônus relativos à concessão de crédito, ainda que cobrados em 
separado, na hipótese de prestação de serviços a crédito, sob qualquer 

modalidade. 
§ 3º. O preço dos serviços, a ser considerado para base de cálculo do 
imposto, caso não mereçam fé os registros apresentados pelo contribuinte, 
não poderá ser inferior ao total da soma dos seguintes elementos, apurada 
mensalmente: 
I  folha de salários pagos, adicionada de honorários de diretores, retiradas 

de proprietários, sócios ou gerentes, e outras formas de remuneração; 
II  aluguel do imóvel, de máquinas e equipamentos utilizados na prestação 
do serviço ou, quando forem próprios, 1% (um por cento“ do seu valor; 
III  despesas gerais e os demais encargos obrigatórios do contribuinte. 
§ 4º. Quando os serviços descritos pelos subitens 3.3 e 22.1 da lista do 

Anexo I deste Regulamento forem prestados no território deste município e 
em outros municípios, a base de cálculo será proporcional, conforme o 
caso, à extensão da ferrovia, da rodovia, das pontes, dos túneis, dos dutos 
e dos condutos de qualquer natureza, dos cabos de qualquer natureza ou 
ao número de postes, existentes em cada município. 
§ 5º. Não se inclui na base de cálculo do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos 



serviços previstos nos subitens 7.2 e7.5 da lista de serviços do Anexo I 
deste Regulamento. 
§ 6º. O valor dos materiais, a ser considerado na dedução do preço do 
serviço, bem como o destino dos mesmos, é o constante dos documentos 
fiscais de aquisição ou produção. 

§ 7º. A dedução dos materiais mencionada no § 5º deste artigo somente 
poderá ser feita quando os materiais se incorporarem diretamente à obra, 
perdendo sua identidade física no ato da incorporação. 
§ 8.º A exclusão dos materiais da base de cálculo prevista no § 5º deste 
artigo, quando não comprovado o seu valor, ou quando a documentação 

comprobatória apresentada não mereça fé, poderá ser estimada em ate 
50% (cinqüenta por cento“ do valor total do serviço. 

 

 

 Além dos dispositivos relativos à base de cálculo da norma complementar, a 

legislação municipal previu outras disposições no intuito de esclarecer que 

determinados valores cobrados a margem do preço de serviço, bem como 

determinados descontos condicionados a eventos futuros, ou seja, descontos 

financeiros, integram a base de cálculo. A legislação também previu que em 

determinadas situações, caso o contribuinte não forneça a base de cálculo real, o 

Fisco poderá arbitrá-la com base em critérios definidos. O município definiu ainda, 

no caso do serviço de construção civil e reforma, quais os tipos de materiais podem 

ser deduzidos da base de cálculo. Com isso, o prestador desse tipo de serviço não 

pode, por exemplo, deduzir do preço do serviço, materiais como formas de madeira, 



escoras e o custo ou depreciação de ferramentas e equipamentos utilizados na 

execução do serviço, pelo simples fato dos mesmos não se incorporarem à obra. 

 

4.14.14.14.1         Profissional AutônomoProfissional AutônomoProfissional AutônomoProfissional Autônomo    
    
    
    
  

 O prestador de serviço quando realizar a prestação pessoal do serviço é 

considerado profissional autônomo, existindo um tratamento privilegiado em relação 

ao pagamento do imposto. Isto é o que prevê o parágrafo 1º do artigo 9º do decreto-

lei n.º 406/68: 

 
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 
alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros 

fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância para a título de 
remuneração do próprio trabalho. 

 

 
 
 

• ISS devido por Profissionais Autônomos: 

Conforme parágrafo 1º do artigo 148 da Lei n.º 4.144/1972, com a redação da LC n.º 
14/2003. 

 
Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1     Tabela de valores do ISS cobrado dos Profissionais AutônomosTabela de valores do ISS cobrado dos Profissionais AutônomosTabela de valores do ISS cobrado dos Profissionais AutônomosTabela de valores do ISS cobrado dos Profissionais Autônomos    



 
 

 CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA    COTA FIXA ANUALCOTA FIXA ANUALCOTA FIXA ANUALCOTA FIXA ANUAL    
Nível Superior ou Equiparados R$ 250,49 

Nível Médio  

R$ 125,24 
Agentes auxiliares do comércio 

Artistas 

Atletas 

Modelos 

Manequins 

Motoristas autônomos R$ 102,47 

Nível fundamental   
R$ 68,31 

 
(Não caracterizados como trabalhadores 
avulsos“ 
FONTE: SEFIN-CE. 
 

 

 

4.2  4.2  4.2  4.2      Sociedades de ProfissionaisSociedades de ProfissionaisSociedades de ProfissionaisSociedades de Profissionais    
 
 
 A forma de cálculo do imposto devido por esse tipo de prestador de serviço, 

se deve ao fato também da não revogação do Art. 9º do DL n.º 406/68, que previa 

em seu parágrafo 3º, em redação dada pela Lei Complementar n.º 56, de 

15/12/1987, o seguinte: 

 
§ 3º. 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 
sujeitas ao imposto na forma do § 1º, calculado em relação a cada 
profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em 



nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos 
termos da lei aplicável. 

 
 

• ISS devido por Sociedade de Profissionais: 

 Conforme o artigo 149-A da Lei n.º 4.144/1972, com a redação da LC n.º 

14/2003. 

            Quadro 2 Quadro 2 Quadro 2 Quadro 2     Tabela de valores do ISS cobrado as Sociedades de Tabela de valores do ISS cobrado as Sociedades de Tabela de valores do ISS cobrado as Sociedades de Tabela de valores do ISS cobrado as Sociedades de 

ProfissionaisProfissionaisProfissionaisProfissionais    

 

NÚMERO DE PROFISSIONAISNÚMERO DE PROFISSIONAISNÚMERO DE PROFISSIONAISNÚMERO DE PROFISSIONAIS    COTA MENSAL POR PROFISSIONALCOTA MENSAL POR PROFISSIONALCOTA MENSAL POR PROFISSIONALCOTA MENSAL POR PROFISSIONAL    

    Sem equipe de apóioSem equipe de apóioSem equipe de apóioSem equipe de apóio    Com equipe de apóioCom equipe de apóioCom equipe de apóioCom equipe de apóio    

Até 20 profissionais R$ 77,43 R$ 96,79 

A partir de 21 profissionais R$ 85,39 R$ 106,74 
FONTE: SEFIN-CE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3   Arrecadação do Município de Fortaleza 
4.3.1   Receita 
 



           O orçamento Geral do Município para o exercício de 2006, conforme a Lei n.º 9.067, 

de 21 de dezembro de 2005, suplemento do Diário Oficial do Município n.º 13.232, de 26 de 

dezembro de 2005 estimou a receita em R$ 1.988.294.150,00 (Hum bilhão, novecentos e 

oitenta e oito milhões, duzentos e noventa e quatro mil, cento e cinqüenta reais), sendo 

alterada para R$ 2.096.421.550,00 (Dois bilhões, noventa e seis milhões, quatrocentos e vinte 

e um mil, quinhentos e cinqüenta reais), conforme a Lei n.º 9.124, de 14 de dezembro de 

2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2   Receita Tributária em Fortaleza 

                    Quadro 3 – Tabela de arrecadação por fonte de recursos 

 



 
DISCRIMINAÇÃO 

  

RECEITAS ARRECADADAS 
TOTAL     TESOURO   ADM. 

INDIRETA 
RECEITAS CORRENTES 1.397.161.269,09 561.653.271,47 1.958.814.540,56 
  Receita Tributária 375.582.975,36 - 375.582.975,36 
    Impostos 369.880.009,82 - 369.880.009,82 
     IPTU 91.426.145,53 - 91.426.145,53 
     IRRF 49.594.394,34 - 49.594.394,34 
     ITBI 26.183.368,99 - 26.183.368,99 
     ISS 202.676.100,96 - 202.676.100,96 
    Taxas 5.702.965,54 - 5.702.965,54 
  Receita de Contribuição 87.811.746,91 184.184.675,09 271.996.422,00 
  Receita Patrimonial 19.133.799,92 29.785.425,25 48.919.225,17 
  Receita de Serviços  2.547,00 7.773.670,52 7.776.217,52 
  Transferências Correntes 871.891.152,46 328.927.561,41 1.200.818.713,87 
    FPM 357.064.348,78 - 357.064.348,78 
    ICMS 361.171.430,83 - 361.171.430,83 
    IPVA 55.987.031,40 - 55.987.031,40 
   Transferências da União 48.663.166,24 9.180.272,22 57.843.438,46 
   Transferências FUNDEF 152.012.107,38 - 152.012.107,38 
    Complemento FUNDEF - - - 
    Outras 5.219.273,10 307.013.264,51 312.232.537,61 
  Transferências de Convênios 286.134,98 12.734.024,68 13.020.159,66 
  Deduções da Receita 
Corrente 

(108.512.340,25) - (108.512.340,25) 

  Outras Receitas Correntes 42.739.047,44 10.981.939,20 53.720.986,64 
    Multas e Indenizações 8.643.005,93 8.976.956,52 17.619.962,45 
    Dívida Ativa 29.912.157,59 - 29.912.157,59 
    Outras 4.183.883,92 2.004.982.68 6.188.866,60 
RECEITAS DE CAPITAL 1.785.763,68 97.185,53 1.882.949.21 
  Operações de Crédito 1.660.763,68 - 1.660.763,68 
  Alienação de Bens  - 383.32 383.32 
Amortização de Empréstimos - 96.802.21 96.802.21 
Transferência de Capital 125.000,00 - 125.000,00 
TOTAL 1.398.947.032,77 561.750.457,00 1.960.697.489,77 
FONTE: SEFIN 

                                      Quadro 4 – Tabela de Arrecadação do ISS 
 

DISCRIMINAÇÃO  ANO 
        2002        2003       2004       2005    2006 

 ISS  SUBSTITUTO 26.358.962,79 26.320.635,59 19.900.895,38 35.531.340,28 78.250.305,08 
 FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

 

                                                           

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ISS recolhido  sob o instituto da Substituição Tributária no município de Fortaleza 

vem apresentando crescimento constante no conjunto global das receitas próprias. Pode-se 

deduzir que a arrecadação do ISS atingiu uma boa eficiência, mesmo levando em 

consideração a redução da carga tributária de setores importantes da economia. Esses 

resultados foram alcançados em decorrência da utilização de mecanismos eficientes visando o 

incremento da arrecadação e do alargamento da base tributária. 

           O Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza, cujo tributo, especificado na 

lei complementar de número 116, de 31 de julho de 2003 em anexo, disciplinou o 

regime de substituição tributária, que faculta-se ao município prever em lei que o 

tomador de serviço       ( contratante“ seja responsável pelo pagamento do imposto 

sobre os serviços a ele prestados, admitindo a retenção, quando do pagamento da 

fatura, do montante do imposto que será recolhido. Assim atribui ao tomador ou 

contratante do serviço o dever de reter do pagamento feito o imposto e o recolher, 

sempre por " ex legem". 

           Dentro das hipóteses que a lei complementar 116/2003 estabelece para a 

substituição tributária do imposto sobre serviço, temos a hipótese imperativa; ou 



seja, os municípios devem prever nas suas leis locais a obrigatoriedade a adoção da 

substituição tributária, para evitar conflitos de competência entre municípios.  

           São todos aqueles casos em que pessoas jurídicas (públicas ou privadas“ 

contratam e pagam serviços cuja regra de competência estabelecida na nova Lei 

atribui ao Município onde for o serviço prestado, onde estiver o bem objeto da 

prestação ou onde estiver localizado o tomador dos serviços o poder de exigir o 

imposto. Dentre outros, são os casos dos serviços de limpeza, vigilância, guarda de 

bens, carga e descarga, transporte estritamente municipal, de feiras e exposições, 

diversão e lazer e de cessão de mão-de-obra.  

           Mas antes de tudo o Município deve ter competência para exigir o imposto e 

ter competência para criar o dever para o substituto tributário (tomador do serviço“.  

           Essas premissas inquestionáveis redundam na constatação de que o 

Município, para além dos casos já expressamente previstos na LC 116/2003, 

somente pode estabelecer substituição tributária se estiverem situados em seu 

território o estabelecimento prestador do serviço e o tomador ou contratante do 

serviço. E isso porque, se o estabelecimento prestador não estiver em seu território, 



não terá competência para exigir o imposto e, conseqüentemente, não poderá 

atribuir a alguém a obrigação de reter e recolher o imposto que não lhe pertence. 

           No âmbito municipal deve se observar um aspecto relevante no regime de 

substituição. No caso do estabelecimento prestador do serviço estiver localizado no 

território do município, mas o tomador do serviço (contratante“ não estiver localizado 

no mesmo território, não será aplicado o regime especial de tributação, em razão de 

que a lei do município tem vigência e eficácia restrita a seu território, inexistindo a 

possibilidade dessa lei impor a quem não é domiciliado ou tem estabelecimento no 

município qualquer dever tributário.  

           Outra hipótese de incidência da substituição tributária prevista na LC 116 diz 

respeito aos serviços "provenientes" do exterior.  

           Estabelece a lei que o "tomador ou intermediário" de tais serviços será o 

responsável pelo recolhimento do imposto.  

           Assim é que, com base na norma contida no § 3º do art. 3º da LC nº 116/03, 

os municípios estão autorizados a introduzirem no âmbito de suas legislações a 



obrigação dos tomadores ou intermediários de serviços, pela retenção do imposto 

correspondente. 

           Nestes termos, temos que a substituição tributária do ISSQN está no campo 

da obrigação tributária que exprime o dever positivo de uma prestação de dar, a ser 

cumprido pelo sujeito passivo em favor do sujeito ativo, no caso, o município. 

           Por fim, é importante deixar salientado que o substituto tributário não é 

qualquer terceiro que o legislador escolha arbitrariamente. 

           Este há de ter relação com o fato gerador, ou é vinculada a pessoa que tem 

ligação com o fato gerador ou com o contribuinte, que lhe permita ter controle do fato 

gerador e que lhe permita também, como substituto, ver-se reembolsado do imposto 

que tenha pago. 
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