
O Imposto Sobre Serviços de Valor Adicionado: uma proposta a ser 
estudada 

 
Uma parcela graúda dos nossos doutrinadores rejeita a cumulatividade do ISS, 
embora não haja determinação expressa que a vede na Constituição Federal e 
nas leis complementares. Ao contrário, em relação ao ICMS, a Constituição 
Federal é clara ao afirmar que o imposto “será não-cumulativo, compensando-
se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou 
prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores” (inciso I do § 2º 
do art. 155). O mesmo ocorre com o IPI (inciso II do § 2º do art. 153). Todavia, 
quando trata do ISS, não há qualquer referência ao assunto.  
 
Na verdade, enquanto o encadeamento de operações é fato comum no ICMS e 
IPI, pela evidência de que a revenda de uma mercadoria pressupõe uma 
compra anterior, ou a fabricação de um produto é pressuposto da aquisição de 
matéria prima, tal encadeamento na prestação de serviços não pode ser 
considerado como regra geral. Contudo, muitos serviços são prestados em 
decorrência de outros serviços “preliminares” necessários para sua conclusão 
final. E, em tais casos, os doutrinadores argumentam que seria razoável 
deduzir da base de cálculo do ISS aqueles serviços “preliminares” já tributados, 
levando em conta o fato de não ser “da natureza dos serviços tributáveis o 
comportar o fenômeno da cumulatividade”, como diz Aires F. Barreto. 
 
De qualquer modo, a cumulatividade do ISS está, sim, prevista em lei 
complementar, quando estabelece como base de cálculo do imposto o preço 
do serviço, sem qualquer dedução. E as leis ordinárias municipais seguem, de 
forma geral, a regra da lei complementar e isso não quer dizer que o legislador 
municipal não possa abrir mão de parcela da receita e permitir a dedução de 
serviços já tributados. Em alguns casos, a lei municipal abre mão, por exemplo, 
da parcela cobrada das subempreiteiras nos serviços de construção civil, 
embora a Lei Complementar n. 116/03 não disponha neste sentido. 
 
No tocante à posição da Justiça, temos acompanhado algumas decisões 
favoráveis à dedução de serviços tributados anteriormente, como, por exemplo, 
o pagamento de médicos por serviços prestados às operadoras de planos de 
saúde. Numa decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça considerou a 
cumulatividade, neste exemplo, de “dupla tributação” (REsp 1.137.234/RS, 
julgado em 14/6/2011).  
 
Há, também, outro aspecto a destacar e que vem, de certo modo, prejudicando 
a arrecadação do imposto municipal, por força da não-cumulatividade do 
ICMS/IPI, em confronto ao ISS. Estamos nos referindo a determinadas 
operações, nitidamente de prestação de serviços, mas que fazem parte do 
processo de composição do custo de uma comercialização ou industrialização. 
São, basicamente, os serviços prestados em bens de terceiros para futura 
comercialização ou industrialização, os quais, por não serem dedutíveis da 
base de cálculo do ICMS/IPI, sofrem uma “reengenharia” operacional e acabam 
se transformando em operações mercantis. Em outras palavras, serviços são 
transformados em operações de indústria ou de comércio, com a utilização de 
nota fiscal estadual em detrimento da nota fiscal municipal de serviços. São 



serviços de lubrificação, restauração, recondicionamento, pintura, 
beneficiamento, galvanoplastia, plastificação e tantos outros, camuflados como 
operações mercantis, que permitam aos seus tomadores deduzi-los da base de 
cálculo do IPI/ICMS quando da venda do produto final. 
 
Evidente que as empresas tentam de todas as formas minimizar o impacto 
tributário de suas operações, na maioria das vezes com a prática da elisão 
fiscal, que é permitida, mas, em certos casos, aplicam a elusão, que é uma 
prática ilícita com toda a aparência de normalidade, contando, nas situações 
acima citadas, com o velado beneplácito do Fisco estadual. 
 
Talvez, então, esteja na hora de repensar o ISS dentro de um cenário global, a 
compatibilizar melhor o imposto municipal com os demais de produção e 
consumo. Uma revisão que procurasse acertar não só a questão da 
bitributação, mas, também, a do local de incidência, o processo de retenção na 
fonte, a fixação de alíquotas e a sua abrangência, esta última para alcançar 
atividades econômicas que escapam da incidência de qualquer imposto na 
ponta de suas operações. 
 
A seguir, elementos de uma proposta ou ideia inicial. 
 
Aspecto material 
 
A norma constitucional em vigor, de que compete aos Municípios instituir 
imposto sobre serviços de qualquer natureza é acanhada e propensa a erros, a 
exigir exaustivas interpretações e discussões acadêmicas. Uma delas é a de 
distinguir “trabalho” de “serviço”, palavras que se confundem no jargão comum. 
Vai daí que se acomoda ao “serviço” o verbo “prestar” e exige-se da lei 
complementar a explicação de que trabalhos de assalariados e outros não se 
sujeitam ao imposto. Ademais, se a expressão prestar serviços tem um sentido 
jurídico, de cunho no direito privado, restringe-se às obrigações de fazer. E 
neste sentido, diversas atividades econômicas, como a locação de bens 
móveis, a cessão de direito de uso, o arrendamento mercantil e outras, não 
poderiam constar da lista de serviços tributáveis pelo imposto.  
 
A limitação, por força do conceito jurídico da expressão serviço, é tamanha, 
que até mesmo o Supremo Tribunal Federal passou a considerar tributável pelo 
imposto tudo aquilo que estiver contido na lista de serviços, quando decidiu 
pela constitucionalidade da incidência nas operações de arrendamento 
mercantil. Deixou, assim, de lado o aspecto jurídico das obrigações de fazer, 
para acolher todas as atividades listadas na lei complementar. Retornou, 
portanto, ao antigo posicionamento do Ministro Ilmar Galvão, ao tempo em que 
dizia que a rigidez de conceitos certamente afastaria da exação uma série de 
atividades econômicas que não se comportam a nenhum dos impostos de 
produção e consumo. 
 
O imposto deveria ser de prestação de serviços e de outras atividades 
econômicas de qualquer natureza, com exceção daquelas que sofrem 
tributação de outros impostos de produção e consumo. Não dizer com isso que 
o ISS se transformaria, ou retornaria às suas origens de “imposto residual”, 



mas de alcançar não só as obrigações de fazer como outras atividades não 
tributadas, como a locação de bens móveis. Mas, para tanto, haveria a 
necessidade de ser incluído na Constituição Federal um dispositivo que viesse 
a permitir a incidência do imposto em outras operações desprovidas da 
natureza jurídica de serviço, com um esboço mais ou menos assim: 
“§ x – Para os efeitos do inciso III deste artigo (156), considera-se serviço: 
I – a locação de bens móveis, a qualquer título; 
II – a locação de espaço em bens imóveis, a título de hospedagem, guarda de 
bens, estacionamento, de promoção de festas e eventos de qualquer natureza; 
III – as operações de franquia de qualquer natureza; 
IV – as operações de arrendamento mercantil de bens móveis e imóveis; 
V – as operações de cessão de direito de uso, marcas e patentes”. 
 
E outras operações que forem necessárias suas indicações expressas, entre 
essas, as atividades de restaurantes e lanchonetes, tipicamente de serviços, 
mas consideradas na lei brasileira como circulação de mercadorias, gravadas 
pelo ICMS quando o correto seria o ISS. A reforçar essa posição, o comentário 
de Marcelo Caron Baptista: “(...) o restaurante, assim como o bar e o café, 
essencialmente, não realizam operações relativas à circulação de mercadorias, 
mas, ao contrário, prestam serviços. Os materiais não passam de insumos 
indispensáveis para que o serviço seja prestado. A natureza jurídica da 
prestação-fim da relação estabelecida entre restaurante e cliente é de fazer. 
(...) Incide, pois, sobre essa atividade, apenas o ISS, jamais o ICMS”. 
 
Lista de Serviços 
 
A questão da lista de serviços é outro problema, ou gerador de tantos 
problemas de interpretação que a sua importância, necessidade e 
obrigatoriedade deveriam ser revistas. 
 
O assunto merece um breve histórico. 
 
A reforma tributária de 1965, aprovada pela Emenda Constitucional n. 18, de 1º 
de dezembro de 1965, foi uma adaptação, em termos, do ordenamento 
tributário já em vigor na França e em alguns outros países europeus. Nesta 
época, ainda não havia, particularmente na legislação francesa, uma “lista” de 
atividades e, deste modo, a primeira redação do Código Tributário Nacional 
não fez qualquer menção a uma lista de serviços. O CTN, de 25 de outubro de 
1966, dizia assim: 
“Art. 71. O imposto, de competência dos Municípios, sobre serviços de 
qualquer natureza tem como fato gerador a prestação, por empresa ou 
profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço que não 
configure, por si só, fato gerador de imposto de competência da União ou dos 
Estados”. 
 
O artigo acima era acompanhado por um parágrafo que identificava certas 
atividades como “serviço”, para efeito exclusivo de incidência do imposto. 
 
Com o apoio da Comunidade Econômica Européia – CEE – às normas 
tributárias lançadas na França, e tendo por objetivo harmonizar a legislação 



dos países membros, foi promulgada, em 11 de abril de 1967, uma nova 
diretriz e esta, sim, inseria uma lista de serviços, contendo onze atividades.  
 
Destarte, o Decreto-lei n. 406, publicado em 31 de dezembro de 1968, o 
primeiro a fazer referência e anexar lista de serviços, teve, sem dúvida 
nenhuma, inspiração na legislação européia. Importante observar as 
coincidências de datas: 
 
Legislação francesa e 1ª diretriz da CEE, esta aprovada em 1962: inexistência 
de lista de serviços; 
Código Tributário Nacional, publicado em 1966: inexistência de lista de 
serviços; 
2ª diretriz da CEE, divulgada em 1967: existência de lista de serviços; 
Decreto-lei n. 406, publicado em 1968: existência de lista de serviços. 
 
A lista tem, portanto, origem na ideia européia, mas, na Europa, o conceito de 
serviço distanciava-se, e muito, do conceito de serviço do direito privado. Como 
ensina Bernardo Ribeiro de Moraes: 
“O próprio anexo A esclarecia que na definição de prestação de serviços da 
diretriz, era necessário classificar, entre outras, as seguintes prestações de 
serviços: ‘cessão de um bem imaterial’, ‘execução de uma obrigação de não 
fazer alguma coisa’, ‘execução de um trabalho relacionado com um bem 
material’ (desde que não constitua transmissão do bem). (...) O conceito 
tributário de ‘prestação de serviços’ não é equivalente ao do direito civil, 
conforme preconizado pela CEE”.  
 
Não pretendemos, de forma alguma, sustentar posição de que as regras 
brasileiras devem copiar as regras européias, mas, a partir do momento em 
que são consideradas inconstitucionais as atividades incluídas na lista que não 
se coadunam ao conceito de obrigação de fazer do direito privado, não se vê 
mais qualquer propósito de existir uma lista de serviços em lei complementar à 
Constituição Federal, a exigir que os Municípios dela não se afastem.      
 
Somos, porém, favoráveis à lista de serviços desde que o seu objetivo seja 
para atender, exclusivamente, os seguintes aspectos: 
 
A) A inclusão de atividades econômicas não necessariamente consideradas 
obrigações de fazer pelo direito civil, tais como locação de bens móveis e 
outras; 
 
B) Definir, de forma mais clara, as chamadas “atividades mistas”.  
 
As chamadas ‘atividades mistas’ merecem ser comentadas. 
 
Quando do projeto da Emenda Constitucional “B”, de 1965, a Comissão 
Especial de Reforma Tributária fez constar um parágrafo único ao art. 16 (que 
tratava do ISS), com o seguinte dispositivo: 
“Parágrafo único. Lei complementar fixará critérios que permitam distinguir as 
atividades a que se refere este artigo das previstas no art. 13”. 
 



O art. 13 citado tratava do ICM. No relatório da Comissão, esta explicou o 
seguinte: 
“Cumpre apenas esclarecer que o parágrafo único é uma disposição 
acautelatória, que tem por fim afastar os problemas que certamente surgiriam 
em todos os casos em que a prestação de serviço é combinada com um 
fornecimento de materiais, o qual configurando venda, incidiria no imposto 
estadual de que trata o art. 13 do texto revisto”. 
 
 Estava, assim, a Comissão preocupada em melhor discernir as operações que 
envolvessem prestação de serviços e fornecimento de mercadorias ou 
produtos, pois, se configurada venda, só poderíamos estar falando de 
mercadorias (comércio) ou de produtos (industrialização). 
 
Não é de hoje que se sabe que as pessoas têm plena autonomia de vontade 
para fazer negócios. Na verdade, o normativo legal sempre seguiu a reboque 
da criatividade das relações econômicas, na tentativa de oferecer um 
ordenamento jurídico aos negócios que surgiam, não como freio, mas para 
proteger os interesses emanados da boa-fé dos incautos e criar a 
preponderância do interesse social sobre o particular. Mas, apesar do 
emaranhado de normas jurídicas ora existentes, neste amplo universo do 
direito positivo, não há (ainda) como deixar de prevalecer a autonomia de 
vontade dos próprios sujeitos na realização de seus negócios lícitos. 
 
Todos os negócios têm um objetivo maior, aquele que prima por uma 
preponderância sobre os demais, caso existam outros. Pode-se chamar tal 
objetivo como a causa do negócio, o fim que as partes pretendem alcançar 
para adquirir relevância jurídica (Heleno Tôrres). Em cada contrato ocorre uma 
causa, e não um somatório de causas a dificultar sua interpretação. 
 
Em tal conjugação de fatores, de um lado o objetivo maior dos contraentes, do 
outro, a causa do contrato a propiciar o formato jurídico do negócio firmado, 
não poderia a norma tributária estabelecer interpretação diversa daquela 
instituída pelas partes. E isso vem ocorrendo em inúmeras situações ao se 
definir a hipótese de incidência tributária, mormente nas relações ICMS x ISS. 
 
Alguns exemplos de muitos: 
 
A) serviços de elaboração de móveis por encomenda com instalação e 
montagem, prestados ao usuário final – contrato típico de empreitada, mas 
considerada operação tributável pelo ICMS (para efeito tributário, entende-se, 
erroneamente, como prestação-fim a “venda” do móvel e atividades-meio a 
instalação e montagem). O mesmo ocorre em serviços de serralheria, 
marmoraria, vidraçaria etc. 
 
B) serviços de beneficiamento em bens de terceiros – apesar de constar na 
lista de serviços, os Estados insistem em cobrar ICMS a considerar o mero 
beneficiamento de um bem e sua devolução ao destinatário como se fosse uma 
operação de circulação de mercadoria. 
 



C) serviços de restaurantes, lanchonetes e bares – apesar de serem serviços 
típicos, tributa-se pelo ICMS com base na legislação vigente. 
 
Por tais motivos, e somente por esses, entendemos a necessidade da 
existência de uma lista de serviços, não para definir aquilo que, por sua própria 
essência, já está definido, mas para definir as atividades cuja prestação-fim é a 
prestação de serviço e não fornecimento de mercadorias ou fabricação de 
produtos comercializáveis. 
 
Aspecto espacial 
 
Para eliminar de vez a confusa interpretação do conceito de estabelecimento 
prestador, o ISS deveria ser tributado sempre no Município do tomador do 
serviço, não importando a localização do estabelecimento do prestador. Para 
tanto, tal aplicativo deveria ser conjugado à obrigação irrestrita de o valor do 
imposto ser retido na fonte pagadora, em todos os casos quando o tomador do 
serviço for pessoa jurídica de direito público ou privado em quaisquer de suas 
características e modalidades.  
 
No entanto, seriam necessárias duas exceções: 
 
A) a incidência no domicílio do prestador, quando este não tiver 
estabelecimento, notadamente em função do profissional autônomo; 
 
B) quando o tomador do serviço for pessoa física, quando, então, o imposto 
será devido no Município onde se localiza o estabelecimento do prestador. 
 
Aspecto Quantitativo 
 
Algumas regras poderiam ser revistas: 
 
A) A alíquota seria única para todos os serviços, fixada em 5%. Seria proibida 
qualquer medida de isenção ou benefício fiscal dos Municípios que viesse a 
reduzir a referida alíquota, inclusive deduções na base de cálculo ou qualquer 
outra forma que provocasse redução do valor tributável. 
 
B) O ISS seria não-cumulativo, permitindo-se a dedução correspondente aos 
montantes cobrados nas prestações de serviços anteriores. Por evidência, 
seria um direito do contribuinte outorgado na Constituição Federal, hoje não 
prevista. Desse modo, o contribuinte passaria a ter o direito de abater, do 
montante do ISS a pagar, tudo o que foi devido por outros contribuintes que lhe 
prestaram serviços, estabelecendo uma relação de créditos e débitos. 
 
Somente seria permitida a dedução de serviços prestados por pessoas 
jurídicas, inclusive integrantes do Simples Nacional, com retenção obrigatória 
na fonte pagadora. Os serviços prestados por pessoas físicas não seriam 
compensadas no imposto final a recolher. 
 
Um ponto polêmico a ser discutido é a questão do local da incidência das 
retenções. Nesse imaginário normativo que estamos criando, o local de 



incidência seria sempre no Município onde o serviço foi prestado, e, sendo 
assim, ocorrerão casos em que as retenções seriam recolhidas em 
determinado Município enquanto suas compensações refletiriam em outro 
Município, se o prestador final lá prestar serviço. Um exemplo: uma empresa 
de informática sediada no Município A, fecha um serviço no Município B. Para 
desenvolver uma etapa do serviço, contrata outra empresa sediada também no 
Município A. Essa segunda empresa prestou, portanto, serviço no Município A, 
pois o tomador lá está sediado. A empresa de informática paga o valor do 
serviço e retém o ISS, recolhendo-o no Município A. Quando, porém, prestar o 
serviço no Município B, o montante do recolhimento do imposto neste 
Município será deduzido pelo valor recolhido no Município A.  
 
Bem, estão aí algumas regras hipotéticas por nós inventadas com o intuito de 
iniciar a discussão de mudanças na atual estrutura do ISS. Aguardo sugestões, 
críticas e comentários dos leitores. 
 
Roberto Tauil   
Julho de 2011.  
 
 


