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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe-se a analisar os desafios na tributação do imposto sobre serviços 

(ISS) sobre as atividades realizadas pelas plataformas de streaming, no que diz respeito à 

disponibilização de conteúdos de mídia sem cessão definitiva por meio da internet, incluídas 

ao ordenamento pela Lei Complementar nº 157/2016. Para tanto, preocupa-se em analisar os 

aspectos jurídicos do imposto sobre serviços, abordando seu regramento na Constituição 

Federal de 1988 e na Lei Complementar nº 116/03. Em seguida, traça as características e o 

método de funcionamento do streaming, aborda as dificuldades da tributação na economia 

digital e expõe a tributação da tecnologia em legislações estrangeiras. Por fim, discute os 

desafios técnicos e jurídicos da incidência do imposto sobre o streaming, no que tange ao 

local de ocorrência do fato gerador e a conceituação de serviços conforme a Constituição.  

 

Palavras-chave: Imposto. Streaming. Serviços. Tributação. Desafios.  
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ABSTRACT 

 

This work intends to analyze the challenges in the taxation of the brazilian service tax (ISS) 

on the activities carried out by the streaming platforms, with regards to the availability of 

media content without definitive cessation through the internet, added by the Complementary 

Law n. 157/2016. Therefore, it concerns about the legal aspects of the service tax, addressing 

its rule in the Brazilian Constitution and Complementary Law n. 116/03. After that, this work 

outlines the characteristics of streaming and its method of operation, it also addresses the 

difficulties of taxation in the digital economy and exposes the taxation of the technology in 

foreign legislations. Finally, it discusses the technical and legal challenges of the taxation on 

streaming, regarding the place of occurrence and the conceptualization of services according 

to the Constitution. 

 

Keywords: Tax. Streaming. Services. Taxation. Challenges. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A popularização da internet no início do século XXI modificou a maneira como 

as pessoas se relacionam e como consomem bens e serviços. Diante das alterações ocorridas 

na sociedade com a utilização de meios digitais, cabe ao Direito evoluir, de modo a abarcar os 

impactos trazidos pelas tecnologias no ordenamento jurídico vigente.  

O consumo de conteúdo de mídia, especialmente de áudio de vídeo, ocorre por 

meio de plataformas de streaming como Netflix e Spotify, que colocam à disposição de seus 

usuários um amplo catálogo de filmes e música. Neste setor, foi possível notar significativo 

desenvolvimento econômico, gerando debates sobre a potencial tributação sobre a atividade.  

Com o objetivo de possibilitar a incidência tributária sobre as atividades de 

streaming, além de outras providências, foi promulgada a Lei Complementar nº 157/2016, 

que realizou alterações na Lei Complementar nº 116/03. Através da nova lei, a 

disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por 

meio da internet foi incluída à lista de serviços anexa à lei de vigência do ISS, tornando 

possível a incidência deste imposto de competência municipal sobre a atividade.  

Todavia, a incidência do imposto sobre serviços nas atividades de streaming 

apresenta desafios que ainda não foram superados pelo legislador brasileiro, mas que 

precisam ser analisados para que a exação não venha a ocorrer contrariamente aos ditames 

constitucionais. Tendo em vista os obstáculos na tributação do streaming pelo ISS, 

desenvolveu-se o presente trabalho.  

Inicialmente, serão delineadas as principais características do imposto sobre 

serviços de qualquer natureza, abordando sua origem e evolução no ordenamento jurídico 

pátrio, bem como sua hipótese de incidência tributária, apresentando conceitos que serão 

utilizados ao longo do trabalho. Além disso, o primeiro capítulo expõe as regras de 

competência tributária estabelecidas pela Constituição e que devem ser seguidas para o 

surgimento da obrigação tributária.  

No capítulo seguinte, busca-se apresentar a tecnologia de streaming, com a 

demonstração de suas características e de seu método de funcionamento. O texto também 

aborda o surgimento das principais empresas que utilizam a tecnologia como meio para a 

geração de receitas, demonstrando seu impacto e expansão global. São expostas, ainda, as 

preocupações e sugestões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
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para a tributação da economia digital, da qual o streaming é parte, e também os meios de 

implantação da cobrança de impostos sobre a tecnologia adotados pela legislação estrangeira.   

Por fim, o último capítulo do presente trabalho preocupa-se em tratar da Lei 

Complementar nº157/2016, que realizou alterações na Lei Complementar nº116/03 e por meio 

da qual o streaming foi incluído à hipótese de incidência tributária do ISS. São debatidos os 

desafios na tributação da atividade no que diz respeito às dificuldades técnicas, tratando-se do 

local de ocorrência do fato gerador do imposto, e jurídicas, analisando-se a definição 

constitucional de serviço para fins de cobrança do imposto sobre serviços.  
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2. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

 

2.1. Origem e evolução histórica do imposto sobre serviços  

 

O atual modelo de Imposto Sobre Serviços teve sua origem na França, em 1954, 

quando o país estabeleceu a taxe sur la valeur ajouteé, ou taxa sobre o valor agregado, forma 

de tributação sobre as operações de venda e serviços realizados no país. No mesmo ano, foi 

dividida em dois impostos: taxe sur la valeur ajouteé, incidente na venda de produtos e 

mercadorias pelos atacadistas; e taxe sur les prestations de services, incidente sobre as 

operações de comércio varejista e demais formas de prestação de serviço
1
.  

A forma de tributação francesa inspirou a Comunidade Europeia a estabelecer um 

imposto único incidente sobre o valor agregado das operações, em 1967, pois era de interesse 

dos Estados-Membros a adoção de um sistema comum de tributação extensível ao comércio 

varejista. Após estudos realizados pela Comunidade Europeia, concluiu-se que o sistema de 

tributação sobre o valor agregado conduziria ao fim dos sistemas fiscais cumulativos, 

apresentando maior simplicidade e neutralidade, com aplicação em todos os estágios de 

produção e distribuição, bem como a prestação de serviços
2
.  

No Brasil, as formas primitivas do Imposto Sobre Serviços surgiram com a 

Constituição Federal de 1934 a primeira a estabelecer competência tributária aos entes 

municipais
3
. Os Municípios passaram a instituir e cobrar taxas sobre serviços municipais, 

impostos sobre licenças, impostos prediais territoriais urbanos, imposto sobre a renda de 

imóveis rurais e o imposto sobre diversões públicas, o primeiro imposto municipal a incidir 

sobre atividades tidas como serviços. Com a Constituição de 1946, mais um imposto similar 

ao ISS passou ao âmbito municipal: o imposto de indústrias e profissões. Antes de 

competência dos Estados, o imposto de indústrias e profissões era devido pela exploração do 

comércio ou de indústria, arte ou profissão, naqueles lapsos e tempo, conforme definição do 

Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 2.191, de 26 de maio de 1931.  

                                                             
1 MARTINS, Sérgio Pinto. Manual do imposto sobre serviços. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2013.  
2
 COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE. Journal Officiel des Communautes Europeennes. 

Bruxelas, 11 de abril de 1967, p. 1301-1303.  
3
Art. 13. [...] § 2º - Além daqueles de que participam, ex vi dos arts. 8º, § 2º, e 10, parágrafo único, e dos que lhes 

forem transferidos pelo Estado, pertencem aos Municípios:  

I - o imposto de licenças;  

II - os impostos predial e territorial urbanos, cobrado o primeiro sob a forma de décima ou de cédula de renda;  

III - o imposto sobre diversões públicas;  

IV - o imposto cedular sobre a renda de imóveis rurais;  

V - as taxas sobre serviços municipais. 
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A política tributária nacional sofreu reforma significativa após a tomada do poder 

pelos militares em 1964. A principal medida tomada foi a elaboração, por técnicos do 

Ministério da Fazenda e por juristas reconhecidos nacionalmente, da Emenda Constitucional 

nº 18, de 01 de dezembro de 1965, dando início a um efetivo sistema tributário nacional, que 

“efetivou profundas mudanças, alterando as discriminações de competência e classificando os 

impostos sobre uma visão econômica, e não jurídica, facilitando e tornando prática a 

discriminação de rendas tributárias” 
4
. 

Em seu art. 15, a Emenda Constitucional estabeleceu a competência residual dos 

Municípios para a instituição do Imposto Sobre Serviços
5
, cujos critérios de determinação das 

atividades que caracterizavam serviços seriam definidos por lei complementar, a ser criada 

posteriormente, de modo a diferenciá-los das operações relativas à circulação de mercadorias, 

de competência dos Estados.  

Foi com a elaboração do Código Tributário Nacional em 1966 que o imposto se 

tornou exigível, restando estabelecidos a hipótese de incidência, a base de cálculo e o 

contribuinte do ISS, tendo sido Fortaleza o município pioneiro em sua instituição, através da 

Lei Municipal nº 3.330, de 30 de novembro de 1966
6
. O imposto seria devido, conforme o art. 

71 do Código Tributário Nacional, em virtude da prestação de serviço, por empresa ou 

trabalhador autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, que não configurasse, por si só fato, 

gerador de imposto de competência da União ou dos Estados. O §1º trazia uma pequena lista 

de serviços aos quais se aplicavam o caput do artigo, dentre eles a locação de bens móveis, 

jogos e diversões públicas, locação de espaços em bens imóveis, a título de hospedagem. Esta 

lista foi posteriormente ampliada pelo Ato Complementar nº 27, de 1966, e alterada pelo Ato 

Complementar nº 34, de 1967. O art. 72 indicava que a base de cálculo seria, em regra, o 

preço do serviço, e o art. 73 estabelecia o prestador do serviço como contribuinte do imposto.  

Com o advento da Constituição Federal de 1967, a competência tributária 

municipal para instituir o Imposto Sobre Serviços foi ratificada, sendo esta sua primeira 

previsão constitucional
7
. A Carta Magna repetiu o caráter residual do ISS e manteve sua 

                                                             
4
 BALTHAZAR, Ubaldo César. História do tributo no Brasil. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005. p. 137. 

5
 Art. 15. Compete aos Municípios o impôsto sôbre serviços de qualquer natureza, não compreendidos na 

competência tributária da União e dos Estados. 

Parágrafo único. Lei complementar estabelecerá critérios para distinguir as atividades a que se refere êste artigo 

das previstas no art. 12. 
6
 BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS: do texto à norma. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 49. 

7
 Art. 25 - Compete aos Municípios decretar impostos sobre:  

[...] 

II - serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência tributária da União ou dos Estados, 

definidos em lei complementar. 
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sujeição a uma lei complementar que definiria os serviços cuja prestação configuraria fato 

gerador do tributo. 

A lei complementar responsável pela definição de serviços foi editada sob a forma 

do Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, que revogou as disposições do Código 

Tributário Nacional acerca do ISS, estabelecendo normas gerais de direito financeiro também 

aplicáveis ao imposto relativo à circulação de mercadorias. Seriam considerados serviços para 

fins de tributação deste imposto todos aqueles constantes em sua lista anexa, que tinha caráter 

taxativo e foi alterada muitas vezes com o passar dos anos.  

Ocorre que, mesmo com o decreto vigente, ainda existiam conflitos de 

competência entre Estados e Municípios, conforme ressaltado por Sacha Calmon Navarro 

Coêlho:  

 
No passado, sob o regime da Carta de 1967, a regra já existia, o fenômeno ocorreu 

em relação, v.g., às chamadas “operações mistas” que implicavam ICM e ISS, 

gerando um confronto amplo entre os Estados-Membros e os Municípios, em 

desfavor dos contribuintes. Era o caso, por exemplo, entre outros, das oficinas, que, 

além de venderem peças (mercadorias), faziam os serviços (ISS) para os seus 

clientes. O estado queria tributar com o ICM o valor total da operação, e a 

prefeitura, o valor total do serviço. Cada qual reivindicava para si a ocorrência do 

“seu fato gerador”
8
. 

 

A Constituição Federal de 1988 recepcionou o Decreto-lei com status de lei 

complementar, assim como o Código Tributário Nacional, sem apresentar alterações quanto 

ao Imposto Sobre Serviços. Houve ainda atualização na lista anexa do Decreto-lei com as Leis 

Complementares nº 56/1987 e nº 100/1999. 

Apenas no início do século XXI, a partir da edição da Lei Complementar nº 

116/03, que começou a vigorar em 1º de agosto de 2003, os regramentos anteriores acerca do 

Imposto Sobre Serviços foram revogados. Deste modo, apesar de continuar em vigor no que 

tange ao ICMS, o Decreto-Lei nº 408/68 deixou de ser aplicado no âmbito do ISS, com 

exceção de seu art. 9º e parágrafos.  

O texto da lei complementar foi elaborado com o intuito de ampliar o campo 

material de incidência do ISS, para adequar o imposto à realidade atual, com a inclusão de 

atividades que não estavam dispostas nos atos anteriores, bem como solucionar eventuais 

conflitos relacionados ao critério espacial deste imposto.  

A última modificação significante no ordenamento jurídico brasileiro no âmbito 

do Imposto Sobre Serviços foi a Lei Complementar nº 157/2016, que expandiu a lista anexa 

                                                             
8
 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 15ª Edição. p.86 
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da Lei Complementar nº 116/03, incluindo, entre outros serviços, a disponibilização, sem 

cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, que será 

tratada ao longo deste trabalho.  

 

2.2 A competência tributária na Constituição de 1988 

 

A Constituição Federal de 1988 é considerada a lei tributária fundamental, por 

conter as diretrizes básicas aplicáveis a todos os tributos
9
. Dentre suas normas, a Constituição 

não cria tributos, mas é responsável por atribuir a competência tributária aos entes federados, 

que poderão institui-los por meio de lei, descrevendo a hipótese de incidência, os sujeitos 

ativo e passivo, sua base de cálculo e suas alíquotas. Trata-se, portanto, da permissão 

constitucional para editar normas instituidoras de tributos, manifestada, nas palavras de Sacha 

Calmon Navarro Coêlho, “por um sistema de repartição cientificamente elaborado, 

extremamente objetivo, rígido e exaustivo, quase perfeito” 
10

.  

A competência tributária, conforme explica Luciano Amaro, é a aptidão para criar 

tributos, sendo este poder de criação repartido entre vários entes políticos, de modo que cada 

um tem competência para impor prestações tributárias, dentro da esfera que lhe é assinalada 

pela Constituição
11

. Atribui-se aos entes competência legislativa plena, sempre em 

observância das normas gerais de direito tributário instituídas em âmbito federal.  

Em consonância com Roque Carraza
12

, a competência tributária reúne como 

principais características a privatividade, indelegabilidade, incaducabilidade, inalterabilidade, 

irrenunciabilidade e facultatividade do exercício
13

. Para este doutrinador, a Constituição, ao 

atribuir a competência tributária a um ente específico, elimina a possibilidade de que outras 

pessoas jurídicas de direito público estabeleçam aquele tributo, o que justifica o caráter 

privativo da norma. Ademais, a supremacia hierárquica da Carta Magna sobre as demais 

                                                             
9
 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 26ª Edição. P. 512. 

10
 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 15ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 

2016. p. 61. 
11

 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 13ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 93. 
12

 CARRAZA, op cit. p. 526 
13

 Paulo de Barros Carvalho discorda das características da competência tributária dispostas por Carraza. Para o 

autor, a privatividade fica reduzida à faixa de competência do Poder Público Federal, uma vez que a União está 

credenciada a legislar sobre seus impostos e, na iminência ou no caso de guerra externa, sobre impostos 

extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária. Além disso, tece críticas sobre a 

alterabilidade, pois a prática de inserir alterações no painel das competências tributárias tem sido efetivada 

reiteradamente pelo poder constituinte derivado, e sobre a facultatividade, visto que não é dado a qualquer 

Estado-membro ou ao Distrito Federal deixar de legislar sobre o ICMS, por sua índole eminentemente nacional. 

Cf: CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 23ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 275-

276.  
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normas do ordenamento impede que os entes tributantes editem leis que venham a alterar as 

regras de competência.  

Tem-se como indelegável a competência tributária, pois não é possível sua 

transferência a terceiros, no todo ou em parte. A indelegabilidade, porém, não pode ser 

confundida com a capacidade arrecadatória ou fiscalizatória. É permitida a transmissão da 

capacidade tributária ativa a outros entes para fiscalizar, arrecadar ou executar leis, serviços, 

atos ou decisões administrativas em matéria tributária, nos termos do art. 7º do Código 

Tributário Nacional. Como exemplo de delegação da capacidade tributária ativa tem-se o 

imposto territorial rural, de competência tributária da União, mas que pode ser fiscalizado e 

cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei, conforme previsão do art. 153, 

§4º, III da Constituição Federal.  

A criação do tributo depende de uma opção dos poderes Executivo e Legislativo, 

que terão a faculdade de institui-lo ou não, conforme sua conveniência. Por este motivo, tem-

se a competência tributária como facultativa. E, ainda que não exercida por um prolongado 

espaço de tempo, a esta competência não se extingue, sendo considerada incaducável. Mesmo 

que não tenha instituído um tributo que é de sua competência por um longo período, nada 

impede que o ente venha a criá-lo quando considerar oportuno. É o que acontece, por 

exemplo, com o imposto sobre grandes fortunas, de competência da União. Este imposto está 

previsto na Constituição Federal desde sua promulgação e não foi criado até o momento 

presente, mas pode vir a surgir em qualquer tempo. Neste sentido, insta salientar que, mesmo 

que não exerça sua competência, o ente não pode dela renunciar, pois tal ato afrontaria a 

vontade da Constituição.  

A doutrina estabelece três modalidades de competência tributária: privativa, 

residual e comum. A competência privativa se manifesta através do rol de atribuição dos 

impostos no âmbito de cada entidade federativa, previsto na Constituição Federal. Desta 

forma, a própria Constituição impede que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios criem tributos sobre cuja competência foi outorgada a outro ente.  

Conforme o texto constitucional, compete à União instituir os seguintes tributos 

de forma privativa: importação de produtos estrangeiros; exportação de produtos nacionais ou 

nacionalizados; renda e proventos de qualquer natureza; produtos industrializados, operações 

de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; propriedade 

territorial rural; grandes fortunas; contribuições sociais de intervenção no domínio econômico 
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e de interesse das categorias profissionais ou econômicas; contribuições de seguridade social; 

empréstimos compulsórios e impostos extraordinários de guerra.  

É de competência privativa dos Estados e do Distrito Federal instituir impostos 

sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos; operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação; e propriedades de veículos automotores.  

Por fim, aos Municípios é possível instituir impostos sobre propriedade predial e 

territorial urbana; transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, 

por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem 

como cessão de direitos à sua aquisição; e de serviços de qualquer natureza não 

compreendidos na competência tributária dos Estados, definidos em lei complementar. Estes 

tributos também podem ser instituídos pelo Distrito Federal, que acumula a competência para 

a criação dos referidos impostos em seu território.  

É comum a competência tributária para criação de taxas e contribuições de 

melhoria, tributos classificados como vinculados, bem como de contribuições previdenciárias 

dos servidores públicos, competentes aos entes empregadores. Segundo Ricardo Lobo Torres, 

“trata-se de competência atribuída a cada ente político para impor os mesmos tributos, 

guardado, entretanto, o vínculo entre o tributo e o serviço prestado ou a atividade exercida” 
14

.  

As situações materiais previstas pela Constituição Federal não são exaustivamente 

expressas. Como decorrência, o constituinte originário preocupou-se em estabelecer a 

competência tributária residual da União para instituir impostos e contribuições para a 

seguridade social diversos dos já existentes cuja hipótese de ocorrência não estivesse descrita 

na Carta Magna, a serem criados por meio de lei complementar e de forma não cumulativa. 

Ao impor a competência tributária dos entes federados, a Constituição Federal 

estabelece balizas para a criação dos tributos dentro do ordenamento jurídico. Qualquer norma 

que venha a transpassar os limites descritos poderá implicar em ofensa ao texto 

constitucional.   

 

2.3. A Lei Complementar nº 116/03 e a hipótese de incidência tributária do ISS 

 

                                                             
14

 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário, 12ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 

P. 363. 
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A Constituição Federal de 1988 atribuiu aos Municípios a competência tributária 

para a instituição de imposto sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos na 

esfera de competência estadual, nos termos de seu art. 156, III. Carraza descreve que o 

imposto tem sempre por hipótese de incidência ou um comportamento do contribuinte ou uma 

situação jurídica na qual ele se encontra
15

. No caso do ISS, os fatos imponíveis ao 

contribuinte deverão ser assim determinados por meio de lei complementar, em consonância 

com os ditames constitucionais.  

Caso não houvesse tal determinação, os contribuintes poderiam se encontrar 

imersos em uma guerra fiscal, por meio da qual municípios concederiam benefícios fiscais 

livremente, impactando a livre concorrência entre os prestadores de serviços, com fim de 

obter investimentos para seu território.  

Conforme definição de Paulo de Barros Carvalho, “lei complementar é aquela 

que, dispondo sobre matéria, expressa ou implicitamente, prevista na redação constitucional, 

está submetida ao quorum qualificado do art. 69 (CF), isto é, maioria absoluta nas duas Casas 

do Congresso” 
16

.  

Importa ressaltar que a lei complementar do ISS não é responsável pela criação do 

imposto, incumbência do legislador ordinário municipal, mas define, dentre outras coisas, seu 

fato gerador através da elaboração de lista taxativa
17

 de serviços tributáveis. A exigência 

constitucional, neste caso, existe para dirimir eventuais conflitos de competência entre 

Estados e Municípios, resguardando os direitos dos contribuintes, de modo a não serem 

submetidos à bitributação
18

. 

Regina Helena Costa destaca o caráter uniformizador da lei complementar do ISS: 

 

Outro aspecto relevante é o traduzido na preocupação constitucional com a 

uniformidade da disciplina do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN. Com efeito, considerando‐se a existência de mais de 5.500 Municípios no 

País, a Lei Maior, a par de dedicar diversas normas a respeito, cuidou de atribuir à 

                                                             
15

 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 26ª Edição. São Paulo: Malheiros, 

2011. p. 539-540 
16

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 23ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 261. 
17

 Vide entendimentos jurisprudenciais: STJ, 2ª Turma, REsp 686.587/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 

20/10/2005, DJ 7/11/2005, p. 218; STJ, 2ª Turma, REsp 703.763/ RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 6/10/2005, DJ 

de 28/11/2005, p. 255. 
18

 Os argumentos contrários à taxatividade da lista anexa da Lei Complementar nº 116/03 se baseiam na 

autonomia do município como ente federativo, razão pela qual não se admite que o ente tenha sua competência 

para tributar limitada e condicionada a uma lei editada pela União. Cf. MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito 

Machado. Código Tributário Nacional: anotações à Constituição, ao Código Tributário Nacional e às Leis 

Complementares 87/1996 e 116/2003. 6ª Edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 562. 
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lei complementar o regramento de alguns aspectos dessa imposição fiscal, 

restringindo, assim, a liberdade do legislador municipal 
19

. 
 

Atualmente a estrutura normativa do Imposto Sobre Serviços é disciplinada pela 

Lei Complementar nº 116/03, que revogou todos os dispositivos do Decreto-lei nº 406/68 

pertinentes ao ISS, com exceção de seu art. 9º e parágrafos que continuam em vigor até serem 

substituídos por meio de uma lei complementar
20

. 

A Lei Complementar nº 116/03, ao estabelecer as balizas do ISS dentro do 

ordenamento jurídico, é a responsável por definir sua hipótese de incidência, ou seja, a 

descrição hipotética e abstrata de um fato, que faz parte da norma tributária e é o meio pelo 

qual o legislador institui um tributo, associando-o ao dever de pagar
21

. Da hipótese de 

incidência podem ser extraídas as características fundamentais do tributo, traduzidas nos 

aspectos material, temporal, espacial, pessoal e quantitativo.   

O aspecto material é comumente conhecido como fato gerador
22

, sendo este a 

materialização da hipótese de incidência, representando o momento concreto de sua 

realização
23

. Conforme explica Marcelo Caron Baptista, “o critério material expressa, 

invariavelmente, um comportamento humano. Para tanto, a sua configuração exige a 

identificação de um verbo pessoal seguido de um complemento, ou seja, um verbo sempre 

transitivo”
24

.  

No caso do ISS, a expressão que representa seu critério material é “prestar serviço 

de qualquer natureza”. Conforme os ditames do art. 156, III da Constituição Federal, o 

imposto incide sobre a prestação de serviços de qualquer natureza, desde que não 

compreendidos na hipótese de incidência do ICMS, e cuja definição será feita por meio de lei 

complementar. A Lei Complementar responsável por esta definição é a LC nº 116/03, que em 

seu art. 1º determina que o fato gerador do imposto sobre serviços de qualquer natureza será a 

                                                             
19

 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 7ª Edição. 

São Paulo: Saraiva, 2017. p. 408. 
20

 HARADA, Kiyoshi. ISS: doutrina e prática. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2014. p. 55.  
21

 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 66 
22

 A utilização do termo fato gerador pelo Código Tributário Nacional é alvo de críticas de parte da doutrina, por 

referir-se, ao mesmo tempo, à previsão hipotética normativa e ao acontecimento material do fato no mundo 

físico. Geraldo Ataliba opta pelo uso da expressão hipótese de incidência para denominar a descrição abstrata, 

contida na lei, e fato imponível para a representação da ocorrência dos fenômenos físicos que satisfazem os 

pressupostos da norma. Já Paulo de Barros Carvalho defende a utilização do termo hipótese tributária para 

representar a descrição normativa de um evento, e adota fato jurídico tributário para o relato linguístico desse 

acontecimento. Durante este trabalho, serão adotadas as expressões hipótese de incidência para tratar da previsão 

normativa, e fato gerador para se referir à concretização da hipótese no mundo material. Cf. ATALIBA, Ibidem. 

p. 54-55; CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 23ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 

314-315.  
23

 ATALIBA, Op. cit, p.68 
24

 BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS: do texto à norma. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 122. 
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prestação de serviços constantes de sua lista anexa, ainda que não se constituam como 

atividade preponderante do prestador. O imposto também incidirá sobre os serviços prestados 

mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante 

autorização, permissão ou concessão
25

, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo 

usuário final do serviço
26

.  

Cumpre destacar que “o fato gerador do ISS é a ‘prestação do serviço’, não 

importando para a incidência o surgimento de circunstâncias factuais dificultando ou 

impedindo o pagamento devido ao prestador dos serviços. Tais questões são estranhas à 

tributação dos serviços prestados” 
27

. 

Com base na lista anexa da Lei Complementar nº116/03, os Municípios poderão 

instituir o imposto, por meio de lei ordinária. Incumbe destacar que o ente federativo não é 

obrigado a instituir a exação tributária sobre todos os serviços constantes no rol, tendo a 

liberdade de optar sobre quais deles o tributo será exigido, sem nunca cobrá-lo de atividades 

não previstas na norma complementar.  

O legislador federal, entretanto, ao incluir novos itens ao rol taxativo da lista 

anexa, vê-se obrigado a respeitar o conceito de serviço adotado pelo direito privado. Isto 

ocorre porque o art. 110 do Código Tributário Nacional determina que a lei tributária não 

pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito 

privado, utilizados, de maneira explícita ou implícita, pela Constituição Federal, pelas 

Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, 

para definir ou limitar competências tributárias. 

O civilista Orlando Gomes define serviço como o “contrato mediante o qual uma 

pessoa se obriga a prestar um serviço a outra, eventualmente, em troca de determinada 

remuneração, executando-os com independência técnica e sem subordinação hierárquica” 
28

.  

Destaca Regina Helena Costa:  

 

o Código Civil, ao cuidar do assunto, estatui que a prestação de serviço, que não 

estiver sujeita às leis trabalhistas ou a lei especial, reger‐se‐á por suas normas (art. 

                                                             
25

 Em sede de julgamento da ADIn nº 3.089/DF, o Supremo Tribunal Federal concluiu que a prestação de 

serviços públicos concedidos, bem como de atividades estatais delegadas, por revelarem intuito lucrativo, 

submetem-se à incidência do ISS. Cf. ADIn 3.089‐DF, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/ o acórdão Min. Joaquim 

Barbosa, j. 13.2.2008. 
26

 Hugo de Brito Machado defende que a pretensão de fazer incidir o ISS sobre serviços públicos é verdadeiro 

absurdo, pois implica onerar o custo destes, que deveriam ser prestados ao usuário final pelo menor valor 

possível, pois se destinam a atender necessidades essenciais da população. Cf. MACHADO, Hugo de Brito. 

Curso de direito tributário. 26ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 399. 
27

 STJ, 1a Turma, REsp 189.227/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. em 2/5/2002, DJ de 24/6/2002, p. 189 
28

 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 354. 
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593) e que “toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode 

ser contratada mediante retribuição” (art. 594). Trata‐se, pois, de uma obrigação de 

fazer
29

. 

 

Entende-se como serviços para fins de incidência do ISS, o bem imaterial, 

resultante da obrigação de fazer, 

 

que se traduz no trabalho ou atividade economicamente mensurável, a ser executado 

por uma pessoa em relação à outra. A prestação do serviço tributável pelo ISS é 

aquela in commercium, com um negócio jurídico subjacente, detentor de conotação 

econômica 
30

. 

 

Conforme os precisos ensinamentos de Aires Barreto, tem-se como serviço “a 

prestação de esforço humano a terceiros, com conteúdo econômico, em caráter negocial, sob 

regime de direito privado, mas sem subordinação, tendente à obtenção de um bem material ou 

imaterial”. Logo, são excluídos do campo do serviço tributável pelo ISS aqueles que não são 

dotados de conteúdo econômico e aqueles realizados sob a ótica de relação empregatícia. 

Para Marcelo Caron Baptista,  

 

[...] o ISS se dirige aos serviços prestados em benefício de terceiro, mediante 

remuneração, que não sejam objeto de relação jurídica estabelecida pelo 

consequente de norma sancionatória e, ainda, que decorra de manifestação da 

autonomia da vontade, sobressai, sem maiores dificuldades, um dado de especial 

importância para o isolamento do critério material: a natureza sinalagmática da 

prestação do serviço
31

.  

 

Deste modo, “o legislador ordinário não pode incluir na lista de serviços uma 

atividade que não configure um esforço humano aplicado à produção” 
32

. 

Exemplificadamente, não é possível a inclusão de atividades que se traduzam em obrigação 

de dar como serviços na lista anexa, já tendo o Supremo Tribunal Federal se manifestado 

neste sentido quando declarou a inconstitucionalidade da tributação de ISS sobre a atividade 

de locação de bens móveis
33

. Com isto, a denominação imposto sobre serviços de qualquer 

natureza é posta em xeque, pois o ISS não está relacionado a todos os serviços, sem 

discriminação, mas àqueles inclusos no rol da lista da Lei Complementar.  

Quanto ao aspecto temporal, Paulo de Barros Carvalho o compreende como  

 

o grupo de indicações, contidas no suposto da regra, e que nos oferecem elementos 

para saber, com exatidão, em que preciso instante acontece o fato descrito, passando 

                                                             
29

 COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 7ª Edição. 

São Paulo: Saraiva, 2017. p. 419. 
30

 SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. 9ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1181. 
31

 BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS: do texto à norma. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 269. 
32

 HARADA, Kiyoshi. ISS: doutrina e prática. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2014. p. 58.  
33

 Súmula Vinculante nº 31: É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS 

sobre operações de locação de bens móveis. 
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a existir o liame jurídico que amarra devedor e credor, em função de um objeto – o 

pagamento de certa prestação pecuniária 
34

.  

 

A Lei Complementar nº116/03 não apresentou o critério temporal do tributo em 

seu texto legal, restando à legislação ordinária a determinação do momento em que o ISS será 

exigível. Neste caso, será aplicada a regra geral do art. 116 do Código Tributário Nacional, 

que estipula que o fato gerador ocorrerá, em se tratando se situação de fato, desde o momento 

em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que 

normalmente lhe são próprios. Assim, o fato gerador do Imposto Sobre Serviços será 

considerado como exercido a partir da efetiva prestação da obrigação de fazer.  

No que tange ao aspecto espacial, a Lei Complementar nº 116/03, em seu art. 3º, 

determina que o serviço será considerado prestado e o imposto devido no local do 

estabelecimento do prestador e, na ausência de estabelecimento, no local do domicílio deste. 

Assim, o local do estabelecimento do prestador é considerado como o local onde se realiza o 

fato gerador e, consequentemente, onde o tributo é devido.  

A regra é uma exceção ao princípio da territorialidade, segundo o qual o local da 

ocorrência do fato gerador identifica o Município credor, e se justifica pela possibilidade de 

prestação de serviços em Municípios diversos da sede do prestador.  

 

Logo, se fossem observar o princípio geral de territorialidade das normas tributárias 

municipais, os contribuintes do ISS, em sua grande maioria, teriam que pagar o 

imposto em todos os Municípios onde fosse prestado o serviço, inviabilizando, por 

exemplo, o critério da tributação por alíquota fixa dos advogados ou de sociedades 

por eles formadas, que atuassem nas diferentes comarcas
35

. 

 

Ainda no caput do art. 3º, são definidas as exceções à regra geral do ISS, quando 

o imposto será devido no local da prestação do serviço - são as hipóteses previstas nos incisos 

I a XXII do mesmo artigo, que ratificaram, ainda que parcialmente, o entendimento do STJ 

acerca do Decreto-lei nº 406/68. É o que acontece, por exemplo, com o serviço de cessão de 

andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas para uso temporário, sendo o imposto devido 

no local onde a instalação for realizada.  

Em caso de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão 

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

qualquer natureza, o imposto será devido e, cada município em cujo território estes tenham 

extensão. Regra similar é estabelecida para a exploração de rodovia pedagiada, cuja previsão 

                                                             
34

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 23ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 331. 
35

 HARADA, Kiyoshi. ISS: doutrina e prática. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2014. p. 85.  
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no Decreto-lei nº406/68 não foi revogada, ocorrendo o fato gerador em cada Município onde 

esta tenha extensão.  

Será tido como estabelecimento prestador do serviço, nos termos do art. 4º da 

mesma Lei Complementar, 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 que lhe são dadas (ex. 

sede, filial, agência, escritório de representação).  

O aspecto pessoal do tributo se refere aos sujeitos da relação tributária, 

subdivididos em ativo e passivo. Compreende-se como sujeito ativo, nos termos do art. 119 

do Código Tributário Nacional, a pessoa jurídica de direito público, titular da competência 

para exigir o seu cumprimento, ou seja, aquela que tem o poder de constituir o crédito e exigir 

seu pagamento. No caso do ISS, o sujeito ativo da relação será o Município do 

estabelecimento ou domicílio do prestador, ou da prestação do serviço, se ocorrer uma das 

hipóteses dos incisos I a XXII do art. 3º da Lei Complementar. Assim, o sujeito ativo 

confunde-se com o aspecto espacial.  

O art. 121 do Código Tributário Nacional estabelece como sujeito passivo a 

pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, na figura do contribuinte, 

relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador (inciso I), ou 

do responsável, cuja obrigação decorre de disposição expressa em lei (inciso II). A Lei 

Complementar nº 116/03 determina que o contribuinte do ISS é o prestador do serviço, que se 

enquadra no descrito pelo art. 121, I do CTN. A Lei Complementar também autoriza que os 

Municípios e o Distrito Federal atribuam expressamente a responsabilidade pelo crédito 

tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, em 

consonância com o art. 128 do CTN
36

, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou 

atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida 

obrigação.  

Hugo de Brito Machado aduz que existem três espécies de contribuintes do ISS:  

 

(a) o prestador de serviços, como pessoa física, qualificado como trabalhador 

autônomo; (b) a pessoa jurídica, na qual o serviço é tratado como mercadoria e o 

imposto é calculado sobre a receita bruta; e (c) a sociedade de profissionais, que, 

                                                             
36

 Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo 

crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 

responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da 

referida obrigação. 
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embora seja uma pessoa jurídica, paga o imposto em valor fixo multiplicado pelo 

número de sócios 
37

.  

 

O art. 2º da Lei Complementar determina que não se submetem à incidência do 

ISS as exportações de serviços para o exterior do País, em consonância com o estabelecido 

pela Constituição Federal, em seu art. 156, § 3º, II; os empregados, os trabalhadores 

autônomos, os diretores e membros dos Conselhos deliberativo e fiscal de sociedades e 

fundações, assim como dos sócios-gerentes e gerentes contratados; e o valor intermediado no 

mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e 

acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras.. 

O aspecto quantitativo é composto pela base de cálculo e a alíquota do tributo, 

referindo-se ao “conjunto de informações que permitirá ao intérprete conhecer o conteúdo da 

prestação objeto da relação jurídica tributária”
38

. Quanto ao Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza, sua base de cálculo é o preço do serviço. Para fins de ISS, a base de 

cálculo será referente à receita auferida pelo prestador dos serviços nos estritos limites 

definidos na contratação, e não o custo o custo integral de sua execução
39

.  

O imposto sobre serviços de qualquer natureza não poderá ter alíquota superior a 

cinco por cento sobre o preço do serviço, conforme art. 8º, II da Lei Complementar nº 116/03, 

obrigando municípios que apresentavam alíquotas superiores a este patamar quando de sua 

entrada em vigor a reduzi-las para que se adequassem à nova legislação.  

Até a edição da Lei Complementar nº 157/2016, a alíquota mínima do ISS era de 

dois por cento, regulada através do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias em seu 

art. 88, que também proibiu que os municípios concedessem isenções, incentivos ou 

benefícios fiscais em valores inferiores ao estabelecido
40

. Com a lei de 2016, esta matéria 

passou a ser regulamentada pela LC nº 116/03, em seu art. 8º-A, sendo mantida a alíquota 

mínima de dois por cento, e considerada nula qualquer lei ou ato municipal ou do Distrito 

Federal que desrespeitem o regramento, impondo-lhes o dever de restituir o que for 

indevidamente pago. Tal medida se justifica para combater a guerra fiscal.   
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3. DA TECNOLOGIA DE STREAMING 

 

3.1. O surgimento do streaming, seu modo de funcionamento e expansão global 

 

Entende-se como streaming o “método de transmissão ou recepção de dados 

(especialmente material de vídeo e áudio) através de uma rede de computadores como um 

fluxo estável e contínuo, permitindo que a reprodução inicie enquanto o restante de dados 

ainda está sendo recebido” 
41

. A palavra advém do termo stream, que traduzido para o 

português significa córrego, corrente.  

O streaming se manifesta atualmente como um dos principais meios de consumo 

de mídia musical e audiovisual, sendo uma das formas mais comuns de transmissão de dados 

pela internet. É o streaming que está por trás do funcionamento da maior plataforma gratuita 

de compartilhamento de vídeos do mundo, o Youtube, e que torna possível o rápido acesso à 

infinidade de conteúdos de filmes, séries e documentários disponibilizados pela Netflix, 

Amazon Prime e Hulu com fins econômicos. Quanto a conteúdos fonográficos, revelam-se 

como principais expoentes o Spotify, Deezer e Apple Music, que levam ao usuário amplos 

acervos de músicas. Ao utilizar estas plataformas, o usuário não retém qualquer cópia de 

arquivo, de modo que a capacidade de armazenamento do dispositivo utilizado não é alterada.  

Insta salientar que Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se familiarizado com 

as inovações tecnológicas presentes na sociedade, já teve a oportunidade de se manifestar 

sobre o streaming e explicou:  

 

Streaming é a tecnologia que permite a transmissão de dados e informações, 

utilizando a rede de computadores, de modo contínuo. Esse mecanismo caracteriza-

se pelo envio de dados por meio de pacotes, sem que o usuário realize download dos 

arquivos a serem executados. No streaming de música, por exemplo, não se usa a 

memória física do computador (HD), mas, sim, a conexão à internet para 

transmissão dos dados necessários à execução do fonograma. Desse modo, a 

tecnologia de streaming permite a transferência de áudio ou vídeo em tempo real 

sem que o usuário conserve uma cópia do arquivo digital em seu computador, e é 

exatamente nesse ponto que reside a mudança de paradigma, pois, diferentemente do 

que acontecia há poucos anos, hoje, o que importa é o acesso, e não mais a 

propriedade ou a posse da mídia física (seja vinil, CD ou qualquer outra forma de 

corporificação da obra) ou virtual. O streaming é gênero que se subdivide em várias 

espécies, dentre as quais estão o simulcasting e o webcasting . Enquanto na primeira 

espécie há transmissão simultânea de determinado conteúdo através de canais de 
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comunicação diferentes, na segunda, o conteúdo gravado ou ao vivo é 

disponibilizado pela web
42

. 

 

A transmissão das informações pode ocorrer de duas maneiras distintas: por meio 

de streaming interativo, também conhecido como on demand ou webcasting, e de streaming 

não interativo, livestreaming ou simulcasting. O modo mais comum de streaming não 

interativo é o utilizado pelas rádios online, nas quais o usuário não possui a liberdade de 

escolher qual música deseja ouvir enquanto ocorre a transmissão, sujeitando-se à 

programação definida pelo distribuidor do conteúdo. Já o streaming interativo ou on demand 

se manifesta por meio de plataformas como Youtube, Netflix e Spotify, que disponibilizam ao 

usuário uma gama de conteúdos que podem ser escolhidos livremente, de acordo com seu 

próprio interesse e no momento em que julgar oportuno.  

Para o funcionamento da tecnologia são utilizados servidores, que armazenam os 

conteúdos de áudio ou vídeo, por exemplo, que serão distribuídos via internet. Após a 

solicitação do usuário de acesso à mídia, realizada através de plataforma desenvolvida para 

fins de transmissão, que pode ser um aplicativo de celular, um programa de computador ou 

mesmo um website, os dados que estão armazenados nos servidores são replicados e 

distribuídos pela rede mundial de computadores de forma instantânea, possibilitando o acesso 

do solicitante. Desta maneira, o mesmo conteúdo pode ser visto simultaneamente por mais de 

um usuário, independentemente do local onde este se encontre.  

Após a solicitação de acesso, os servidores realizam a transmissão dos dados para 

o usuário, o que ocorre através de buffer, uma região da memória temporária do computador, 

celular ou qualquer outro meio pelo qual a mídia é consumida, que é destinada ao 

armazenamento provisório de informações, enquanto estas estão sendo transferidas. Destaca-

se que o buffer não é capaz de armazenar a integridade do arquivo de mídia, mas somente o 

suficiente para que a transmissão não seja interrompida. Explica-se:  

 

Um cliente ao iniciar o streaming constrói um buffer, onde guarda a informação e 

quando este enche significa que está preparado para transmitir. Enquanto o 

utilizador vai visualizando o conteúdo, este está a receber novos dados do servidor.  

Hoje em dia ainda não é possível  transmitir  em  direto  sem  um  pequeno  atraso  

(cerca  de  um  segundo), devido  à  codificação  e  transmissão  do  sinal,  no  

entanto  o  sistema  está preparado  para, caso  exista  uma  quebra  de sinal, o  

ficheiro  continue  a  ser  reproduzido  recorrendo  à  informação guardada no  

buffer
43

.  
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O streaming não se confunde com o download, sendo essencial a compreensão da 

diferença entre ambos. Nos downloads, o usuário recebe os dados em forma de transferência, 

de modo que os arquivos ficam armazenados em seu próprio banco de dados. O streaming, 

por sua vez, “é uma tecnologia que consiste na distribuição online de dados, por meio de 

pacotes. Nesse caso, não há armazenamento de conteúdo por parte do destinatário dos dados, 

ou seja, este é reproduzido na medida em que o usuário o recebe” 
44

. Neste sentido, explica-

se:  

 

O download consiste na recepção do arquivo com o conteúdo multimídia. Enquanto 

ocorre o download, o arquivo não pode ser processado por nenhum programa que 

exiba seu conteúdo. Em geral, é possível retransmitir esse arquivo a qualquer outra 

pessoa, cobrando por isso ou não. Por sua vez, a tecnologia streaming permite que o 

conteúdo do arquivo seja exibido à medida em que é recebido, o que pode significar 

tempo real para os usuários de Internet de banda larga 
45

.  

 

Apesar da dificuldade de se determinar com precisão o momento em que o 

streaming teve início, foi durante a década de 1990 que ele passou a ser aprimorado nos 

moldes em que é utilizado até hoje.  

No ano de 1995, a empresa americana Progressive Networks disponibilizou o 

formato de arquivos de áudio RealAudio 1.0, semelhante ao conhecido formato mp3, que 

consistia na compressão e disponibilização de conteúdo de áudio cujo acesso ocorria através 

do programa RealPlayer, distribuído de maneira gratuita. A primeira transmissão global 

realizada com uso da tecnologia ocorreu em setembro de 1995, quando a ESPN Sports Zone 

realizou a cobertura por áudio de um jogo de baseball entre o Seattle Mariners e o New York 

Yankees. Nos dois anos seguintes, a empresa – que passou a utilizar o nome RealNetworks – 

aperfeiçoou o RealAudio, criando suas versões 2.0 e 3.0, e também desenvolveu o formato 

RealVideo, uma versão aprimorada destes e utilizada para a disponibilização de conteúdos de 

áudio e vídeo através da rede mundial de computadores. Em virtude da reduzida velocidade 

de navegação da época, o carregamento não era instantâneo e a reprodução de conteúdo não 

obteve significativa quantidade de adeptos. 

A popularização da tecnologia só foi possível com a chegada da banda larga nos 

anos 2000, que ocasionou um aumento na velocidade de conexão, facilitando a transmissão de 

dados. Conforme destacado por Krikke, estudos realizados pela empresa AccuStream iMedia 
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Research apontaram o crescimento de 104% na utilização de mídia via streaming nos Estados 

Unidos em 2003, de modo que os dez maiores sites de vídeo que utilizavam a tecnologia 

chegaram a realizar quatrocentos milhões de transmissões por mês, a maior alta obtida até 

então
46

.  

O Youtube destaca-se como a maior referência global em streaming na primeira 

década do século XXI. Lançado em dezembro de 2005, o site apresentou um surpreendente 

crescimento logo nos meses seguintes à sua criação, com um aumento de 515% em 

visualizações da página entre janeiro e junho de 2006, passando de 117,6 milhões para 724 

milhões de visitas durante estes seis meses
47

. A empresa foi vendida ao Google ainda no ano 

de 2006 pelo valor de 1.65 milhão de dólares
48

. Também em 2006, as emissoras de televisão 

aberta dos Estados Unidos ABC, NBC e FOX passaram a disponibilizar episódios de seus 

programas por meio de streaming em seus próprios sites.  

Outra responsável pela popularização da ferramenta foi a Netflix. A empresa, 

criada por Reed Hastings e Marc Randolph, surgiu em 1997 e se destinava à venda e aluguel 

de DVDs pela internet, com a criação de seu website em 1998 e opção de assinatura no ano 

posterior, que permitia ao usuário o aluguel ilimitado do conteúdo pelo pagamento de um 

valor mensal. Os produtos eram entregues aos consumidores através dos correios, diretamente 

em sua casa. A distribuição postal foi facilitada “pelas dimensões do design dos DVDs, que 

eram menores e mais finos que as fitas de VHS, e os assinantes poderiam ficar com os DVDs 

por tanto tempo quanto gostariam e simplesmente enviá-los de volta quando bem 

entendessem ou quisessem alugar outro filme ou série de televisão” 
49

. 

A partir de 2007, a empresa passou a disponibilizar seu conteúdo online, 

“introduzindo o uso do streaming e, inovando, por definitivo, a maneira como os usuários 

assistiam, agora instantaneamente, filmes e séries televisivas em seus computadores 
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pessoais”
50

. Desta forma, os usuários passaram a ter acesso ao conteúdo de filmes e séries 

através de seus computadores pessoais, sob a forma de vídeo on demand, pagando um valor 

mensal pela assinatura da plataforma. Bastava uma conexão à internet para que os clientes 

tivessem à disposição um catálogo de mídia no website da companhia, com funções 

semelhantes à do já popular Youtube.  

Durante os anos seguintes, a Netflix procurou expandir seu catálogo, deixando de 

se limitar à distribuição do conteúdo de outras produtoras com o lançamento de seus materiais 

originais. O primeiro seriado produzido pela empresa foi House of Cards, que estreou em 

fevereiro de 2013 e foi a primeira série voltada à transmissão pela internet a receber 

nomeações ao maior prêmio da televisão americana, o Primetime Emmy Awards. Já seu 

primeiro filme, Beasts of No Nation foi lançado em 2015. Além da expansão catalográfica, a 

empresa também buscou levar a plataforma a outros dispositivos além de desktops e 

notebooks, de modo que hoje seu conteúdo pode ser acessado por smartphones, smartTVs¸ 

tablets, e outros aparelhos conectados à internet.  

A plataforma de streaming chegou à América Latina no ano de 2011 e atualmente 

está disponível em 190 países, contando com 125 milhões de usuários em todo o mundo e 140 

milhões de horas de conteúdo de séries e filmes
51

, que estão à disposição do assinante em 

qualquer momento e lugar. A preocupação da Netflix em se adequar ao mercado mundial de 

entretenimento acarreta o lançamento e distribuição de séries dos mais diversos países, não se 

limitando às obras norte-americanas e globalizando os conteúdos em sua plataforma. Com o 

acesso ao material cultural produzido por outras nações, é cada vez mais comum a 

popularização de conteúdos nas mais diversas nações, como é o caso das séries Dark 

(Alemanha), 3% (Brasil) e o fenômeno La Casa de Papel (Espanha).  

O streaming também está fortemente presente na disponibilização de conteúdo 

musical na internet, trazendo novo fôlego à indústria fonográfica, que vinha enfrentando 

crises com a queda na venda de CDs físicos e com a prática de downloads ilegais de arquivos 

disponibilizados na rede durante os últimos anos do século XX e primeiros anos do século 

XXI. 

Conforme estudo apresentado pela Federação Internacional da Indústria 

Fonográfica (em inglês, International Federation of Phonographic Industry – IFPI), a receita 
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arrecadada com o streaming de conteúdo musical em 2017 cresceu 41,1% em relação ao ano 

anterior, atingindo o montante de $6,6 bilhões de dólares, enquanto as receitas com vendas 

físicas e downloads caíram 5,4% e 20,5%, respectivamente. Em 1999, quando o streaming 

não tinha sido aperfeiçoado e o mercado global ainda não sofria com o impacto dos 

downloads ilegais, as vendas físicas eram responsáveis pela arrecadação de $25.2 bilhões de 

dólares, mas desde então têm sofrido queda, atingindo o patamar de $5,2 bilhões em 2017, 

abaixo do que foi obtido com o streaming. No último ano, o mercado global de música 

cresceu 8,1%, sendo o terceiro ano de crescimento e um dos maiores índices desde que a 

Federação passou a monitorá-lo em 1997. As assinaturas pagas de streaming apresentaram 

aumento de 45,5%, totalizando cerca de 176 milhões de usuários ao redor do mundo no 

último ano
52

.  

No mercado musical a principal ferramenta de streaming é o Spotify, player de 

música criado na Suécia em 2008, que distribui conteúdo fonográfico de maneira gratuita 

(com a presença de anúncios de empresas que financiam a transmissão) ou através de 

assinatura mensal (sem anúncios). O acesso às músicas da plataforma pode ocorrer por meio 

de programa instalado no computador ou aplicativo de celular. Também é possível utilizar a 

tecnologia através de navegadores de websites, de modo semelhante à Netflix.  

Em 31 de março de 2018, o Spotify contava com 170 milhões de usuários, sendo 

78 milhões de assinantes da versão paga, e mais de 35 milhões de músicas em seu acervo. A 

plataforma encontra-se disponível em 65 países e já foram pagos mais de oito bilhões de euros 

aos detentores de direito autoral das músicas disponibilizadas
53

. 

A forte exploração econômica exercida pelas empresas que se utilizam do 

streaming em suas plataformas, bem como o significativo impacto social trazido por essa 

tecnologia, torna essencial sua regularização pelo direito. Dentre os aspectos que incumbem à 

ciência jurídica, destaca-se como um dos mais importantes a maneira por meio da qual estas 

atividades poderão ser tributadas, uma tarefa que tem trazido desafios aos legisladores de todo 

o mundo nos últimos anos.  
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3.2. As dificuldades na tributação da economia digital e das plataformas de streaming no 

direito internacional  

 

Diante do mercado digital em constante ascensão e da exploração econômica de 

empresas desenvolvedoras de tecnologias, o direito não pode se abster de seu aspecto 

arrecadatório. Não é mais incomum que os governos busquem formas de arrecadar tributos 

através das recentes inovações tecnológicas, de modo a suprir suas próprias necessidades 

orçamentárias.  

A arrecadação de tributos pelos Estados é dificultada de forma significativa pelo 

caráter global que é intrínseco à própria internet. Os conteúdos disponibilizados nos sites, 

aplicativos e plataformas nem sempre estão situados no mesmo território onde os dados são 

utilizados pelos usuários.  

As dificuldades de tributação em operações realizadas entre países distintos não 

teve início com o crescimento da economia digital. Com a globalização, diversas empresas 

dos mais diferentes setores passaram a se utilizar de planejamento tributário de âmbito 

mundial como forma de reduzir o pagamento de impostos, sem que isto implicasse em 

violação legislativa.  

 

A constante integração econômica e a diminuição de fronteiras num cenário de 

acelerado processo de globalização criaram oportunidades para a estruturação de 

modelos operacionais em escala mundial, ou planejamentos tributários de natureza 

global – para referir à expressão de Michael Lennard –, que, dentro dos limites 

legais, permitem que os contribuintes possam transferir seus resultados a jurisdições 

com regras de tributação mais favoráveis, o que é facilitado pela intensa mobilidade 

do capital e dos meios de produção
54

. 

 

A este esquema foi atribuída a denominação erosão de base e transferência de 

lucro (em inglês, base erosion and profit shifting – BEPS) como referência às estratégias de 

evasão fiscal que exploram lacunas e incompatibilidades nas regras tributárias para deslocar 

artificialmente os lucros para locais baixos ou sem impostos
55

. Visando combater estas 

condutas abusivas, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE 

(em inglês, Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), com apoio 

do G20, desenvolveu o Base Erosion and Profit Shifting Project, que culminou com a criação 

de 15 planos de ação a serem adotados pelas nações de modo a aperfeiçoar a arrecadação 
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tributária em nível global. O primeiro destes planos se preocupa com os desafios da tributação 

da chamada economia digital, que é resultado de uma transformação trazida pela tecnologia 

da informação e comunicação, implicando em tecnologias mais baratas e poderosas, além de 

melhorias nos processos de negócios e inovação em todos os setores da economia
56

.  

O streaming é um dos principais representantes da economia digital, assim como 

redes sociais, aplicativos, plataformas de vendas e serviços online e desenvolvedoras de 

conteúdo, e estas inovações apresentam mais um obstáculo de tributação a nível 

internacional
57

. Em se tratando das empresas de tecnologia, “as administrações tributárias 

encontram dificuldades em aplicar regras de residência para fins fiscais e de estabelecimento 

permanente nos países que servem de mercado relevante para esses negócios – local onde 

ocorre a aquisição da renda” 
58

. 

Ainda que os escritórios das grandes companhias tenham localização certa, os 

dados que compõem a atividade exercida por estas empresas podem estar situados em 

diversas outras partes do mundo, submetendo-se a legislações distintas. Tome-se como 

exemplo a própria Netflix, cuja sede se localiza na cidade de Los Gatos, Califórnia, Estados 

Unidos, na região conhecida como Vale do Silício: pesquisadores da Mary Queen University 

of London mapearam a localização dos servidores que armazenam os filmes e séries 

transmitidos aos assinantes, chegando à conclusão de que estão localizados em 243 locais 

espalhados pelo mundo, com a identificação de 4.669 dispositivos detentores de dados
59

. 

Logo, ainda que o principal polo administrativo da empresa se localize nos Estados Unidos, a 

transmissão de dados, que representa a atividade essencial da plataforma de streaming, pode 

ter origem em qualquer outro local onde estejam situados seus servidores. 

Essa nova forma de atuação traz impactos à arrecadação tributária, modificando as 

obrigações fiscais das grandes companhias, que durante décadas contribuíram para as 

despesas públicas através do pagamento de impostos sobre renda, propriedade e consumo, 

além da geração de emprego. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, os agentes 
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econômicos têm a oportunidade de evitar, remover ou reduzir significativamente sua 

responsabilidade tributária, cabendo aos demais contribuintes a compensação pela perda na 

arrecadação. Tais aspectos aumentam a importância da projeção de sistemas tributários 

corporativos de renda e consumo que promovam crescimento e investimento, sem que 

impliquem em desigualdades entre agentes econômicos
60

. 

Em busca de soluções para a tributação de atividades exercidas via internet, a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) traçou ainda em 

1998 os princípios nos quais deveria se basear a tributação do comércio eletrônico, dentre os 

quais se destacam a neutralidade, de modo a minimizar a discriminação entre diferentes 

atividades empresariais; certeza e simplicidade, para que as leis tributárias sejam 

compreensíveis aos contribuintes; eficácia e equidade, para que a arrecadação ocorra no 

momento certo, e sejam evitadas a não tributação e a bitributação; e a flexibilidade, 

garantindo que o sistema de tributação seja flexível e dinâmico para que se permita o 

desenvolvimento tecnológico e comercial
61

. Apesar de estabelecidos para balizar a tributação 

do comércio eletrônico há 20 anos, estes princípios permanecem com importância quando se 

trata de economia digital.  

Em 2015 a OCDE publicou o relatório final Addressing the Tax Challenges of the 

Digital Economy, elaborado pelo projeto de erosão de base e transferência de lucro (BEPS), 

discutindo possíveis soluções para a tributação das plataformas digitais. O relatório aponta as 

dificuldades em estipular um Imposto sobre o Valor Agregado (IVA)
62

, uma vez que os 

consumidores e fornecedores de produtos e serviços digitais se encontram em jurisdições 

distintas, acarretando a baixa ou nula arrecadação do imposto.  

É bastante comum nos meios digitais que o conteúdo seja acessado em locais 

onde as empresas de tecnologia são consideradas como não residentes para fins de 

arrecadação tributária, de modo que a presença física é desnecessária para o exercício de suas 

atividades.  Entretanto, a legislação fiscal da maioria dos países exige um grau de presença 

física para que ocorra a incidência do tributo, exigindo que o prestador ou seu estabelecimento 

se localizem dentro de sua jurisdição
63

.  
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Além disso, o exercício de fiscalização e cobrança dos tributos por parte dos 

governos é dificultado quando as empresas nem sequer possuem registro nos países onde 

atuam, de modo que as autoridades não possuem os meios necessários para a execução dos 

valores devidos.  

Dentre as soluções propostas pelo relatório, tem-se que atividades antes 

consideradas de natureza meramente preparatória ou auxiliar, que seriam exceções à definição 

de estabelecimento permanente, passem a corresponder às principais atividades de uma 

empresa para fins de tributação na era digital. Desta forma, caso não exista uma filial de uma 

companhia de streaming no território de um país, mas haja um local onde funcionem os 

servidores desta mesma companhia para armazenamento e transmissão de dados, este seria 

considerado como estabelecimento para interesses fiscais. 

É possível notar, portanto, que é de interesse da administração pública de diversos 

países a tributação das plataformas de streaming, uma atividade de relevante impacto 

econômico na atualidade e que não pode ter tratamento privilegiado em comparação às 

empresas tradicionais, abstendo-se do pagamento de impostos. Fatores como a ausência de 

presença física das companhias no local onde a tecnologia é consumida e a delimitação do 

sujeito passivo da obrigação surgem como impasses na adoção de um modelo ideal de 

arrecadação.  

 

3.3. A implementação da tributação sobre streaming em ordenamentos jurídicos 

estrangeiros  

 

Alguns governos já começaram a modificar suas legislações de modo que haja 

incidência de tributos sobre as plataformas de streaming e demais tecnologias que compõem a 

economia digital. A União Europeia estipulou a cobrança de imposto sobre valor agregado, 

desde 01 de janeiro de 2015, sobre as atividades de telecomunicações, radiodifusão e 

televisão, e serviços fornecidos por meios eletrônicos. Conforme regulamento, são tributáveis 

as atividades de programas de radiodifusão ou de televisão distribuídos através da internet ou 

de redes eletrônicas similares (IP streaming), se difundidos em simultâneo com a sua 

transmissão ou retransmissão através de uma rede de radiodifusão ou de televisão, o que 

permite a tributação de plataformas de streaming como Netflix, Spotify e Amazon Prime. Tais 

atividades são tributadas pelo Estado-Membro onde reside o consumidor, de forma 
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permanente ou usual, independentemente do local onde o fornecedor se encontrar 

estabelecido
64

.  

Em recente proposta apresentada em 21 de março de 2018, a Comissão Europeia 

propôs novas regras de tributação para a economia digital, inclusive o streaming. Na primeira 

proposta, os Estados-membros poderiam tributar os lucros gerados por empresas em seus 

territórios, ainda que estas não tenham estabelecimento físico no local. Para isto, seria 

necessário que a plataforma se enquadrasse em uma das seguintes situações: obter receita 

anual no Estado-membro acima de sete milhões de euros; possuir mais de cem mil usuários 

no Estado-membro durante o ano fiscal; ou possuir mais de três mil contratos comerciais entre 

a companhia e usuários corporativos.  

A segunda proposta prevê a criação de um imposto provisório que assegure que as 

atividades que atualmente não são efetivamente tributadas comecem a gerar receitas imediatas 

para os Estados-membros, sendo aplicável quando os usuários tenham um importante papel 

na geração de receita, em casos que são mais difíceis de capturar com as regras fiscais atuais. 

Essa medida seria utilizada provisoriamente, cabendo o recolhimento pelos Estados-membros 

de empresas com receita global acima de 750 milhões de euros e receita 50 milhões de euros 

de dentro da Europa, até que a reforma tributária seja implantada e tenha mecanismos para 

evitar casos de bitributação
65

. Ressalta-se que tais medidas são propostas de mudança na 

legislação que não foram implementadas até a presente data, dependendo de aprovação do 

Conselho Europeu para que possam ser adotadas pelos Estados-membros.   

A província de Quebec, no Canadá, também planeja implantar a tributação das 

plataformas de streaming de áudio e vídeo dos Estados Unidos que operam em seu território 

em 2019, impondo alíquota de 9,75%, com expectativa de arrecadar $27,5 milhões de dólares. 

O imposto será cobrado das empresas que obtiverem mais de trinta mil dólares em receita 

durante o ano, devendo identificar o local de residência usual de seus assinantes
66

.  

Interessante observar ainda o que ocorreu em Chicago, uma das primeiras cidades 

norte-americanas a tributar a tecnologia do streaming de forma específica. O departamento de 

finanças da cidade alterou o Chicago Amusement Tax, imposto incidente sobre o 
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entretenimento, estabelecendo a alíquota de 9% sobre o preço das assinaturas dos conteúdos 

de streaming ou valor equivalente. Determinou-se que o sujeito passivo da obrigação 

tributária seria o próprio cliente que possua endereço residencial ou comercial em Chicago. O 

regulamento também estabelece de maneira explícita que esta tributação recai somente sobre 

o conteúdo de acesso temporário, com transmissão online, excluindo de seu âmbito de 

incidência os arquivos adquiridos de forma permanente, ou seja, os downloads
67

. A cobrança 

do imposto se encontra atualmente em discussão judicial, tendo em vista que é considerada 

ilegal pelos usuários das plataformas de streaming por violar legislação federal, o Internet Tax 

Freedom Act, que veda a tributação discriminatória dos meios digitais.  

Logo, a tributação do streaming deve ocorrer com respeito à legislação vigente 

nos países, sobretudo à Constituição, respeitando os direitos fundamentais do contribuinte, e 

também não pode se apresentar como excessivamente onerosa, sob o risco de prejudicar o 

desenvolvimento da tecnologia e a presença deste meio de transmissão de mídia na vida da 

população global.  

  

                                                             
67

 Cf. ESTADOS UNIDOS, Chicago, Departamento de Finanças. Amusement Tax Ruling – Tax Rule nº 5. 

Disponível em: 

<https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/rev/supp_info/TaxRulingsandRegulations/AmusementTa

xRuling_5_06_09_2015.pdf>. Acesso em: 13 de maio de 2018. 



    38 
 

4. A INCLUSÃO DO STREAMING COMO HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA 

TRIBUTÁRIA DO ISS 

 

4.1. A Lei Complementar nº 157/2016 e a inclusão das atividades de streaming à lista 

anexa da Lei Complementar nº 116/03 

 

O direito não pode se manter alheio aos impactos significativos que as inovações 

tecnológicas trazem ao convívio em sociedade. Diante do rápido desenvolvimento da 

economia digital, que a cada dia simbolizam mais a própria economia, com movimentações 

financeiras que alcançam bilhões de dólares ao redor do mundo, é natural que o direito 

tributário encare estas novas tecnologias como fontes arrecadatórias, que passam a ter cada 

vez mais importância na manutenção do próprio Estado.  

Com chegada de plataformas de streaming e a crescente adesão de usuários que 

estas conquistaram no Brasil, implicando em aumento significativo de suas receitas, o 

legislador brasileiro preocupou-se em encontrar meios que tornassem possível a tributação de 

tais atividades.  

No ano de 2013 foi apresentado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 

Complementar nº 366, de autoria do Senador Romero Jucá, que, além de estabelecer medidas 

para combater a guerra fiscal entre municípios da federação, com alterações na lei de regência 

do ISS, propunha a adição de novos serviços à lista anexa da Lei Complementar nº 116/03, de 

modo a expandir as hipóteses de incidência tributária do imposto sobre serviços de qualquer 

natureza, dentre outras providências. O projeto de lei complementar foi aprovado pelo 

Congresso Nacional e obteve sanção presidencial, sendo transformado na Lei Complementar 

nº 157, com publicação de seu texto em 29 de dezembro de 2016.  

A Lei Complementar nº 157/2016 foi responsável por uma reforma no regramento 

do ISS, trazendo atualizações à Lei Complementar nº 116/03. Por meio da nova lei, reiterou-

se a alíquota mínima do ISS em 2%, mesmo percentual previsto pelo art. 88 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias e que já vinha sendo aplicado ao imposto sobre 

serviços, sendo vedada qualquer isenção, benefício ou incentivo fiscal que reduza a alíquota a 

valor inferior, de modo a evitar guerras fiscais entre municípios. Foi concedido prazo para que 

estes entes federativos adequassem a legislação local às alterações da lei do ISS, tendo até 30 

de dezembro de 2016 para promover tais mudanças legislativas. 
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Conforme a redação do art. 10-A, também estabelecida pela LC 157/2016, 

qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro em 

desrespeito à alíquota mínima passou a ser considerado ato de improbidade administrativa, 

podendo ter como penalidades a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 

(cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou 

tributário concedido. 

Sob muitas controvérsias, a Lei Complementar nº 157/2016 estabeleceu ainda a 

possibilidade do pagamento do ISS no domicílio do tomador do serviço quando se tratasse, 

por exemplo, de plano de saúde e administradoras de cartões de crédito e débito. Os 

dispositivos referentes à alteração foram vetados após a conclusão de que comportariam uma 

potencial perda de eficiência e de arrecadação tributária, além de onerar o tomador do serviço. 

A norma também passou a atribuir responsabilidade pelo recolhimento do tributo às pessoas 

jurídicas tomadoras do serviço, mas o trecho também foi vetado, dentre outros motivos, por 

implicar em elevado custo operacional às empresas. 

Porém, em sessão realizada em 30 de junho de 2017 os vetos presidenciais foram 

derrubados pelo Congresso Nacional com o intuito de reforçar a arrecadação tributária 

realizada pelos Municípios, permitindo a cobrança do imposto no domicílio dos clientes de 

cartões de crédito e débito, leasing e de planos de saúde.  

Com o intuito de suspender a eficácia destes dispositivos, foi proposta a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 5835/DF, com autoria da Confederação Nacional do 

Sistema Financeiro (CONSIF) e da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 

Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg). O ministro 

Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a presença dos requisitos 

para a concessão de liminar em decisão monocrática, suspendendo a eficácia do artigo 1º da 

Lei Complementar 157/2016, na parte que modificou o art. 3º, XXIII, XXIV e XXV, e os 

parágrafos 3º e 4º do art. 6º da Lei Complementar 116/2003, além de suspender a eficácia de 

toda legislação local editada para sua direta complementação
68

. 

Dentre todas as mudanças realizadas na lista anexa de serviços da Lei 

Complementar nº 116/03, o item 1.09 é o que possui maior relevância para o presente trabalho 

e que se encontra transcrito a seguir:  
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1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, 

imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e 

periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de 

Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, 

sujeita ao ICMS) 
69

. 

 

Com esta adição trazida pela Lei Complementar nº 157/2016 ao rol taxativo da 

Lei Complementar nº 116/03, o legislador federal permitiu que os municípios estabelecessem 

a cobrança do Imposto Sobre Serviços nas atividades de streaming. Por se tratar de tributo de 

competência municipal, sua cobrança e fiscalização dependem da edição de lei ordinária por 

parte dos municípios, nos termos do art. 156, III da Constituição Federal, respeitando-se o 

princípio da legalidade tributária.  

A norma é clara ao excluir do item 1.09 a distribuição de conteúdos de mídia por 

meio de TV por assinatura, sendo considerada como serviço de comunicação sobre o qual 

incide o ICMS, de imposto de competência estadual. Ademais, também determinou o respeito 

à imunidade de livros, jornais e periódicos, conforme estabelecido no art. 150, VI, alínea d, da 

Constituição Federal.  

Ao estabelecer que a atividade tributada será a disponibilização de conteúdo sem 

cessão definitiva, os downloads são excluídos da abrangência do item 1.09 da lista de 

serviços. Entretanto, os downloads não se encontram fora da hipótese de incidência do ISS, de 

modo que também passaram a sofrer tributação com a Lei Complementar nº 157/2016, mas 

em razão da modificação do item 1.03, que passou a ter a seguinte redação: “1.03 - 

Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas 

eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres” 
70

. 

Além destes, a LC nº 157/2016 tornou mais abrangente o item 1.04, que antes fazia referência 

apenas à elaboração programas de computadores de jogos eletrônicos, passando a incidir ISS 

também quando o programa é elaborado para funcionar em tablets e smartphones.  

Nota-se, portanto, que com a promulgação da Lei Complementar nº 157/2016, 

além de combater a guerra fiscal, o legislador preocupou-se em estabelecer as novas 

tecnologias como fonte de arrecadação tributária para a manutenção do Estado. Tais 

alterações legais devem ocorrer com certa frequência perante as mudanças que ocorrem na 

própria sociedade, seja pelo surgimento de novas atividades desempenhadas pelos indivíduos 

ou pelo desaparecimento de outras.  
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Entretanto, não se pode permitir que tais inovações legislativas ocorram em 

dissonância com o ordenamento jurídico ao qual se submetem. A incidência do imposto sobre 

serviços de qualquer natureza sobre as atividades de streaming tem gerado questionamentos e 

debates acerca da natureza jurídica da tecnologia e da sua constitucionalidade na cobrança 

deste tributo, conforme será exposto a seguir.  

 

4.2. Os desafios técnicos da cobrança do ISS sobre streaming no Brasil: os problemas na 

determinação do local de ocorrência do fato gerador 

 

Ao estabelecer uma hipótese de incidência tributária por meio de lei, cabe ao 

legislador determinar, de maneira implícita ou explícita no texto, o local onde o fato gerador 

deve ser praticado a fim de que possa dar ensejo à cobrança do tributo, configurando o critério 

espacial da regra matriz tributária. Trata-se de “um dos componentes lógicos da hipótese de 

incidência normativa porque ele contempla os atributos que permitem identificar o exato 

ponto do espaço em que realizado o fato jurídico tributário”
71

. Para Paulo de Barros Carvalho, 

o critério espacial pode se manifestar de três maneiras. Explica: 

 

Acreditamos que os elementos indicadores da condição de espaço, nos supostos das 

normas tributárias, hão de guardar uma dessas três formas compositivas, diretriz que 

nos conduz a classificar o gênero tributo na conformidade do grau de elaboração do 

critério espacial da respectiva hipótese tributária:  

a) hipótese cujo critério espacial faz a menção a determinado local para a ocorrência 

do fato típico;  

b) hipótese em que o critério espacial alude a áreas específicas, de tal sorte que o 

acontecimento apenas ocorrerá se dentro delas estiver geograficamente contido;  

c) hipótese de critério espacial bem genérico, onde todo e qualquer fato, que suceda 

sob o manto da vigência territorial da lei instituidora, estará apto a desencadear seus 

efeitos peculiares;
72

 

 

No caso do imposto sobre serviços, conforme explicado anteriormente e em 

consonância com o art. 3º da Lei Complementar nº 116/03, “o serviço será prestado e o 

imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no 

local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas em seus incisos, que indicam o 

local em que será devido o imposto”
73

. Será tido como estabelecimento prestador o local onde 

o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, 
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e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as 

denominações como agência, sede etc.  

Entretanto, ao estabelecer o streaming como serviço, a Lei Complementar deixa 

de encarar os problemas referentes ao local onde este seria prestado. O streaming é atividade 

desenvolvida através da transmissão de dados pela internet, o que permite que o usuário das 

plataformas tenha acesso a conteúdos armazenados em bancos de dados que podem se 

encontrar em qualquer parte do mundo. Apesar de plataformas como Netflix e Spotify 

possuírem sedes próprias, com endereço determinável, a disponibilização de conteúdo a qual 

se refere o item 1.09 pode ocorrer a partir de qualquer lugar em que se encontrem 

estabelecidos os servidores das companhias, podendo ser exercida até mesmo por empresas 

que não possuam estabelecimento nesta jurisdição ou cadastro junto às autoridades fiscais 

brasileiras.  

A legislação de regência do ISS já apresentava dificuldades na determinação do 

local da prestação do serviço mesmo quando tal fato ocorria com manifestações físicas, e 

superar estes obstáculos é tarefa ainda mais árdua quando se trabalha com o meio digital. 

Diante da ausência de fronteiras estabelecida pela internet, determinar o Município 

competente para a cobrança do imposto sobre serviços torna-se um problema para as 

administrações tributárias. 

Haveria, portanto, a necessidade de definir o que será considerado como 

estabelecimento prestador para fins da incidência de ISS sobre a disponibilização de 

conteúdos através de streaming. Neste sentido, em artigo no qual tratam sobre a tributação da 

atividade de armazenamento digital de dados, Hugo de Brito Machado Segundo e Raquel 

Cavalcanti Ramos Machado apresentam os seguintes questionamentos, pertinentes ao assunto 

agora abordado:  

 

No caso do armazenamento digital de dados, porém, assim como nas hipóteses de 

tributação em nuvem como um todo, e de diversos outros serviços prestados 

exclusivamente através da internet, não é simples identificar o local onde se acha a 

unidade econômica na qual se presta o serviço. Seria o escritório onde os 

representantes ou prepostos da pessoa jurídica prestadora do serviço podem ser 

encontrados? O endereço físico indicado para fins de correspondência e registro 

junto a cadastros de contribuintes, inclusive para registro do domínio do site 

correspondente? O local onde estão os servidores nos quais os dados são 

armazenados? Note-se que esses lugares podem não coincidir, sendo certo, 

sobretudo no último exemplo, do local onde estão os servidores que armazenam 

digitalmente os dados, que estes podem mesmo estar espalhados por diversas regiões 

do globo, uns servindo de espelho ou de backup para os outros 
74
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Quando da promulgação da Lei Complementar nº 116/03, o legislador brasileiro 

ainda não havia lidado e nem previsto as dificuldades de tributação advindas com as novas 

tecnologias digitais, especialmente quanto à determinação do que seria considerado como 

estabelecimento prestador nesta matéria. Mesmo com a Lei Complementar nº 157/2016, não 

surgiram inovações quanto a este assunto, de modo que a inclusão do item 1.09 na lista anexa 

da lei de regência do ISS não trouxe consigo alterações legais na forma de cobrança do 

tributo. Deste modo, aplica-se às plataformas de streaming a regra geral dos arts. 3º e 4º da 

LC nº 116/03, sendo o serviço prestado e o imposto devido no Município onde se localiza o 

estabelecimento prestador.  

Entretanto, é necessário destacar que tal medida pode gerar desequilíbrios de 

arrecadação entre os Municípios que instituírem a cobrança de ISS sobre a disponibilização de 

conteúdos de mídia sem cessão definitiva. Explica-se: empresas como Netflix e Spotify 

possuem estabelecimentos no Brasil, situados no município de São Paulo e registrados junto à 

Secretaria da Receita Federal, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Estas 

empresas estão entre as companhias de streaming mais populares dentro do território 

nacional. Seguindo a regra do art. 3º da Lei Complementar nº 116/03, estes estabelecimentos 

serão considerados como os prestadores de serviço para fins de cobrança do tributo. Por não 

possuírem sedes em outras partes do país, o fruto da arrecadação de ISS destas empresas 

acabaria restrito a São Paulo, município onde se localizam, ainda que as transmissões 

aconteçam para usuários que acessam o conteúdo em quase todas as demais cidades do país. 

Desta forma, a parcela significativa do que pode ser arrecadado com o streaming restaria 

concentrada em pouquíssimas partes do Brasil, sem que haja geração de receita para os 

Municípios onde o conteúdo realmente é consumido.  

Os encargos tributários concentrados em número reduzido de Municípios pode 

acarretar a saída das empresas destes locais, de modo a buscar instalações em cidades que 

apresentem maiores benefícios, de modo a não prejudicar o desenvolvimento de suas 

atividades econômicas. Existem vantagens em sediar empresas de tecnologias em grandes 

mercados, como a contratação de mão-de-obra qualificada, entretanto, é necessário que o ônus 

tributário não seja alto a ponto de eliminar possíveis bônus, devendo a digitalização da 

economia funcionar como limite saudável ao poder de tributar dos Estados soberanos
75
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Ressalta-se que a internet possibilita ainda a disponibilização de conteúdo de 

mídia sem cessão definitiva por empresas que sequer possuam estabelecimento em território 

nacional, com a transmissão realizada a partir de outros países do mundo. O fato de a 

transmissão poder ter origem no exterior não invalidaria por si só a cobrança do imposto sobre 

serviços, visto que seu próprio texto legal de regência prevê esta possibilidade. Nestas 

hipóteses, a responsabilidade pelo recolhimento do tributo recairá sobre o tomador ou 

intermediário do serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação tenha se iniciado 

além do território nacional, nos termos do art. 6º, §2º, II da Lei Complementar nº 116/03, 

tendo como sujeito ativo da obrigação tributária o Município onde este esteja domiciliado ou 

possua estabelecimento.  

Com base no artigo supracitado da Lei Complementar nº 116/03, Municípios que 

não abriguem sedes de empresas de streaming poderiam obter receitas provenientes da 

tributação destas atividades, mas a arrecadação não aconteceria de maneira tão simples. Estes 

entes federados não dispõem de meios próprios para saber quando ocorre uma transmissão de 

dados via streaming para um usuário localizado dentro de seus respectivos territórios. Para 

conhecerem os consumidores, os Municípios dependeriam da cooperação das companhias, 

que forneceriam as informações pessoais de seus clientes, o que traria aumentos para seus 

custos operacionais
76

 – certamente repassados aos usuários –, e poderia representar uma 

quebra de sigilos dos dados de seus assinantes. Neste sentido: 

 

Na internet, é possível ao prestador desse serviço instalar-se onde bem entender. 

Para o usuário, isso não faz grande diferença. Pode estabelecer-se, assim, em um 

paraíso fiscal, acessando, todavia, os mercados consumidores de todos os demais 

países do globo. A solução de tributar o consumidor, ou o usuário do serviço, como 

‘importador’ desse serviço, ainda que não possuísse óbices jurídicos, encontraria 

dificuldades claras na dificuldade operacional de Municípios saberem o que as 

pessoas fazem quando navegam na internet, até por uma questão de privacidade e 

sigilo de dados
77

. 

 

Como obstáculo para a determinação do real local de ocorrência do fato gerador, 

deve-se ter em mente também que o cerne do streaming como serviço, conforme determinado 
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na lei, é a disponibilização de dados através da internet. Assim sendo, o “serviço” 

propriamente dito seria exercido através dos servidores de armazenamento de dados das 

companhias, que se encontram dispersos pelo mundo, e não necessariamente nas sedes que 

aqui se encontram. Trazer à baila esta situação poderia implicar na necessidade de 

levantamento e disponibilização de informações acerca da origem dos dados consumidos 

pelos usuários, tolhendo ainda mais a arrecadação que se revela bastante complexa.  

Ao instituir a hipótese de incidência de um tributo, cabe ao legislador criar 

medidas hábeis para a sua cobrança, o que não ocorreu no caso do streaming. Sua tributação 

por meio do imposto sobre serviços acaba trazendo desafios de ordem técnica aos Municípios. 

A ausência da devida adequação das normas a tal situação acaba gerando questionamentos 

como a determinação do local de ocorrência do fato gerador, e que ainda não tiveram 

oportunidade de serem aprofundados por parte da doutrina e jurisprudência.  

 

4.3. Os desafios jurídicos da cobrança do ISS sobre streaming no Brasil: a natureza da 

relação entre plataforma e usuário 

 

Além dos problemas de ordem técnica, a tributação das plataformas de streaming 

no Brasil também apresenta questões jurídicas relevantes. A inclusão da tecnologia às 

hipóteses de incidência tributária do imposto sobre serviços de qualquer natureza foi realizada 

de maneira genérica pela Lei Complementar nº 157/2016, que definiu a atividade como a 

disponibilização de conteúdo de áudio, imagem e texto por meio da internet sem que haja 

cessão definitiva, abrangendo assim empresas dos diferentes setores do entretenimento. 

Ocorre que a disponibilização do conteúdo de mídia aos assinantes possui 

características próximas às obrigações de dar, enquanto a prestação de serviços é resumida à 

obrigação de fazer. Para Carlos Roberto Gonçalves, “as obrigações de dar, chamadas pelos 

romanos de obligationes dandi, assumem as formas de entrega ou restituição de determinada 

coisa pelo devedor ao credor” 
78

, enquanto as obrigações de fazer, ou obligatio faciendi, 

abrangem “o serviço humano em geral, seja material ou imaterial, a realização de obras e 

artefatos, ou a prestação de fatos que tenham utilidade para o credor” 
79

, consistindo em atos 

ou serviços que devem ser executados pelo devedor.  
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A diferenciação entre as obrigações de dar e as de fazer, para Orlando Gomes, é 

traçada em vista do interesse do credor. Enquanto nas obrigações de dar o interesse do credor 

se concentra na coisa que lhe deve ser entregue, nas obrigações de fazer tem-se como fim o 

aproveitamento do serviço contratado
80

. 

Conforme explicação de Caio Mário da Silva Pereira, “quando a prestação é 

um facere, esta nítido o ato do devedor: a ação humana como seu objeto, consistente na 

realização de um trabalho, na confecção de uma coisa, na emissão de uma declaração de 

vontade etc”
81

. 

Considera-se como serviço, para fins de tributação de ISS, “um fazer em favor de 

terceiros, específico, como objeto mesmo de um negócio jurídico, ou seja, um fazer como fim 

colimado, e não como simples meio para outra prestação. Ademais, deve ser prestado a título 

oneroso, mediante contraprestação” 
82

. 

Não é possível ao legislador ordinário incluir na lista de serviços uma atividade 

que não configure esforço humano aplicado à produção, conforme as palavras de Kiyoshi 

Harada: 

Prestar serviço significa servir, isto é, ato ou efeito de servir. É o mesmo que prestar 

trabalho ou atividade a terceiro, mediante remuneração. O ISS recai sobre circulação 

de bem imaterial (serviço). Resulta da obrigação de fazer. 

O legislador ordinário não pode incluir na lista de serviços uma atividade que não 

configure um esforço humano aplicado à produção. Em outras palavras, não pode 

ser considerado serviço aquilo que contraria as balizas constitucionais e legais, 

conferindo-lhe natureza de serviço onde não há qualquer esforço humano aplicado à 

produção como no caso, por exemplo, de locação de bem móvel considerado 

inconstitucional pelo STF, hoje, objeto da Súmula Vinculante nº 31
83

. 

 

Deste modo, o imposto sobre serviços tem como critério material de sua hipótese 

de incidência a realização de atos por parte do prestador. Para Marcelo Caron Baptista, é 

possível chegar a esta conclusão através de indicativos da Constituição Federal, que em seu 

art. 156, III, “afasta, por incongruência semântica, a ideia de prestação de dar, eis que não 

envolve, na sua essência, qualquer coisa, seja material ou imaterial”
84

, de modo que “o 

comportamento tributado pelo ISS é aquele em que o esforço pessoal do devedor se sobrepõe 

aos materiais e equipamentos eventualmente aplicados”
85

.  
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Através da diferenciação entre as obrigações de dar e de fazer, bem como da 

conceituação de serviços para fins de incidência do ISS, é possível notar o equívoco do 

legislador ao incluir a atividade exercida pelas plataformas de streaming ao rol taxativo da Lei 

Complementar nº 116/03. O streaming, como a própria lei prevê, consiste na mera 

disponibilização temporária de conteúdo de áudio, vídeo, imagem ou texto de forma 

temporária ao usuário, que não obtém para si qualquer direito sobre os dados que lhes são 

transmitidos a partir dos servidores das empresas. A assinatura de uma plataforma de 

streaming consiste na possibilidade de acesso temporário aos arquivos mantidos pela 

empresa, que apenas fornece o conteúdo buscado pelo consumidor, não praticando nenhum 

ato consistente em uma obrigação de fazer durante a operação.  

Ainda que muitas vezes as próprias companhias de streaming façam referência à 

atividade por elas exercida como um serviço, cumpre ressaltar que a mera denominação não é 

suficiente para que ocorra a incidência do ISS, uma vez que o art. 4º do Código Tributário 

Nacional prevê que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador 

da obrigação. Desta forma, “cabe ao aplicador da lei exercer a atividade interpretativa 

segundo as regras da hermenêutica, buscando o real sentido do vocábulo ou da expressão para 

conferir-lhes o efeito jurídico previsto na norma” 
86

. 

Conforme enunciado nos termos de uso da Netflix, a empresa concede ao 

assinante um direito limitado, não exclusivo e intransferível para acessar a plataforma e 

assistir ao conteúdo nela disponibilizado, inexistindo a concessão de qualquer outro direito, 

titularidade ou participação
87

. Neste mesmo sentido, a Amazon Prime Video concede ao 

usuário “uma licença limitada, não exclusiva, não transferível, não sublicenciável, durante o 

Período de Acesso aplicável, para acessar e visualizar o Conteúdo Digital em conformidade 

com as Regras de Uso, para uso pessoal, não comercial e privado” 
88

. 

De modo semelhante, o Spotify expõe em seus termos de uso que os aplicativos de 

software e os conteúdos da plataforma são licenciados, e não vendidos aos assinantes, de 

modo que a empresa e seus licenciadores possuem a propriedade de todas as cópias de 

aplicativos e arquivos de mídia mesmo após sua instalação em dispositivos. Há a concessão 

de “uma licença limitada, não exclusiva e revogável para fazer uso do Serviço Spotify, e uma 
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licença limitada, não exclusiva e revogável para fazer uso pessoal, não comercial e de 

entretenimento do Conteúdo (a ‘Licença’)”
89

. 

A disponibilização temporária de conteúdo pelas plataformas de streaming possui 

características bastante semelhantes à locação ou cessão de direito de uso, uma vez que o 

conteúdo fornecido não deixa de pertencer às empresas, sendo repassado aos usuários de 

forma temporária via internet por meio de uma licença limitada.  

Diante da insuficiência dos critérios tradicionais para definir a incidência 

tributária após o advento da informática, Hugo de Brito Machado Segundo propõe a aplicação 

do instituto romano da locatio conductio, “contrato consensual pelo qual alguém (o locador) 

confiava a outrem (o locatário) uma coisa, ou a realização de um trabalho ou serviço, 

mediante uma retribuição” 
90

, a atividades como o streaming.  

 

As dificuldades que se enfrentam no âmbito do Direito Tributário Brasileiro, e 

também em outros países, no disciplinamento jurídico das realidades advindas da 

economia digital, decorrem do fato de se terem separado, como realidades 

inteiramente diversas, a locação de coisas corpóreas, a cessão de direitos de uso, e a 

prestação de serviços. Essa separação é posta em cheque com a virtualização dos 

suportes físicos que antes veiculavam músicas, livros, filmes e softwares, pois não 

há diferença, para o usuário, entre a locação de fitas VHS ou DVDs com filmes a 

serem assistidos em casa, e assinatura de pacotes oferecidos por sites como netflix, 

os quais permitem que os mesmos filmes sejam assistidos, da mesma maneira. Do 

mesmo modo, não há diferença relevante, do ponto de vista econômico, entre pagar 

pela corrida em um carro vinculado ao uber, com um motorista a conduzi-lo, e fazê-

lo em um veículo de propriedade de quem é responsável pelo exercício da atividade 

mas que é conduzido por um sistema automatizado de navegação e inteligência 

artificial. Em todas as situações, há, como na locatio conductio romana, a troca, por 

determinado lapso temporal, do uso de algo (de tudo o que possa ser utilizado, o que 

envolve coisas e energia de trabalho) mediante contraprestação em dinheiro
91

.  

 

A adição do item referente à disponibilização temporária de conteúdo mostra-se 

contrária aos ditames do Código Tributário Nacional, em seu art. 110, segundo o qual não é 

possível ao direito tributário alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos 

e formas de direito privado para definir ou limitar competências tributárias. Logo, nota-se que 

houve equívoco por parte do legislador federal na inclusão, por meio da Lei Complementar nº 

157/2016, do streaming como serviço ao rol taxativo da lista anexa da Lei Complementar 

nº116/03, por não se tratar de uma obrigação de fazer. Contrariamente, tal atividade é dotada 

de feições capazes de qualificá-la como uma obrigação de dar, ainda que se trate de conteúdo 

fornecido por meio da internet.  
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4.4. O entendimento dos tribunais superiores brasileiros acerca da definição de serviço 

para fins de incidência de ISS 

 

A definição de serviço para fins de incidência do imposto sobre serviços sempre 

foi objeto de discussões doutrinárias e jurisprudenciais, sendo uma matéria que já permeia há 

anos as pautas dos tribunais superiores do país. A análise da conceituação de serviços implica 

no respeito da supremacia constitucional, de modo que as inovações legislativas não podem 

resultem em contrariedade ao texto da Lei Maior.  

Conforme exposto por Hugo de Brito Machado, “a alteração de qualquer conceito 

albergado por qualquer norma implica alteração dessa norma. Se o legislador altera um 

conceito que está em uma norma da Constituição, portanto, altera a própria Constituição” 
92

. 

Uma das principais manifestações do Supremo Tribunal Federal sobre a 

conceituação de serviço para fins de incidência de ISS ocorreu com o julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 116.121/SP, publicado em 25 de maio de 2001. Na ocasião, era discutida a 

incidência do ISS sobre a locação de guindastes, considerados como bens móveis, conforme 

constava no item 79 da lista anexa do Decreto-lei nº 406/68, ampliado pela Lei Complementar 

nº 56/87. 

Neste julgamento, o Pleno do STF decidiu pela inconstitucionalidade da locação 

de bens móveis, afirmando a existência de conflito com a Constituição Federal de dispositivo 

que imponha o tributo considerando contrato de locação do bem móvel. Para o Supremo, “em 

direito, os institutos as expressões e os vocábulos têm sentido próprio, descabendo confundir 

a locação de serviços com a de bens móveis, práticas diversas regidas pelo Código Civil, cujas 

definições são de observância inafastável – art. 110 do Código Tributário Nacional” 
93

. 

Um dos argumentos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do 

dispositivo foi a diferenciação entre as obrigações de dar e de fazer. O ministro Marco 

Aurélio ressaltou em seu voto que, “na espécie, o imposto, conforme a própria nomenclatura 

revela e, portanto, considerado o figurino constitucional, pressupõe a prestação de serviços e 

não o contrato de locação”
94

. Para o ministro, não era possível a incidência do ISS sobre a 

locação pela ausência de seu núcleo, os serviços. Ressalvou também que as definições dos 
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institutos da locação e da prestação de serviços advém do Código Civil, e atribuir significado 

distinto resultaria em contrariedade às regras interpretativas estabelecidas pelo Código 

Tributário Nacional.  

Insta relembrar que o art. 565 do Código Civil estabelece que na locação de 

coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo 

de coisa não fungível, mediante certa retribuição.  

Para José Eduardo Soares de Melo, “o enquadramento do negócio jurídico locação 

no âmbito do ISS é altamente questionável pela singela circunstância de não representar um 

fazer (típico da prestação de serviços), mas traduzir um dar, ou permitir a utilização de 

determinado bem (corpóreo ou imaterial, pouco importa)”
95

.  

Com a mudança da legislação do imposto sobre serviços para a Lei Complementar 

nº 116/03, a locação de bens móveis foi novamente incluída à lista anexa, no item 3.01, mas o 

dispositivo foi vetado pelo Poder Executivo, levando em consideração as decisões do 

Supremo Tribunal Federal, como a tomada no RE nº 116.121/SP. 

Baseado na decisão do Recurso Extraordinário nº 116.121/SP, o Supremo 

Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 31, na qual afirma ser inconstitucional a 

incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação 

de bens móveis. Posteriormente, o Tribunal ratificou seu posicionamento no RE 626.706/, 

decidindo pela não incidência do imposto sobre a locação de filmes cinematográficos, vídeo-

tapes, cartuchos para videogames e congêneres.  

Ao descrever o streaming como disponibilização de conteúdo sem cessão 

definitiva, o legislador acabou estabelecendo ainda mais semelhanças entre as empresas de 

streaming e as locadoras de vídeo, cuja popularidade sofreu redução drástica com a expansão 

tecnológica vivenciada nos anos recentes. Para ter acesso ao conteúdo de empresas como a 

Netflix, o usuário precisa de um registro no banco de dados da companhia, por meio do qual 

pode acessar o conteúdo disponibilizado da plataforma e decidir qual programa deseja assistir 

mediante contraprestação pecuniária. Há alguns anos, pessoas em todas as partes do mundo 

dirigiam-se a locadoras de vídeo, onde possuíam um cadastro, e optavam por assistir alguns 

dos materiais ali disponibilizados, que deveriam ser devolvidos aos estabelecimentos após 

período de tempo determinado, pagando um valor em dinheiro por isto, caracterizando a 

locação. Nas plataformas de streaming, o conteúdo é transmitido ao assinante de forma 
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simultânea, de modo que permanecem armazenados temporariamente na memória cache dos 

dispositivos utilizados para acessá-lo.  

Cumpre mencionar, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal apresentou 

flexibilizações no conceito de serviço em períodos recentes. Através dos Recursos 

Extraordinários nº 592.905/SC e nº 547.245/SC, de relatoria do ministro Eros Grau, o 

Tribunal decidiu que não havia inconstitucionalidade na incidência do imposto sobre serviços 

nas operações de arrendamento mercantil do tipo lease-back, nas quais a instituição financeira 

adquire o bem e o arrenda ao alienante, e leasing financeiro, compreendido como  

 

aquele em que uma instituição financeira adquire bens de um fabricante ou 

fornecedor e entrega o uso e gozo destes ao arrendatário, mediante o pagamento de 

uma contraprestação periódica, ao final da locação abrindo-se a este a possibilidade 

de devolver o bem à arrendadora, renovar a locação ou adquiri-lo pelo preço residual 

combinado no contrato
96

. 

 

Nestes casos, o STF decidiu que ocorria a prestação de um serviço e não a locação 

de um bem móvel, de modo que era possível tributação pelo ISS. Já quanto ao leasing 

operacional, quando a pessoa que fabricou o bem realiza o arrendamento àquele que será seu 

usuário, não seria possível a incidência do tributo, visto que possuía características de 

locação, ou seja, obrigação de dar.  

Em 2016, ao discutir a incidência de ISS sobre os planos de saúde no RE nº 

651.703, o Supremo Tribunal Federal afirmou que o conceito de serviço seria mais abrangente 

que os ditames do Direito Civil, não se vinculando às obrigações de fazer, sendo “relacionado 

ao oferecimento de uma utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades 

imateriais, prestados com habitualidade e intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não 

com a entrega de bens ao tomador”
97

. Para o Tribunal, a garantia oferecida pelos planos de 

saúde limitava-se à utilidade obtida pela contratação do plano, não impedindo que suas 

atividades sejam tidas como serviço.  

Apesar das recentes decisões, a Súmula Vinculante nº 31 permanece válida, dando 

azo ao questionamento da constitucionalidade do item 1.09 da lista de serviços anexa à LC nº 

116/03 pela Lei Complementar nº 157/2016. Em seus termos de uso, as companhias de 

streaming deixam claro que não há transferência da titularidade do conteúdo repassado, de 

modo que tal operação representa mera cessão de direito de uso fornecido pelas plataformas 

aos usuários, de forma temporária e, na maioria dos casos, através do pagamento de uma 
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assinatura, não configurando qualquer prestação de serviço. Na maioria das vezes, a empresa 

que transmite os dados nem sequer detém a propriedade intelectual da obra, atuando como 

mera distribuidora da mídia. Explica Paulo de Barros Carvalho:  

 

[...] para que o usuário tenha acesso às mensagens arquivadas no site, celebra-se 

contrato pelo qual ocorre a cessão de direito de uso das peças audiovisuais. Essa 

cessão possibilita ao consumidor ouvir as músicas e visualizar as imagens na própria 

página (hipótese mais remota), bem como copiar para seu próprio computador as 

informações emitidas (hipótese mais corrente). Seja como for, transparece 

nitidamente que não há, sob qualquer aspecto, transferência de propriedade dos 

direitos autorais. A propriedade continua com os respectivos autores ou empresas 

dedicadas ao setor literário, musical ou cinematográfico
98

. 

 

Deste modo, ainda que considerados os posicionamentos recentes do Supremo 

Tribunal Federal, percebe-se a impossibilidade de tratar o streaming como um serviço, uma 

vez que a atividade exercida pelas plataformas enquadra-se a uma cessão de uso e possui 

semelhanças com a locação de bens móveis, sobre a qual a cobrança do imposto sobre 

serviços é tida como inconstitucional pela Súmula Vinculante nº 31.  

Espera-se que o STF possa analisar em um futuro próximo o item 1.09 trazido 

pela Lei Complementar nº 157/2016 à lista anexa da lei de regência do ISS, devendo ser 

reconhecida a impossibilidade de enquadramento das plataformas de streaming como serviço, 

por representarem uma obrigação de dar, de modo que a incidência do ISS sobre tais 

atividades resultaria em afronta ao próprio texto constitucional.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento tecnológico presenciado nos últimos anos se apresenta como 

um desafio às mais diversas áreas do Direito, de modo que os conceitos e critérios clássicos 

utilizados pelos ordenamentos jurídicos muitas vezes não são suficientes para legislar sobre a 

crescente economia digital. Diante do potencial de arrecadação que as novas empresas 

representam, não é possível ao Direito Tributário quedar-se inerte, sendo necessária sua 

adaptação à nova realidade.  

A tentativa de adequação do streaming às regras de incidência do imposto sobre 

serviços de qualquer natureza demonstra-se pouco eficiente à maioria dos Municípios 

brasileiros, que não abrigam em seus territórios estabelecimentos das grandes empresas, mas 

cujos habitantes são consumidores do conteúdo por elas ofertado. Ao adotar a regra geral de 

determinação do critério espacial do ISS, a cobrança do tributo resulta na concentração da 

arrecadação nas localidades onde se encontram as sedes das companhias estrangeiras. 

A tributação do streaming por meio do ISS possui dificuldades jurídico-formais, 

especialmente em sua definição como serviço mesmo representando uma obrigação de dar, 

representada pela cessão temporária dos conteúdos de mídia por meio da internet. Ao incluir o 

streaming ao conceito de serviço, o legislador vai de encontro ao entendimento do Supremo 

Tribunal Federal de que é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer 

natureza sobre a locação de bens móveis, consolidado por meio de súmula vinculante. Para 

que a cobrança do ISS não implique em afronta ao texto constitucional, torna-se necessária 

uma revisão no conceito de serviço, objetivando sua modernização e consonância com o 

período atual. A mera adição do item 1.09 ao rol da Lei Complementar nº 116/03 acaba 

trazendo mais questionamentos do que soluções diante do atual entendimento jurisprudencial 

sobre serviços para a incidência do imposto.  

A ampliação da definição de serviços para fins de cobrança do ISS, assim como o 

ocorrido em relação aos planos de saúde e ao arrendamento mercantil, poderia contribuir para 

a solução de parte dos impasses trazidos com a Lei Complementar nº 157/2016. Entretanto, 

restariam pendentes os problemas acerca do local de ocorrência do fato gerador e do 

contribuinte da exação tributária, em razão do modelo clássico adotado pelo legislador para 

definir a regra matriz do imposto sobre serviços, distante das tecnologias surgidas nos últimos 

anos.  
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A criação de eventual imposto residual representa uma opção para a tributação do 

streaming e de outras atividades desenvolvidas digitalmente que não se enquadram às balizas 

de outros tipos tributários. A instituição de novo imposto detentor de fato gerador e base de 

cálculo distintos dos impostos já previstos pela Constituição e com abrangência federal seria 

implicar na superação dos desafios quanto à determinação do local de ocorrência da exação e 

da determinação de seu sujeito passivo.  

  



    55 
 

REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR, Rodrigo Goulart. Sociedade em Rede e Internet: Direitos Fundamentais em 

Diálogo, 2015. 191 f. Dissertação (Mestrado). Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul. Faculdade de Direito. Programa de Pós Graduação em Direito, Porto Alegre, 

2015. 

 

AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2007.  

 

ANGEIRAS, Luciana. Tributação dos Provedores de Acesso à Internet. In: SCHOUERI, 

Luís Eduardo (Org.). Internet: o direito na era virtual. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001,  

ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6ª Edição. São Paulo: Malheiros, 

2009. 

 

BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 

1999. 

 

BALTHAZAR, Ubaldo Cesar. História do tributo no Brasil. Florianópolis: Fundação 

Boiteux, 2005. 

 

BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS: do texto à norma. São Paulo: Quartier Latin, 2005.  

 

BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 2009. 

 
BARRETO, Paulo Ayres; TAKANO, Caio Augusto. Os desafios do planejamento 

tributário internacional na era pós-BEPS. Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. 

Disponível em:<http://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2017/09/BEPS.pdf>. Acesso em 

09 maio 2018.  

 

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: Fundamentos de 

uma dogmática constitucional transformadora. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

BARTHEM NETO, Hélio. Novos Desafios da Tributação do Software no Brasil sob as 

Perspectivas do ICMS e do ISS: do corpus mechanicum ao cloud computing. Fundação 

Getúlio Vargas. São Paulo, 2016.  

 

BAUSCH, Suzy; HAN, Leiliani. Youtube U.S. web traffic grows 75 percent week over 

week, according to Nielsen//Netratings. For immediate release: Nielsen/Netratings Inc. 

Disponível em:<http://www.nielsen-online.com/pr/pr_060721_2.pdf>. Acesso em 03 de maio 

de 2018.  

 

BAZZANELLA, Eduardo Muxfeldt. Tributação Sobre os Vídeos sob Demanda: A 

Influência da Globalização sobre as Normas Tributárias. Faculdade de Direito, Pós-

Graduação em Direito, PUCRS, Porto Alegre, 2016.  

 

BENTO NETO, Nazil. A incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza 

(ISS) sobre o streaming - (in)constitucionalidade do projeto de Lei Complementar n. 



    56 
 

366/2013. Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2016.  

 

BONAVIDES, Paulo. A Quinta Geração de Direitos Fundamentais. In: Direitos 

Fundamentais & Justiça. Porto Alegre, n. 3, p. 82-93, abr./jun. 2008. 

 

BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 16 de julho de 

1934). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm> Acesso em 15 mar. 

2018.  

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso 

em 21 fev. 2018.  

 

BRASIL. Decreto-lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0406.htm>. Acesso em 11 abr. 2018.  

 

BRASIL. Emenda Constitucional n. 18, de 1º de dezembro de 1965. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc18-

65.htm>. Acesso em 15 mar. 2018. 

 

BRASIL. Lei Complementar n. 116, de 31 de julho de 2003. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm> Acesso em 21 fev. 2018.  

 
BRASIL. Lei Complementar n. 157, de 29 de dezembro de 2016. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp157.htm> Acesso em 21 fev. 2018.  

 

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm> Acesso em 21 fev. 2018. 

  

BRASIL. Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm> Acesso em 21 fev. 2018.  

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Plenário. Recurso Extraordinário RE: 116.121 SP. 

Relator: Ministro Octavio Gallotti. Publicado em 25 de maio de 2001. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=206139> Acesso em 

19 maio 2018. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Plenário. Recurso Extraordinário RE: 651.703 PR. 

Relator: Ministro Luiz Fux. Publicado em 26 de abril de 2017. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12788517> Acesso 

em 23 maio 2018. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar na ADI nº 5835/DF. Relator: 

Ministro Alexandre de Moraes. Publicado em 04 de abril de 2018. Disponível em: < 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5319735> Acesso em 22 maio 2018.  

 

file:///M:/%20%253chttp:
file:///M:/%20%253chttp:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm


    57 
 

CARBONAR, Alberto F. T. S; MEIRA, Liziane Angelotti. Análise da incidência 

tributária do ICMS sobre as operações com softwares via download e streaming. In: 

Revista de Direito Internacional Econômico e Tributário, Brasília, V. 12, nº1, p. 444 – 481, 

Jan-Jun, 2017.  

 

CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 26 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010. 

 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 23 ed. São Paulo: Saraiva, 

2011.  

 

CASSONE, Vittorio. Direito tributário: fundamentos constitucionais da tributação, 

definição de tributos e suas espécies, conceito e classificação dos impostos, doutrina, 

prática e jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 15 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2016.  

 

COMISSÃO EUROPEIA. Fair taxation of the digital economy. Disponível 

em:<https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-

economy_en>. Acesso em 13 maio 2018.  

 

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE. Journal Officiel des Communautes 

Européennes. Bruxelas, 11 de abril de 1967, p. 1301-1303.  

 
COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: constituição e código tributário 

nacional. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

DECCAX, Ronaldo Andrade; FONTES, Eduardo Alberto do Nascimento; NOGUEIRA, 

Antônio Roberto Ramos. A reconfiguração da indústria de entretenimento eletrônico 

doméstico. 2003. Disponível em: 

<http://www.anpad.org.br/diversos/trabalhos/EnANPAD/enanpad_2003/ESO/2003_ESO779.

pdf>. Acesso em 30 abr. 2018.  

 

ESTADOS UNIDOS, Chicago, Departamento de Finanças. Amusement Tax Ruling – Tax 

Rule nº 5. Disponível em: 

<https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/rev/supp_info/TaxRulingsandRegulati

ons/AmusementTaxRuling_5_06_09_2015.pdf>. Acesso em: 13 maio 2018. 

 

FRANCISCO, Pedro Augusto Pereira; VALENTE, Mariana Giorgetti. Da rádio ao 

streaming: ECAD, direito autoral e música no Brasil. 1ª edição. Rio de Janeiro: Beco do 

Azougue, 2016.  

 

GERMANO, Lívia de Carli. A Tributação de Músicas e Vídeos Comercializados na 

Internet e Entregues via download e Streaming. In: Revista Direito tributário atual, n. 27, 

p. 440-454, 2012. 

 

GOMES, Ana; LOURENÇO, Rodrigo. Internet Live Streaming. Lisboa: Instituto Superior 

Técnico, 2012. 



    58 
 

GOMES, Francisco J. Aspectos teóricos e práticos do ISS. Disponível em: <http://www.crc-

ce.org.br/crcnovo/files/Aspectos_Teoricos_Praticos_do_ISSQN.pdf>. Acesso em 12 mar. 

2018.  

 

GOMES, Orlando. Contratos, Rio de Janeiro: Forense, 2007 

 

GOMES, Orlando. Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2008.  

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro vol. 2: teoria geral das obrigações. 

14 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

GRUPO DE PESQUISA TRIBUTAÇÃO NA ERA DIGITAL DO NEF/FGV DIREITO SP. 

Tributação na era digital: Renda X Consumo. Disponível em: 

<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/tributacao-na-era-digital-renda-x-consumo-

20102017>. Acesso em 09 maio 2018. 

 

HARADA, Kiyoshi. Imposto Sobre Serviços. Lei Complementar 116/03. Tributação de 

Sociedades de Profissionais, in MARTINS, Ives Gandra (org) e PEIXOTO, Marcelo 

Magalhães (org), ISS: Lei Complementar 116/03, Curitiba: Juruá, 2004. 

 

HARADA, Kiyoshi. ISS: doutrina e prática. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

 

INTERNATIONAL FEDERATION OF PHONOGRAPHIC INDUSTRY. Global Music 

Report 2018 – Annual State of the Industry. IFPI, 2018. Disponível em: 

<http://www.ifpi.org/downloads/GMR2018.pdf>. Acesso em 03 maio 2018. 
 

JORGE, Nayanni Enelly Vieira. Tributação da Netflix no Brasil: incidência do ISS sobre 

streaming e a (in)constitucionalidade da LC 157/2016. Faculdade de Direito, Universidade 

de Brasília, Brasília, 2017.  

 

JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA. Regulamento de Execução (UE) Nº 

1042/2013 do Conselho de 7 de outubro de 2013 que altera o Regulamento de Execução 

(UE) nº 282/2011 no que diz respeito ao lugar das prestações de serviços. Luxemburgo, 

2013.  

 

KRIKKE, Jan. Streaming Video Transforms the Media Industry. Disponível 

em:<https://ieeexplore.ieee.org/document/1310204/>. Acesso em 30 abr. 2018. 

 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 

2005.  

 

MACHADO, Hugo de Brito. O ISS e a locação ou cessão de direito de uso. 2004. 

Disponível em:<http://www.hugomachado.adv.br>.  Acesso em 23 maio 2018. 

 

MACHADO, Hugo de Brito. O ISS e o Arrendamento Mercantil. Revista Dialética de 

Direito Tributário, São Paulo: Dialética, v. 185, fev. 2011. 

 

MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Competência tributária: entre a rigidez 

constitucional e a atualização interpretativa. São Paulo: Malheiros, 2014. 



    59 
 

 

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Código Tributário Nacional: anotações 

à Constituição, ao Código Tributário Nacional e às Leis Complementares 87/1996 e 

116/2003. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

 

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Manual de Direito Tributário. São Paulo: 

Atlas, 2017. 

 

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. A atualidade da locatio-conductio no 

disciplinamento da tributação das novas tecnologias. No prelo.  

 

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito; MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. 

Tributação da atividade de armazenamento digital de dados. No prelo. 

 

MARTINS, Ives Gandra da Silva e RODRIGUES, Marilene Talarico Martins. O ISS e o 

local da prestação de Serviços – Lei Complementar 116/03, in MARTINS, Ives Gandra 

(org) e PEIXOTO, Marcelo Magalhães (org), ISS: Lei Complementar 116/03, Curitiba: 

Juruá, 2004.  

 

MARTINS, Sérgio Pinto. Manual do Imposto Sobre Serviços. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2013.  

 

MARTINS, Ives Gandra  (org.) e   PEIXOTO,   Marcelo   Magalhães   (org.), ISS: 

Lei Complementar 116/03, Curitiba: Juruá, 2004. 

 

MELO, José Eduardo Soares de. ISS: aspectos teóricos e práticos. 2 ed. São Paulo: 
Dialética, 2001. 

 

NETFLIX. Sobre a Netflix. Disponível em:<https://media.netflix.com/pt_br/about-netflix>. 

Acesso em 03 maio 2018. 

 

NETFLIX. Termos de uso. Disponível em:<https://help.netflix.com/legal/termsofuse>. 

Acesso em 18 maio 2018.  

 

OCDE. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 2015 Final 

Report. Paris: OECD Publishing, 2015.  

 

OCDE. Base erosion and profit shifting. Disponível em:<http://www.oecd.org/tax/beps/>. 

Acesso em 09 maio 2018.  

 

PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

 

PAULSEN, Leandro; MELLO, José Eduardo Soares de. Impostos Federais, Estaduais e 

Municipais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. 

 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições do direito civil vol. 2: teoria geral das 

obrigações. Atual. Guilherme Calmon Nogueira da Gama. 29 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2017.  

 



    60 
 

PRIME VIDEO. Termos de uso do Amazon Prime Video. Disponível em: 

<https://www.primevideo.com/help?nodeId=202095490>. Acesso em 18 maio 2018.  

ROCHA, Edson Gomes da. Netflix: o próximo passo da evolução televisiva. São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica, 2016.  

 

SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

SPOTIFY. Company Info. Disponível em:<https://newsroom.spotify.com/companyinfo/>. 

Acesso em 07 maio 2018.  

 

SPOTIFY. Termos e condições de uso do Spotify. Disponível em: 

<https://www.spotify.com/br/legal/end-user-agreement/plain/?language=pt&country=br>. 

Acesso em 18 maio 2018.  

 

STURMER, Adriana; SILVA, Giana Petry Dutra da. Do DVD ao online streaming: a 

origem e o momento atual do Netflix. Disponível em <http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-

nacionais-1/encontros-nacionais/10o-encontro-2015/gt-historia-da-midia-audiovisual-e-

visual/do-dvd-ao-online-streaming-a-origem-e-o-momento-atual-do-netflix/view >. Acesso 

em 03 maio 2018. 

 

TABOSA, Agerson. Direito romano. 3 ed. Fortaleza: FA7, 2007. 

 

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário, 12 ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005.  

 

TORREZAN JÚNIOR, Osvaldo Madinor. Análise da constitucionalidade da incidência do 

ISS sobre a atividade de streaming de vídeos da Netflix: um estudo à luz dos tipos 

constitucionais. Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017.  

 

VALADÃO, Haroldo. Imposto de Indústrias e Profissões – Limites Constitucionais da 

Competência Tributária dos Municípios. Disponível em: 

<bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/download/12435/11335>. Acesso em 26 

mar. 2018. 

 


