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ÍNDICE: 1- Introdução. 2 - Aspectos do ISS julgados definitivamen
te pelo ST J sob a modalidade de recursos repetitivos. 3 - A polêmica 
sobre a competência do município para exigir o pagamento do ISS 
quando o serviço é prestado fora da sede onde a empresa está insta
lada. Análise dos recursos especiais n. 1.060.210 (referente ao leasing) 
e n. 1.117.121 (construção civil) e de dezenas de decisões assentando 
que o ISS deve ser pago no local onde o serviço é prestado. 4 - O ISS 
sobre serviços contratados e o município competente para exigir o 
cumprimento da referida obrigação tributária. 5 - Consagração da 
jurisprudência predominante no STJ por mais de 20 anos. 6 - Con
siderações sobre o tema em análise. 7 - O ST J, em sede de julgamen
to de REsp sob a técnica de recursos repetitivos, definiu que o ISS 
tem como sujeito ativo para exigir o seu pagamento o município onde 
o seu fato gerador ocorre, isto é, onde os elementos configuradores 
do serviço se concretizam e produzem efeitos. Resp 1.117.121. 8 - A 
compreensão dos efeitos do REsp 1.060.210, julgado sob os efeitos 
vinculativos da técnica de recursos repetitivos, e a sua projeção limi
tada, unicamente, aos contratos de leasing. 9 - Conclusões. 

1. INTRODUÇÃO 

o Imposto sobre Serviços (ISS), da competência dos 
Municípios, vem sendo submetido, nos últimos dez anos, a 
uma análise interpretativa pela jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, quando julgado em sede de Recurso 
Especial, que, por motivos de controvérsias instauradas, tem 
sido levado a ser buscada, pela via da modalidade prevista no 
art. 543-C, do CPC, apreciação pela via de recursos repetitivos, 
uma estabilização de entendimento que merece da doutrina 
um exame acurado. 

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por mis
são constitucional, tem por destacada atribuição zelar pela 
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autoridade da lei federal e pela sua aplicação uniforme em 
todo o território nacional, gerando segurança jurídica e conse
quente estabilização nas relações entre os cidadãos e entre 
estes e os entes federativos que compõem o Estado brasileiro. 

o nosso objetivo, no presente trabalho, escrito em ho
menagem à pranteada Ministra Denise Arruda, que honrou a 
magistratura brasileira com o seu exemplo de conduta culti
vadora da cidadania, da moralidade, do amor aos seus juris
dicionados e de profunda dedicação ao Direito por nele crer 
como projetador, quando aplicado, de pacificação social, é de 
analisar, de modo sintético, duas decisões firmadas pelo Su
perior Tribunal de Justiça que, até o momento, estão vigoran
do sob a égide do art. 543-C, do CPC, isto é, com os efeitos 
produzidos por julgamentos de Recursos Especiais sob a 
modalidade de repetitivos. 

2. ASPECTOS DO ISS JULGADOS DEFINITIVAMENTE PELO 
STJ SOB A MODALIDADE DE RECURSOS REPETITIVOS 

De início, destacamos que o Superior Tribunal de Justi
ça, em sede de Recursos Especiais julgados sob a técnica efei
tos de Recursos Repetitivos, portanto, com o alcance determi
nado pelo art. 543-C, do CPC, já definiu, no referente ao ISS: 

a) a sua incidência ISS em operações de arrendamento 
mercantil (leasing) e a competência do Município para exigir 
o seu pagamento; 

b) a competência do Município para cobrá-lo em caso de 
prestação de serviço de por empresas da construção civil; 

c) a sua incidência sobre serviços prestados por empresas 
de mão de obra temporária; 

d) a sua incidência sobre serviços de composição gráfica; 

e) idem sobre locação de bens moveis; e 
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f) idem sobre serviços bancários, interpretando de modo 
extensivo a lista fixada pela Lei Complementar.Em síntese, a 
jurisprudência do STS, nas situações acima indicadas, sob os 
efeitos de julgamentos proferidos sob a modalidade de recursos 
repetitivos, está definida no sentido que: 
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EMENTA 

1. O colendo STF já afirmou (RE 592. 905/SC) que ocorre o 
fato gerador da cobrança do ISS em contrato de arrenda
mento mercantil. O eminente Ministro EROS GRAU, relator 
daquele recurso, deixou claro que o fato gerador não se 
confunde com a venda do bem objeto do leasing financeiro, 
já que o núcleo do serviço prestado é o financiamento. 

2. No contrato de arrendamento mercantil financeiro (Lei 
6.099/74 e Resolução 2.309/96 do BACEN), uma empresa es
pecialmente dedicada a essa atividade adquire um bem, se
gundo especificações do usuário/consumidor, que passa a ter 
a sua utilização imediata, com o pagamento de contrapresta
ções previamente acertadas, e opção de, ao final, adquiri-lo 
por um valor residual também contratualmente estipulado. 
Essa modalidade de negócio dinamiza a fruição de bens e não 
implica em imobilização contábil do capital por parte do ar
rendatário: os bens assim adquiridos entram na contabilida
de como custo operacional (art. 11 e 13 da Lei 6.099/74). 
Trata-se de contrato complexo, de modo que o enfrentamen
to da matéria obriga a identificação do local onde se perfec
tibiliza o financiamento, núcleo da prestação dos serviços nas 
operações de leasing financeiro, à luz do entendimento que 
restou sedimentado no Supremo Tribunal Federal. 

3. O art. 12 do DL 406/68, com eficácia reconhecida de lei 
complementar, posteriormente revogado pela LC 116/2003, 
estipulou que, à exceção dos casos de construção civil e de 
exploração de rodovias, o local da prestação do serviço é o 
do estabelecimento prestador. 

4. A opção legislativa representa um potente duto de esva
ziamento das finanças dos Municípios periféricos do siste
ma bancário, ou seja, através dessa modalidade contratual 
se instala um mecanismo altamente perverso de sua descapi
talização em favor dos grandes centros financeiros do País. 
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5. A interpretação do mandamento legal leva à conclusão 
de ter sido privilegiada a segurança jurídica do sujeito pas
sivo da obrigação tributária, para evitar dúvidas e cobran
ças de impostos em duplicata, sendo certo que eventuais 
fraudes (como a manutenção de sedes fictícias) devem ser 
combatidas por meio da fiscalização e não do afastamento 
da norma legal, o que traduziria verdadeira quebra do 
princípio da legalidade tributária. 

6. Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar 
que, existindo unidade econômica ou profissional do esta
belecimento prestador no Município onde o serviço é per
fectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributá
rio, ali deverá ser recolhido o tributo. 

7. O contrato de leasing financeiro é um contrato complexo 
no qual predomina o aspecto financeiro, tal qual assentado 
pelo STF quando do julgamento do RE 592.905/SC, Assim, 
há se concluir que, tanto na vigência do DL 406/68 quanto 
na vigência da LC 116/2003, o núcleo da operação de arren
damento mercantil, o serviço em si, que completa a relação 
jurídica, é a decisão sobre a concessão, a efetiva aprovação 
do financiamento. 

8. As grandes empresas de crédito do País estão sediadas 
ordinariamente em grandes centros financeiros de notável 
dinamismo, onde centralizam os poderes decisórios e esti
pulam as cláusulas contratuais e operacionais para todas 
suas agências e dependências. Fazem a análise do crédito 
e elaboram o contrato, além de providenciarem a aprovação 
do financiamento e a consequente liberação do valor finan
ceiro para a aquisição do objeto arrendado, núcleo da ope
ração. Pode-se afirmar que é no local onde se toma essa 
decisão que se realiza, se completa, que se perfectibiliza o 
negócio. Após a vigência da LC 116.2003, assim, é neste 
local que ocorre a efetiva prestação do serviço para fins de 
delimitação do sujeito ativo apto a exigir ISS sobre opera
ções de arrendamento mercantil. 

9. O tomador do serviço ao dirigir-se à concessionária de 
veículos não vai comprar o carro, mas apenas indicar à arren
dadora o bem a ser adquirido e posteriormente a ele disponi
bilizado. Assim, a entrega de documentos, a formalização da 
proposta e mesmo a entrega do bem são procedimentos 
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acessórios, preliminares, auxiliares ou consectários do ser
viço cujo núcleo - fato gerador do tributo - é a decisão sobre 
a concessão, aprovação e liberação do financiamento. [ ... ] 

10. Recurso Especial parcialmente provido para definir que: 
(a) incide ISSQN sobre operações de arrendamento mer
cantil financeiro; (b) o sujeito ativo da relação tributária, na 
vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabele
cimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é 
aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a re
lação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se 
comprove haver unidade econômica ou profissional da 
instituição financeira com poderes decisórios suficientes à 
concessão e aprovação do financiamento - núcleo da ope
ração de leasing financeiro e fato gerador do tributo; (d) 
prejudicada a análise da alegada violação ao art. 148 do 
CTN; (e) no caso concreto, julgar procedentes os Embargos 
do Devedor, com a inversão dos ônus sucumbenciais, ante 
o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Município de 
Tubarão/SC para a cobrança do ISS. Acórdão submetido 
ao procedimento do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/ 
STJ. (REsp 1060210 SC, ReI. Ministro Napoleão Nunes Maia 
Filho, Primeira Seção, Julgado em 28/11/2012, DJE 
05/03/2013). 

Observação: O acórdão acima citado, embora julgado sob 
os efeitos do art. 543-C do CPC (Recursos Repetitivos), ainda, 
nesta data (17.04.2014), não transitou em julgado. Está aguar
dando julgamento de embargos de declaração. 
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EMENTA 

1. A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 
406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que 
foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência 
para o local da sede do prestador do serviço (art. 3Q

). 

2. Em se tratando de construção civil, diferentemente, 
antes ou depois da lei complementar, o imposto é devido 
no local da construção (art.12, letra "b" do DL 406/68 e 
art.3Q

, da LC 116/2003). 



TRIBUTAÇÃO: DEMOCRACIA E LIBERDADE 

3. Mesmo estabeleça o contrato diversas etapas da obra de 
construção, muitas das quais realizadas fora da obra e em 
município diverso, onde esteja a sede da prestadora, consi
dera-se a obra como uma universalidade, sem divisão das 
etapas de execução para efeito de recolhimento do ISS. 

(REsp 1117121 Sp, ReI. Ministra ELIANA CALMON, PRI
MEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 29/10/2009). 

Observação: Acórdão transitado em julgado na data de 
04.12.2009. 

EMENTA 

1. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, consoante 
disposto no artigo 9Q

, caput, do Decreto-Lei 406/68. 

2. As empresas de mão de obra temporária podem encartar
-se em duas situações, em razão da natureza dos serviços 
prestados: (i) como intermediária entre o contratante da 
mão de obra e o terceiro que é colocado no mercado de 
trabalho; (ii) como prestadora do próprio serviço, utilizan
do de empregados a ela vinculados mediante contrato de 
trabalho. 

3. A intermediação implica o preço do serviço que é a co
missão, base de cálculo do fato gerador consistente nessas 
"intermediações" . 

4. O ISS incide, nessa hipótese, apenas sobre a taxa de 
agenciamento, que é o preço do serviço pago ao agenciador, 
sua comissão e sua receita, excluídas as importâncias vol
tadas para o pagamento dos salários e encargos sociais dos 
trabalhadores. Distinção de valores pertencentes a terceiros 
(os empregados) e despesas cem a prestação. Distinção 
necessária entre receita e entrada para fins financeiro-tri
butários. 

5. A exclusão da despesa consistente na remuneração de 
empregados e respectivos encargos da base de cálculo do 
ISS impõe perquirir a natureza das atividades desenvolvi
das pela empresa prestadora de serviços. Isto porque as 
empresas agenciadoras de mão de obra, em que o agencia
dor atua para o encontro das partes, quais sejam, o contra
tante da mão de obra e o trabalhador, que é recrutado pela 
prestadora na estrita medida das necessidades dos clientes, 
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dos serviços que a eles prestam, e ainda, segundo as espe
cificações deles recebidas, caracterizam-se pelo exercício 
de intermediação, sendo essa a sua atividade-fim. 

6. Consectariamente, nos termos da Lei 6.019, de 3 dejanei
ro de 1974, se a atividade de prestação de serviço de mão 
de obra temporária é prestada através de pessoal contrata
do pelas empresas de recrutamento, resta afastada a figura 
da intermediação, considerando-se a mão de obra empre
gada na prestação do serviço contratado como custo do 
serviço, despesa não dedutível da base de cálculo do ISS. 

"Art. 4Q 
- Compreende-se como empresa de trabalho tem

porário a pessoa física ou jurídica urbana, cuja atividade 
consiste em colocar à disposição de outras empresas, tem
porariamente, trabalhadores, devidamente qualificados, 
por elas remunerados e assistidos. ( ... ) Art. 11 - O contrato 
de trabalho celebrado entre empresa de trabalho temporá
rio e cada um dos assalariados colocados à disposição de 
uma empresa tomadora ou cliente será, obrigatoriamente, 
escrito e dele deverão constar, expressamente, os direitos 
conferidos aos trabalhadores por esta Lei. ( ... ) Art. 15 - A 
Fiscalizáção do Trabalho poderá exigir da empresa toma
dora ou cliente a apresentação do contrato firmado com a 
empresa de trabalho temporário, e, desta última o contrato 
firmado com o trabalhador, bem como a comprovação do 
respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias. 
Art. 16 - No caso de falência da empresa de trabalho tem
porário, a empresa tomadora ou cliente é solidariamente 
responsável pelo recolhimento das contribuições previden
ciárias, no tocante ao tempo em que o trabalhador esteve 
sob suas ordens, assim como em referência ao mesmo pe
ríodo, pela remuneração e indenização previstas nesta Lei. 
( ... ) Art. 19 - Competirá à Justiça do Trabalho dirimir os 
litígios entre as empresas de serviço temporário e seus 
trabalhadores. " 

7. Nesse diapasão, o enquadramento legal tributário faz 
mister o exame das circunstâncias fáticas do trabalho pres
tado, delineadas pela instância ordinária, para que se pos
sa concluir pela forma de tributação. 

8. In casu, na própria petição inicial, a empresa recorrida 
procede ao seu enquadramento legal, in verbis: "Como 
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demonstra seu contrato social (documento anexo), a Impe
trante tem como objetivo societário a locação de mão-de
-obra temporária, na forma da Lei n. 6.019/74. Em contra
prestação aessa terceirização, conforme cópia exemplifica
tiva de contrato em anexo (documento anexo), as empresas 
contratantes ou tomadoras de seus serviços realizam o 
pagamento da remuneração do trabalhador terceirizado e 
o pagamento do spread da Impetrante, qual seja, a chama
da taxa de administração, conforme cópia exemplificativa 
de nota fiscal em anexo (documento anexo). Entretanto, por 
inconveniência contábil e exigência ilegal do Fisco, está 
"autorizada" a somente emitir uma nota fiscal para receber 
os seus serviços, onde a taxa de administração, despesas e 
remuneração do terceirizado são pagas de forma conjunta." 

9. O Tribunal a quo, a seu turno, assentou que: "Para melhor 
esclarecer a questão faz-se necessário definir a relação ju
rídica e as partes envolvidas. 

10. Verifica-se, pois, que existe a empresa tomadora do 
serviço de mão de obra, a empresa prestadora agenciadora 
do serviço de mão de obra e o trabalhador que irá prestar 
o serviço. 

11. Em decorrência disso, existe também um contrato entre 
a empresa tomadora do serviço e a empresa agenciadora, 
bem como entre a empresa agenciadora e trabalhador. 
Nesse sentido, a empresa agenciadora, no caso a apelada, 
irá determinar ao trabalhador que execute um determina
do trabalho, sendo que ele será remunerado pela execução 
da tarefa. Dessa forma, a empresa agenciadora de mão de 
obra recebe a taxa de administração e o reembolso do valor 
concernente à remuneração do trabalhador, da empresa 
tomadora do serviço. 

12. Assim, o único serviço que a empresa agenciadora de 
mão de obra presta é o de indicar uma pessoa (trabalhador) 
para a execução do trabalho e a remuneração bruta é o 
pagamento que recebe (taxa de administração)." 

13. Com efeito, verifica-se que o Tribunal incorreu em inegável 
equívoco hermenêutico, porquanto atribuiu, à empresa agen
ciadora de mão de obra temporária regida pela Lei 6.019/74, a 
condição de intermediadora de mão-de-obra, quando a refe
rida lei estabelece, in verbis: ''Art. 4.Q - Compreende-se como 
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empresa de trabalho temporário a pessoa física ou jurídica 
urbana, cuja atividade consiste em colocar à disposição de 
outras empresas, temporariamente, trabalhadores, devida
mente qualificados, por elas remunerados e assistidos. C .. ) 
Art. 11 - O contrato de trabalho celebrado entre empresa 
de trabalho temporário e cada um dos assalariados coloca
dos à disposição de uma empresa tomadora ou cliente será, 
obrigatoriamente, escrito e dele deverão constar, expressa
mente, os direitos conferidos aos trabalhadores por esta 
Lei. ( ... ) Art. 15 - A Fiscalização do Trabalho poderá exigir 
da empresa tomadora ou cliente a apresentação do contra
to firmado com a empresa de trabalho temporário, e, desta 
última o contrato firmado com o trabalhador, bem como a 
comprovação do respectivo recolhimento das contribuições 
previdenciárias. Art. 16 - No caso de falência da empresa 
de trabalho temporário, a empresa tomadora ou cliente é 
solidariamente responsável pelo recolhimento das contri
buições previdenciárias, no tocante ao tempo em que o 
trabalhador esteve sob suas ordens, assim como em refe
rência ao mesmo período, pela remuneração e indenização 
prevista:; nesta Lei. ( ... ) Art. 19 - Competirá à Justiça do 
Trabalho dirimir os litígios entre as empresas de serviço 
temporário e seus trabalhadores." 

14. Destarte, a empresa recorrida encarta prestações de 
serviços tendentes ao pagamento de salários, previdência 
social e demais encargos trabalhistas, sendo, portanto, 
devida a incidência do ISS sobre a prestação de serviços, e 
não apenas sobre a taxa de agenciamento. 

15. Recurso especial do Município provido, reconhecendo
-se a incidência do ISS sobre a taxa de agenciamento e as 
importâncias voltadas para o pagamento dos salários e 
encargos sociais dos trabalhadores contratados pelas pres
tadoras de serviços de fornecimento de mão de obra tem
porária (Lei 6.019/74). 

(REsp 1138205 PR, ReI. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, 
julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 

Observação: Em 17.04.2014 o acórdão atacado por Recur
so Extraordinário inadmitido pela Vice-Presidência do STJ 
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aguarda julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Agra
vo em Recurso Extraordinário n. 33654/PR, desde 04.01.2011. 

EMENTA 

1. Segundo decorre do sistema normativo específico (art. 
155, II, § 2.Q, IX, b e 156, IH da CF, art. 2.Q, 1\1, da LC 87/96 e 
art. 1.Q, § 2.Q, da LC 116/03), a delimitação dos campos de 
competência tributária entre Estados e Municípios, relati
vamente à incidência de ICMS e de ISSQN, está submetida 
aos seguintes critérios: (a) sobre operações de circulação 
de mercadoria e sobre serviços de transporte interestadual 
e internacional e de comunicações incide ICMS; (b) sobre 
operações de prestação de serviços compreendidos na lista 
de que trata a LC 116/03 (que sucedeu ao DL 406/68), incide 
ISSQN; e (c) sobre operações mistas, assim entendidas as 
que agregam mercadorias e serviços, incide o ISSQN sem
pre que o serviço agregado estiver compreendido na lista 
de que trata a LC 116/03 e incide ICMS sempre que o ser
viço agregado não estiver previsto na referida lista. 

2. As operações de composição gráfica, como no caso de 
impressos personalizados e sob encomenda, são de nature
za mista, sendo que os serviços a elas agregados estão in
cluídos na Lista Anexa ao Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à 
LC 116/03 (item 13.05). Consequentemente, tais operações 
estão sujeitas à incidência de ISSQN (e não de ICMS). 

Confirma-se o entendimento da Súmula 156/STJ: ''A pres
tação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob 
encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercado
rias, está sujeita, apenas, ao ISS." Precedentes de ambas as 
Turmas da la Seção. 

(REsp 1092206 Sp, ReI. Ministro TEORI ALBINO ZAVASC
KI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 
23/03/2009). 

Observação: Em 17.04.2014 o acórdão atacado por Recur
so Extraordinário que foi, em data de 10.09.2009, inadmitido 
pelo Vice-Presidente doSTJ, aguarda desde 22.10.2009 julga
mento pelo STF de Agravo em Recurso Extraordinário n. 32044. 
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EMENTA 

1. O ISS é espécie tributária que admite a sua dicotomização 
como tributo direto ou indireto, consoante o caso concreto. 

2. A pretensão repetitória de valores indevidamente reco
lhidos a título de ISS incidente sobre a locação de bens 
móveis (cilindros, máquinas e equipamentos utilizados para 
acondicionamento dos gases vendidos), hipótese em que o 
tributo assume natureza indireta, reclama da parte autora 
a prova da não repercussão, ou, na hipótese de ter a mesma 
transferido o encargo a terceiro, de estar autorizada por 
este a recebê-los, o que não ocorreu in casu, consoante 
dessume-se do seguinte excerto da sentença, in verbis: "Com 
efeito, embora pudesse o autor ter efetuado a prova neces
sária, que lhe foi facultada, deixou de demonstrar que ab
sorveu o impacto financeiro decorrente do pagamento in
devido do ISS sobre a operação de locação de móveis, ou 
que está autorizado a demandar em nome de quem o fez. 
Omitiu prova de que tenha deixado de repassar o encargo 
aos seus clientes ou que tenha autorização destes para 
buscar a repetição, conforme exigência expressa inscrita 
no art. 166 do CTN." 

(REsp 1131476 RS, ReI. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, 
julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 

Observação: acórdão transitado em julgado em 08/03/2010. 

EMENTA 

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 
que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 
406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos 
já existentes apresentados com outra nomenclatura, o em
prego da interpretação extensiva para serviços congêneres. 

(REsp 1111234 PR, ReI. Ministra Eliana Calmon, Primeira 
Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 08/10/2009). 

Observação: Acórdão transitado em julgado na data de 
30.03.2010. 
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Outras Informações 

É legal o acórdão do Tribunal a quo que, realizando uma 
interpretação extensiva dos itens da Lista de Serviços anexa 
ao Decreto-lei 56/1987, determinou a incidência do ISS sobre 
serviços bancários congêneres àqueles ali descritos, indepen
dentemente da denominação da atividade realizada pelo ban
co, pois apesar da referida lista ser taxativa, deve prevalecer a 
efetiva natureza do serviço bancário prestado, e não a sua 
nomenclatura, devendo ser demonstrada a pertinência dos 
serviços prestados aos constantes da lista, bem como descon
siderados aqueles serviços que nela não se enquadram sequer 
por semelhança, conforme entendimento jurisprudencial do 
STF e STJ. 

EMENTA 

1. Os serviços postais e telemáticos prestados por empresas 
franqueadas, sob a égide da LC 56/87, não sofrem a incidên
cia do ISS, em observância ao princípio tributário da lega
lidade. [ ... ] 

2. O Decreto-Lei 406/68 estabeleceu como fato gerador do 
ISS a prestação, por empresa ou profissional autônomo, 
com ou sem estabelecimento fixo, de serviço constante da 
lista anexa ao diploma legal, ainda que sua prestação en
volvesse o fornecimento de mercadoria. 

3. A citada lista de Serviços, anexa ao Decreto-Lei 406/68, 
com a redação dada pela Lei Complementar 56, de 15 de 
dezembro de 1987, dispunha sobre a atividade de "Agencia
mento, corretagem ou intermediação de contratos de fran
quia (franchise) e de faturação (factoring) (excetuam-se os 
serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central);" (Item 48). 

4. A franquia não era listada como serviço pelo legislador 
complementar, mas, antes, as atividades de corretagem, 
agenciamento e intermediação que a tivessem por objeto, 
situação jurídica que restou modificada pela Lei Comple
mentar 116, de 31 de julho de 2003, que revogou os artigos 
8Q

, 10, 11 e 12, do Decreto-Lei 406/68, bem como a Lei 
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Complementar 56/87, entre outros, enunciando, no item 
26.01 de sua lista anexa, como hipótese de incidência do 
ISS, os "serviços de coleta, remessa ou entrega de corres
pondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusi
ve pelos correios e suas agências franqueadas". 

5. In casu, verifica-se a inaplicabilidade da aludida Lei 
Complementar, porquanto referente a período anterior, 
ainda sob a égide da LC 56/87, consoante se dessume da 
sentença de procedência integral do pedido de anulação 
dos lançamentos tributários, prolatada na data de 16/12/2002. 

6. Impende salientar o reconhecimento, pelas instâncias 
ordinárias, da natureza de franquia relativa ao contrato em 
tela, tendo restado assentado pelo juízo singular, in verbis: 
"É pacífico que o desempenho da atividade de franqueado 
não constitui hipótese de incidência do imposto sobre ser
viços. A compreensão do Superior Tribunal de Justiça é, 
no particular, de tal modo entusiástica que desencoraja 
digressão dissonante. ( ... ) A situação da autora, não apenas 
pela denominação dada ao pacto, entrosa-se coma definição 
de serviço franqueado. ( ... ) De tal sorte, não tenho dificul
dade em vincular o instrumento negociaI de fls. 30 e seguin
tes com uma característica franquia." 

(REsp 1131872 SC, ReI. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, 
julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 

Observação: acórdão transitado emjulgado em 08.03.2010. 

3. A POLÊMICA SOBRE A COMPETÊNCIA DO MUNICíPIO PARA 
EXIGIR O PAGAMENTO DO ISS QUANDO O SERVIÇO É PRES
TADO FORA DA SEDE ONDE A EMPRESA ESTÁ INSTALADA. 
ANÁLISE DOS RECURSOS ESPECIAIS N.1.060.210 (REFEREN
TE AO LEASING) E N. 1.117.121 (CONSTRUÇÃO CIVIL) E DE 
DEZENAS DE DECISÕES ASSENTANDO QUE O ISS DEVE 
SER PAGO NO LOCAL ONDE O SERVIÇO É PRESTADO 

Em parecer que abordamos a definição da exigência do 
ISS pelo Município onde o serviço foi efetivamente prestado, 
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independentemente do prestador, pessoa física ou jurídica, 
ser ou não nele sediada, desenvolvemos fundamentos e con
clusões que passamos a anotar, com algumas alterações na 
redação do texto. 

É de pleno conhecimento que a jurisprudência do Supe
rior Tribunal de Justiça, antes do pronunciado pelo REsp 
l.060.210/SC, apresentava-se uniforme de que o ISS, de modo 
geral, salvo as exceções legais, devia ser pago pelo prestador 
do serviço no local de sua consumação. Seguia o princípio da 
territorialidade e da autonomia municipal. 

Somos da opinião de que a competência atribuída aos 
Municípios para instituir e cobrar o ISS deve ser analisada 
como decorrente de sua autonomia, que segundo AIRES E 
BARRETO, é um dos pilares do sistema constitucional e do 
subsistema tributário. Ele nos ensina que o princípio da auto
nomia municipal: 

Expressa-se, especialmente, pelas disposições veiculadas 
nos arts. 29 e 30 da Constituição Federal. O primeiro deles 
contempla a autonomia política, outorgando aos Municípios 
o direito à eleição de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereados 
(inciso I), enquanto o art. 30, por seu inciso I, ao atribuir aos 
Municípios competência para legislar sobre assuntos de 
interesse local, confere-lhes autonomia administrativa. Esse 
mesmo dispositivo, em seu inciso lII, ao conceder-lhes 
competência para instituir e arrecadar os tributos de sua 
competência, bem como aplicar suas rendas, contempla a 
autonomia financeira. 2 

° sujeito ativo, como já dito, é a pessoa jurídica de di
reito público com competência constitucionalmente outorga
da para instituir e cobrar tributos. É a parte ativa da obriga
ção tributária. 

2. BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 
3.<.1 edição, p. 9. 

197 



TRIBUTAÇÃO: DEMOCRACIA E LIBERDADE 

Diferentemente de outros impostos, como por exemplo, o 
imposto sobre transmissão de bens inter vivos, o imposto sobre 
transmissão causa mortis e doações, o legislador constitucional 
não previu critérios para definir eventuais conflitos entre sujei
tos ativos, mas reservou tal tratamento à Lei Complementar. 

Antes de a Lei Complementar n. 116/03 passar a viger, 
era o art. 12 do Decreto-lei n. 406/68 que disciplinava o assun
to. Assim constava do referido dispositivo legal: 

Art. 12. Considera-se local da prestação do serviço: 

a) o do estabelecimento prestador ou, na falta de estabele
cimento, o do domicílio do prestador; 

b) no caso de construção civil o local onde se efetuar a 
prestação. 

c) no caso do serviço a que se refere o item 101 da Lista Ane
xa, o Município em cujo território haja parcela da estrada 
explorad~. 

A redação do artigo transcrito suscitou diversas dúvidas, 
já que a lei possibilitava uma interpretação equivocada, de que 
o local da sede definiria quem seria o sujeito passivo, ou seja, 
ocorrido determinado fato/serviço na sede do sujeito passivo, 
mesmo ele o tendo prestado em outra localidade, o município 
da sede seria o competente. 

Ajurisprudência afastou tal entendimento, pois, se assim 
não fosse, se estaria conferindo extraterritorialidade à lei 
municipal. 

No Agravo Regimento no Recurso Especial n. 967.571, 
originário do Rio Grande do Sul, no qual, a exemplo de outros 
tantos, ficou entendido, ainda na égide do parcialmente revo
gado Decreto-lei 406/68, que é competente o Município onde o 
serviço é prestado. Na época, a Turma entendeu que a apre
ciação da matéria discutida no Recurso era de competência do 
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Supremo Tribunal Federal, razão pela qual, ainda que ao Re
curso tenha sido negado provimento, o relator foi vencido 
neste particular. 

Assim pronunciou-se o relator: 

Cinge-se a controvérsia à fixação da competência para 
cobrança do ISS, se é do Município onde se localiza a sede 
da empresa prestadora de serviços, conforme determina o 
artigo 12 do Decreto-Lei n. 40&1)8, ou do Município onde 
aqueles são prestados. 

A egrégia Primeira Seção desta colenda Corte Superior de 
Justiça pacificou o entendimento de que o Município com
petente para realizar a cobrança do ISS é o do local da 
prestação dos serviços em que se deu a ocorrência do fato 
gerador do imposto. Essa interpretação harmoniza-se com 
o disposto no artigo 156, lII, da Constituição Federal, que 
atribui ao Município o poder de tributar as prestações ocor
ridas em seus limites territoriais. 

Independentemente da discussão havida, sobre a neces
sidade, ou não, de manifestação do Supremo Tribunal Federal, 
é certo que a solução indicada no voto espelhava que a matéria 
em questão estava completamente pacificada no Superior 
Tribunal de Justiça. 

Posteriormente, foi editada a Lei Complementar 116/2003, 
que em relação ao local da prestação assim disciplinou: "Art. 
3Q

• O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local 
do estabelecimento prestador ou, nafalta do estabelecimento, no 
local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas 
nos incisos I a XXII" ( ... ). 

Vê-se que a lei registra previsão, como regra, que o fato 
ocorre no estabelecimento do prestador, o que poderia reme
ter à falsa conclusão que a lei foi de encontro à posição da 
jurisprudência, inclusive daquela do próprio Superior Tribu
nal de Justiça. 
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Até mesmo para não dar margem à discussão pretendeu 
o legislador definir o conceito de estabelecimento, e o fez por 
meio do art. 4º, que recebeu a seguinte redação: "considera
-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte de
senvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente 
ou temporário, e que configure unidade econômica ou profis
sional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações 
de sede, filial, agências, posto de atendimento, sucursal, escri
tório de representação ou contato ou quaisquer outras que 
venham a ser utilizadas". 

A Lei Complementar em questão, ao definir estabeleci
mento, fez uso de um conceito bastante pragmático: basta 
haver uma unidade econômica do prestador que está caracte
rizada sua presença naquele município. 

Por conta dessa regra, o próprio Superior Tribunal de 
Justiça manteve o posicionamento adotado quando vigia o 
Decreto-lei n. 406/68, no sentido de que é no local da consuma
ção do serviço que ocorre o fato gerador, sendo este parâmetro 
utilizado para identificar o sujeito ativo da relação tributária. 

4. O ISS SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS E O MUNICíPIO 
COMPETENTE PARA EXIGIR O CUMPRIMENTO DA 
REFERIDA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

o debate existente no campo doutrinário e jurispruden
cial a respeito do Município competente para exigir o cumpri
mento da obrigação tributária nascida em decorrência da in
cidência do ISS na consumação do negócio jurídico denomi
nado e caracterizado como serviço, por ser este o fato gerador 
do referido tributo, há de ser resolvido com base nos princípios 
que informam o aspecto espacial da hipótese de incidência 
tributária. 

A ciência jurídica assentou que a norma tributária é com
posta, basicamente, por uma situação de fato. Não ocorrendo o 
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fato, não há que se falar em surgimento de obrigação tributária. 
Esta nasce do fato gerador do tributo. Este ocorrido e sendo 
juridicizado, isto é, previsto em lei, gera um determinado efei
to jurídico, em verdadeira relação de antecedente e consequen
te, uma relação obrigacional que sujeita o contribuinte ao 
império do Estado tributante. 

A respeito consideramos célebre a lição de Paulo Barros 
de Carvalho no sentido de que "o discurso produzido pelo le
gislador (em sentido amplo) é, todo ele, redutível a regras ju
rídicas, cuja composição sintática é absolutamente constante: 
um juízo condicional, em que se associa uma consequência à 
realização de um acontecimento fático previsto no anteceden
te". (Fundamentos jurídicos da incidência. São Paulo: Saraiva, 
1998, p. 18). 

Só o fato, portanto, identificado como apto para gerar 
uma obrigação tributária é que é denominado de hipótese de 
incidência, que, como registra Geraldo Ataliba, possui diversos 
aspectos, ou seja, "qualidades que esta tem de determinar os 
sujeitos da obrigação tributária, bem como seu conteúdo subs
tancial, local e momento de nascimento. Daí designarmos os 
aspectos essenciais da hipótese de incidência tributária por: a) 
aspecto pessoal; b) aspecto material; c) aspecto temporal e d) 
aspecto espacial." (Hipótese de Incidência Tributária. 6ª ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 78). 

o aspecto espacial ganha, portanto, importância, ao lado 
dos aspectos pessoal, material e temporal, por ser o local onde 
o fato gerador ocorre e, consequentemente, nasce a obrigação 
tributária. O aspecto espacial, na lição de Geraldo Ataliba, é a 
"indicação de circunstâncias de lugar, contidas explícita ou 
implicitamente na hipótese de incidência., relevantes para a 
configuração do fato imponível". E prossegue, ressaltando que 
"o aspecto espacial tem, além disso, âmbito específico, quando 
abrange o próprio local físico onde a lei reputa consumado o fato 
imponível. Quando a lei menciona estabelecimento, depósito, 
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filial, sucursal, etc., está fixando condições de situação do fato 
imponível relevantes para se qualificar a incidência e a isenção, 
conforme o caso". (Obra citada, p. 104-106). 

Como acentuado, de modo muito claro, o aspecto espacial 
é quem fixa, é quem delimita, desde que registrado em lei, o 
local no qual deve ocorrer o fato descrito abstratamente na 
norma, isto é, a área espacial na qual se estende a competência 
do ente político tributante. 

No caso do ISS incidente sobre os negócios jurídicos 
denominados de serviço que têm consumação nos limites ter
ritoriais do Município, temos um fato gerador nascido em um 
local determinado e, consequentemente, dando origem a uma 
relação jurídica tributária que tem como sujeito ativo da obri
gação nascida a entidade municipal no espaço onde os fatos 
ocorreram. 

No negócio jurídico serviço prestado na sede do Municí
pio e nele produzindo efeito há, portanto, uma indissolúvel 
associação entre a ocorrência do fato gerador do ISS, o nasci
mento da obrigação tributária e o local onde houve a consu
mação do contrato para o serviço ser prestado. 

O princípio da realidade dos fatos é rigorosamente obe
decido em Direito Tributário. A relação jurídica tributária, por 
encontrar-se vinculada ao princípio da legalidade, não pode 
receber influência de acertos privados firmados entre contra
tantes, a fim de atender a conveniência do contribuinte. 

A regra do art. 123, do CTN, é imperiosa: "Salvo disposi
ções de lei em contrário, as convenções particulares, relativas 
à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser 
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do 
sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes". 

Temos, na espécie examinada, se serviços a consulente 
tivesse prestado, o fato de que a contratação ocorreu com vários 
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Municípios e nestes a obrigação contratual foi cumprida. O 
consulente comoprova essa realidade fática com os contratos 
de locação que celebrou com vários municípios. 

Não é demais relembrar que a Constituição Federal de 
1.988, no seu Artigo 156, estabelece que compete aos Municípios 
instituir o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISS, 
adotando como possíveis hipóteses de incidência os serviços 
descritos em Lei Complementar. Esta norma (Lei Complemen
tar) fixa duas regras para a determinação do local para reco
lhimento do ISS. Uma direcionada aos serviços previstos nos 
incisos I a XXII do art. 3,U da mencionada Lei Complementar, 
consagrando o princípio da territorialidade, isto é, o imposto 
será pago no Município onde o serviço foi prestado (domicílio 
tributário do tomador do serviço). 

Os outros serviços, isto é, os não relacionados nos incisos 
I a XXII do art. 3,U, a regra afirma que o ISS deve ser pago no 
Município onde está situado o estabelecimento do prestador 
do serviço. 

É de se considerar, portanto, como já acima afirmado, a 
regra para os serviços definidos nos incisos I a XXII do art. 3,U 
da Lei Complementar n. 116. 

A seguir, a LC mencionada dispõe, em seu art. 4'u: "Con
sidera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte 
desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanen
te ou temporário, e que configure unidade econômica ou profis
sional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações 
de sede,filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório 
de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a 
ser utilizadas". 

Em face da interpretação sistêmica dos artigos 3,U e 4,U da 
Lei Complementar analisada, de acordo com a imposição do 
princípio da territorialidade para fixar a competência do sujei
to ativo para exigir o tributo, temos que, em se tratando de 
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contrato de prestação de serviço, o estabelecimento prestador 
do serviço é considerado como sendo aquele onde o contribuin
te desenvolve a sua atividade de executar os serviços oferecidos 
e contratados, de modo permanente ou temporário, e que 
configure unidade econômica ou profissional. Sem qualquer 
relevância para essa concepção se o estabelecimento prestador 
tem denominação de sede, filial, agência, posto ou atendimen
to, sucursal, escritório de representação ou contato diverso ou 
quaisquer outras que venham a ser utilizadas. É o que dispõe, 
expressamente, o art. 4º referido. 

Não há nenhuma regra de direito permitindo que o ISS 
sobre os contratos de serviço celebrados e produzindo efeitos 
concretos no Município onde os prestadores e os tomadores de 
serviços estão presentes fisicamente seja recolhido em outra 
localidade. Esse atuar fere diretamente o princípio da legali
dade tributária e o da territorialidade na imposição do tributo. 

o princípio da territorialidade das leis tributárias está 
sendo obedecido quando o Município que contratou o serviço 
e nele é executado exige o pagamento do tributo que lhe é 
devido. O ISS, consequentemente, deve ser pago no local onde 
o serviço é prestado. 

Não tem amparo constitucional o entendimento de que 
Município outro, local onde não foi consumado o serviço, onde 
este é prestado, tenha o direito de recolher o ISS só porque a 
casa matriz do grupo financeiro está nele situado, ou porque 
se entendeu de lavrar o contrato como tendo sido firmado em 
local onde o fato gerador não ocorreu, distorcendo os fatos e 
violando o princípio da realidade tributária, tendo em vista que 
naquele outro Município não ocorreu fato gerador do ISS. 

Não devemos nos afastar, no nosso entendimento, do 
princípio da autonomia municipal consagrado pela Constitui
ção Federal de 1988. Esse princípio não pode sofrer limitações. 
Os Municípios, no atual contexto constitucional, são vistos como 
entidades autônomas e seres integrantes da Federação, cada 
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um com personalidade política própria, partícipe do chamado 
federalismo cooperativo. Por tal razão, determina o art. 29 da 
Constituição da República: o Município se regerá por lei orgâ
nica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez 
dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Mu
nicipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos 
nesta Constituição do respectivo Estado. 

Assina a doutrina que a Constituição Federal enumerou 
certas matérias que devem ser necessariamente tratadas na 
Lei Orgânica Municipal, o que não retira do Município a sua 
autonomia, pois assim o fez, e é o que deve fazer a lei maior; 
como comando constitucional do Estado politicamente orga
nizado, assim sintetizadas: a) a posse do Prefeito, do Vice
-Prefeito e dos Vereadores e seus compromissos; b) a inviola
bilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no 
exercício do mandato, na circunscrição do Município; c) proi
bições e incompatibilidades, no exercício da vereança, simila
res, no que couber, ao disposto na Constituição do respectivo 
Estado, para os membros da Assembleia Legislativa; d) orga
nização das funções legislativas e fiscalizadoras da Cámara 
Municipal; e) cooperação das associações representativas de 
bairro com o planejamento municipal; f) iniciativa legislativa 
popular sobre matéria de interesse específico do Município, da 
cidade ou de bairros, através da manifestação de pelo menos 
cinco por cento do eleitorado; g) perda do mandato do prefeito, 
incluindo como uma de suas causas o fato de ele assumir outro 
cargo ou função na administração pública direta ou indireta, 
ressalvada a posse em virtude de concurso público e observa
do o disposto no art. 38, I, IV e IV, tudo da Constituição Federal. 

As competências dos Municípios na ordem constitucional 
brasileira estão inseridas no artigo 30. Todas elas ali enumeradas 
se relacionam à administração pública no tocante ao interesse local. 

Essas últimas observações reproduzem manifestações 
doutrinárias plenamente conhecidas pelos estudiosos do direito. 
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5. CONSAGRAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE 
NO STJ POR MAIS DE 20 ANOS 

Por último, consagrado deve ser o entendimento da ju
risprudência pacífica do ST J durante quase 20 anos no sentido 
de que o ISS, na vigê~cia do DL 406 e da LC 116, de 2003, 
salvo as exceções legais, deve ser pago no local da prestação 
do serviço. A respeito consultar os seguintes precedentes, cujas 
ementas foram citadas no voto vista da Ministra Eliana Calmon 
nos Embargos de Declaração no REsp n. 1060.210: 

a) "ISS. Sua exigência pelo Município em cujo território 
se verifica o fato gerador. Interpretação do art. 12 do Decreto
-lei/68. Embora a lei considere local da prestação de serviço 
o do estabelecimento prestador (art. 12 do Decreto-lei n. 
406/68, ela pretende que o isso pertença ao Município em cujo 
território se realiza o fato geral. É o local da prestação do 
serviço que indica o município competente para a imposição 
do tributo (ISS) para que se não vulnere o princípio consti
tucional implícito que atribui aquele Município o poder de 
tributar às prestações em seu território". (REsp 54.002jPE, Dj 
de 08.05.1995). 

b) "O fato gerador do ISSQN é a prestação, por empresa 
ou profissional autônomo, de serviço constante da lista anexa 
ao Decreto-lei 406/68. Embora o art. 12, letra "a" considere 
como local da prestação do serviço o do estabelecimento pres
tador, pretende o legislador que o referido imposto pertença 
ao município, em cujo território se realizou o fato gerador". 
(EDcl n. REsp 15.338/ES, DJ de 08.09.1998, p. 26). 

c) "Para fins de incidência do ISS - Imposto sobre Ser
viços - importa o local onde foi concretizado o fato gerador, 
como critério de fixação de competência do Município arreca
dador e exigibilidade do crédito tributário, ainda que se releve 
o teor do art. 12, alínea "a", do Decreto-Lei n. 406/68". (EREsp 
130.792/CE, DJ 12.06.2000, p. 66). 
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d) "Consoante iterativa jurisprudência desta ego Corte, o 
Município competente para a cobrança do ISS é aquele em 
cujo território se realizou o fato gerador, em atendimento ao 
princípio constitucional implícito que atribui àquele Município 
o poder de tributar os serviços ocorridos em seu território". 
(REsp 252.114/PR, DJ de 02.12.2002). 

e) "A Primeira Seção desta Corte já pacificou o entendi
mento de que, para fins de incidência do ISS, importa o local 
onde foi concretizado o fato gerador, como critério de fixação 
de competência e exigibilidade do crédito tributário, ainda que 
se releve o teor do art. 12, alínea "a", do Decreto-lei n. 406/68". 
(AgRg no REsp 334.188/RJ, DJ de 23.06.2003, p. 245). 

f) "O Município competente para a cobrança do ISS, à 
luz do disposto no art. 12, do Decreto-lei n. 406/68, é aquele em 
cujo território ocorreu o fato gerador, ou seja, onde se deu a 
efetiva prestação do serviço e não aquele onde se encontra a 
sede do estabelecimento prestador. 2. Precedentes: REsp 
969.109/RS, DJ 08.10.12007; AgRg no AG 516.637/MG, DJ 
021.03.2004; REsp 431.564/MG, DJ 27.09.2004; AgRg no REsp 
334.188, DJ 23.06.2003; EREsp 130.792/CE, DJ 12.06.2000; REsp 
115.279/RJ, DJ 01.07.1999". (AgRg 845.711/RS, DJe 29.05.2008). 

g) "É entendimento assente no âmbito deste Tribunal 
que a competência para cobrança do ISSQN é do local da 
prestação do serviço, e não o da sede do estabelecimento pres
tado". (AgRg n. REsp 1068255, RJ, DJe 16.02.2009). 

h) ''A competência para cobrança do ISS, sob a égide do 
DL 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12, o que 
não foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competên
cia para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º)". (REsp 
1117121, DJ 29.10.2009). 

i) "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a 
cobrança do ISS norteia-se pelo princípio da territorialidade, 
nos termos encartados pelo art. 12 do Decreto-Lei n. 406/68, 
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sendo determinante a localidade aonde foi efetivamente pres
tado o serviço e não aonde se encontra a sede da empresa. 
Matéria discutida pela Primeira Seção do Superior Tribunal 
de Justiça, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, em que se 
decidiu que 'em se tratando de construção civil, diferentemen
te, antes ou depois da lei complementar, o imposto é devido no 
local da construção (art. 12, letra b, do Dl 406/68 e art. 3Q da LC 
116/2003)". (AgRg 1173805!MG, DJe 02.06.2010). 

j) "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a 
cobrança do ISS norteia-se pelo princípio da territorialidade, 
nos termos encartados pelo art. 12 do Decreto-lei 4406/68, sen
do determinante a localidade aonde foi efetivamente prestado 
o serviço e não aonde se encontra a sede da empresa". (Ag no 
REsp 1.173.805!MG, DJE de 10.11.2(10). 

k) " No julgamento do Recurso Especial n. 1.117.121, ReI. 
Min. Eliana Calmon, DJE de 29.10.2009, sob o rito do art. 543-
C do CPC, considerou-se que a competência para cobrança do 
ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação do 
serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando 
passou a competência para o local da sede do prestador do 
serviço (art. 3Q

)". (AgRG no AREsp 136.263/SP' DJe 24.08.2012). 

Demonstrado está que, a respeito do ISS ser pago no 
Município onde o serviço é prestado, há jurisprudência unifor
me do Superior Tribunal de Justiça assentada há mais de 20 
anos. Qualquer modificação nesse entendimento, sem amparo 
em lei nova que modifique a redação da anterior revogada, 
afeta a segurança jurídica, violando, diretamente a Constituição 
Federal que considera tal circunstância valorativa como um 
dos postulados sustentadores da democracia. 

6. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TEMA EM ANÁLISE 

Insistimos na consideração de que o debate existente no 
campo doutrinário e jurisprudencial a respeito do Município 
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competente para exigir o cumprimento da obrigação tributária 
nascida em decorrência da incidência do ISS na consumação 
dos serviços listados em lei específica, por ser este o fato gera
dor do referido tributo, há de ser resolvido com base nos prin
cípios que informam o aspecto espacial da hipótese de incidên
cia tributária. 

A ciência jurídica assentou que a norma tributária des
creve, basicamente, uma situação de fato. Não ocorrendo o 
fato, não há que se falar em surgimento de obrigação tributária. 
Esta nasce do fato gerador do tributo. Este ocorrido e sendo 
juridicizado, isto é, previsto em lei, gera um determinado efei
to jurídico, em verdadeira relação de antecedente e consequen
te, uma relação obrigacional que sujeita o contribuinte ao 
império do Estado tributante. 

A respeito merece ser sublimada a célebre a lição de 
Paulo Barros de Carvalho no sentido de que "o discurso pro
duzido pelo legislador (em sentido amplo) é, todo ele, redutível a 
regras jurídicas, cuja composição sintática é absolutamente 
constante: um juízo condicional, em que se associa uma conse
quência à realização de um acontecimento fático previsto no 
antecedente". (Fundamentos jurídicos da incidência. São Paulo: 
Saraiva, 1998. p. 18). 

Só o fato, portanto, identificado como apto para gerar 
uma obrigação tributária é que é denominado de hipótese de 
incidência, que, como registra Geraldo Ataliba, possui diversos 
aspectos, ou seja, "qualidades que esta tem de determinar os 
sujeitos da obrigação tributária, bem como seu conteúdo subs
tancial, local e momento de nascimento. Daí designarmos os 
aspectos essenciais da hipótese de incidência tributária por: a) 
aspecto pessoal; b) aspecto material; c) aspecto temporal e d) 
aspecto espacial." (Hipótese de Incidência Tributária. 6ª ed., 
São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 78). 

o aspecto espacial ganha, portanto, importância, ao lado 
dos aspectos pessoal, material e temporal, por ser o local onde 
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o fato gerador ocorre e, consequentemente, nasce a obrigação 
tributária. O aspecto espacial, na lição de Geraldo Ataliba, é a 
"indicação de circunstâncias de lugar, contidas explícita ou 
implicitamente na hipótese de incidência., relevantes para a 
configuração do fato imponível". E prossegue, ressaltando que 
"o aspecto espacial tem, além disso, âmbito específico, quando 
abrange o próprio localfísico onde a lei reputa consumado o fato 
imponível. Quando a lei menciona estabelecimento, depósito, 
filial, sucursal, etc., está fixando condições de situação do fato 
imponível relevantes para se qualificar a incidência e a isenção, 
conforme o caso". (Obra citada, p. 104-106). 

Como acentuado, de modo muito claro, o aspecto espacial 
é quem fixa, é quem delimita, desde que registrado em lei, o 
local no qual deve ocorrer o fato descrito abstratamente na 
norma, isto é, a área espacial na qual se estende a competência 
do ente político tributante. 

No caso do ISS incidente sobre serviços prestados e 
considerados legalmente como fatos geradores para projeta
rem a sua incidência e consumados nos limites territoriais de 
determinado Município, temos um fato gerador nascido em 
um local certo e, consequentemente, dando origem a uma 
relação jurídica tributária que tem como sujeito ativo da 
obrigação nascida a entidade municipal no espaço onde os 
fatos ocorreram. 

N o negócio jurídico prestação de serviço há, portanto, 
uma indissolúvel associação entre a ocorrência do fato gerador 
do ISS, o nascimento da obrigação tributária e o local onde 
houve a consumação do contrato. 

O princípio da realidade dos fatos é rigorosamente obe
decido em Direito Tributário. A relação jurídica tributária, por 
encontrar-se vinculada ao princípio da legalidade, não pode 
receber influência de acertos privados firmados entre contra
tantes, a fim de atender a conveniência do contribuinte. 
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A regra do art. 123 do CTN é imperiosa: "Salvo disposições 
de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à res
ponsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas 
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito 
passivo das obrigações tributárias correspondentes". 

Não é demais relembrar, no tocante ao analisado, que a 
Constituição Federal de 1.988, no seu Artigo 156, estabelece 
que compete aos Municípios instituir o Imposto sobre Servi
ços de Qualquer Natureza - ISS, adotando como possíveis 
hipóteses de incidência os serviços descritos em Lei Comple
mentar. Esta norma (Lei Complementar) fixa duas regras para 
a determinação do local para recolhimento do ISS. Uma di
recionada aos serviços previstos nos incisos I a XXII do art. 
3Q da mencionada Lei Complementar, consagrando o princí
pio da territorialidade, isto é, o imposto será pago no Muni
cípio onde o serviço foi prestado (domicílio tributário do to
mador do serviço). 

Assina a doutrina que a Constituição Federal enumerou 
certas matérias que devem ser necessariamente tratadas na 
Lei Orgânica Municipal, garantindo a autonomía dos Municí
pios. Tais matérias são: a) a posse do Prefeito, do Vice-Prefeito 
e dos Vereadores e seus compromissos; b) a inviolabilidade dos 
Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do 
mandato, na circunscrição do Município; c) proibições e in
compatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que 
couber, ao disposto na Constituição do respectivo Estado, para 
os membros da Assembleia Legislativa; d) organização das 
funções legislativas e fiscalizadoras da Cámara Municipal; e) 
cooperação das associações representativas de bairro com o 
planejamento municipal; f) iniciativa legislativa popular sobre 
matéria de interesse específico do Município, da cidade ou de 
bairros, através da manifestação de pelo menos cinco por cen
to do eleitorado; g) perda do mandato do prefeito, incluindo 
como uma de suas causas o fato de ele assumir outro cargo ou 
função na administração pública direta ou indireta, ressalvada 
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a posse em virtude de concurso público e observado o dispos
to no art. 38, I, IV e IV, tudo da Constituição Federal. 

As competências dos Municípios na ordem constitucional 
brasileira estão inseridas no artigo 30. Todas elas ali enumera
das se relacionam à administração pública no tocante ao inte
resse local. 

A jurisprudência do STJ sobre o tema tributário ora en
focado revela o mesmo entendimento acima citado, isto é, de 
que o Município competente para exigir o ISS é o que abrange 
o local onde o serviço é prestado, conforme já revelamos em 
itens antecedentes acima registrados. 

A jurisprudência afastou tal entendimento porque se 
estaria conferindo extraterritorialidade à lei municipal. 

Observamos que no Agravo Regimental no Recurso Es
pecial n. 967.571, originário do Rio Grande do Sul, no qual, a 
exemplo de outros tantos, foi firmado entendimento, ainda na 
égide do parcialmente revogado Decreto-lei 406/68, de que é 
competente para exigir o ISS o Município onde o serviço é 
prestado. Na época, a Turma decidiu que a apreciação da ma
téria discutida no Recurso era de competência do Supremo 
Tribunal Federal, tese que não prosperou no futuro, razão pela 
qual, ainda que ao Recurso tenha sido negado provimento, a 
tese em questão foi apreciada. 

Assim consta em um dos votos proferidos no mencionado 
recurso: 

"Cinge-se a controvérsia àfixação da competência para 
cobrança do ISS, se é do Município onde se localiza a sede da 
empresa prestadora de serviços, conforme determina o artigo 
12 do Decreto-Lei n. 406168, ou do Município onde aqueles 
são prestados. 
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para realizar a cobrança do ISS é o do local da prestação dos 
serviços em que se deu a ocorrência do fato gerador do im
posto. Essa interpretação harmoniza-se com o disposto no 
artigo 156, III, da Constituição Federal, que atribui ao Muni
cípio o poder de tributar as prestações ocorridas em seus li
mites territoriais. 

Independentemente da discussão havida, sobre a necessida
de, ou não, de manifestação do Supremo Tribunal Federal, é 
certo que a solução indicada no voto espelhava que a matéria 
em questão estava completamente pacificada no Superior 
Tribunal de Justiça. 

Posteriormente, foi editada a Lei Complementar 116/2003, 
que em relação ao local da prestação assim disciplinou: 

~rt. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido 
no local do estabelecimento prestador ou, nafalta do estabe
lecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hi
póteses previstas nos incisos I a XXII ( ... )'. 

Vê-se que a lei contém previsão, como regra, que o fato ocor
re no estabelecimento do prestador, o que poderia remeter à 
falsa conclusão que a lei foi de encontro à posição da juris
prudência, inclusive daquela do próprio Superior Tribunal 
de Justiça. 

Até mesmo para não dar margem à discussão pretendeu o 
legislador definir o conceito de estabelecimento, e o fez por 
meio do art. 4º, que recebeu a seguinte redação: 

'Considera-se estabelecimento prestador o local onde o con
tribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo 
permanente ou temporário, e que configure unidade econô
mica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo 
as denominações de sede, filial, agências, posto de atendi
mento, sucursal, escritório de representação ou contato ou 
quaisquer outras que venham a ser utilizadas'. 

A Lei Complementar em questão, ao definir estabelecimento, 
fez uso de um conceito bastante pragmático: basta haver uma 
unidade econômica do prestador que está caracterizada sua 
presença naquele município. 

Por conta dessa regra, o próprio Superior Tribunal de Justiça 
manteve o posicionamento adotado quando vigia o Decreto-lei 
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n. 406/68, no sentido de que é no local da prestação que ocor
re o fato gerador, sendo este parâmetro utilizado para iden
tificar o sujeito ativo da relação tributária. 

No contrato de leasing, tal como definido pelo parágrafo 
único do artigo 1 Q. da Lei n. 6.099/74, o objeto é o arrendamen
to de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especifica
ções da arrendatária e para uso próprio desta. 

Seu objeto envolve, portanto, a aquisição pela arrendadora 
do bem indicado pelo arrendatário, a concessão de financia
mento e,finalmente, culmina com o objetivo pretendido pelo 
arrendatário que é sua obtenção do bem livre para uso. A 
prática dessa gama de atividades, inclusive as atividades
-meio para se chegar ao fim pretendido, caracteriza, como 
visto anteriormente, o contrato de leasing. 

Sabe-se que a prática das empresas de arrendamento mer
cantil é manter apenas uma sede formal com inscrição em 
um único município brasileiro, isso porque, elas exercem suas 
atividades através das agências bancárias pertencentes ao 
seu grupo econômico. Tal conclusão decorre da análise prá
tica que qualquer pessoa vivencia ao firmar um contrato de 
leasing financeiro para aquisição de um veículo, por exemplo. 

Ao pretender adquirir um veículo por intermédio de um con
trato de leasing, o cidadão tem duas opções: ou se desloca até 
uma concessionária ou revenda de veículos, ou se desloca até 
uma agência bancária de sua confiança localizada na cidade. 
Na primeira hipótese, tudo ocorre dentro da concessionária, 
quando o cliente escolhe o bem almejado, passa pela mesa, 
sala ou escritório do "setor financeiro", e o arrendamento 
mercantil éfirmado lá dentro da própria loja, saindo o clien
te com o bem pretendido mediante leasing. 

Na segunda hipótese tudo se passa dentro do próprio banco, 
geralmente com apoio de serviço de despachante, saindo 
igualmente o cliente com o bem pretendido mediante arren
damento mercantil para seu uso. 

Assim, em que pese manterem as arrendadoras mercantis 
sedes formais em apenas um único município brasileiro, a 
realidade é que a operação de leasing é realizada dentro das 
concessionárias ou revendas de veículos, lojas de bens móveis 
como tratores e máquinas agrícolas, por exemplo, ou através 
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das agências bancárias da cidade onde o arrendatário tem 
seu domicílio, sendo esses locais, portanto, os próprios locais 
caracterizadores do foi, inclusive, referendado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, cabendo destacar: 

'PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ARRENDAMENTO 
MERCANTIL CLEASINGl. INCIDÊNCIA DE ISS. OFENSA 
AOS ARTS. 165, 458, II E 535, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DA PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURIS
PRUDENCIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA FUNDAMENTA
DO EM MATÉRIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONS
TITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. 

1. Não ocorre afronta aos arts. 165,458, II e 535, todos do 
CPC, quando a matéria objeto do Recurso Especial foi 
enfrentada pelo Tribunal a quo, na medida em que expli
citou os fundamentos pelos quais não proveu a pretensão 
da recorrente. Não caracteriza omissão oufalta de funda
mentação a adoção de posicionamento contrário ao inte
resse da parte. 

2. Hipótese em que o Tribunal de origem aplicoujurisprudên
cia pacífica do ST J. no sentido de que a competência para 
exigir o ISS é do município onde se presta efetivamente o 
serviço. 

3. Inviável o conhecimento, pelo STJ, de divergência juris
prudencial quando o acórdão apontado como paradigma 
fundamenta-se em matéria de índole eminentemente consti
tucional, sob pena de malferimento à competência do pretório 
excelso. 

4. Agravo Regimental não provido. ,3 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. ARRENDA
MENTO MERCANTIL. LEASING. SÚMULA 138/STJ. CO
BRANÇA. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 12 
DO DL N. 406/68. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS SER
VIÇOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REEXAME F ÁTICO
-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 

3. Agravo Regimental no Recurso Especial n. 956513/RS (2007/0039419-2), 2là 

Turma do STJ, ReI. Herman Benjamin,j. 07.02.2008, unânime, DJe 09.03.2009. 
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1. 'O ISS incide na operação de arrendamento mercantil de 
coisas móveis". Inteligência da Súmula 138/STJ. 

2. O município competente para a cobrança do ISS é aquele 
onde ocorreu o fato gerador e a base de cálculo será o valor 
total dos serviços prestados. 

3. A verificação sobre a necessidade da concessão de tutela 
antecipada depende da apreciação do contextofático-proba
tório do caso concreto, providência imprópria em sede de 
recurso especial, conforme óbice previsto na Súmula 7/STJ. 

4. Agravo regimental não-provido'.4 

Ainda: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGI
MENTAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO INA
TACADO. SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 138/STJ. AUSÊN
CIA DE INTERESSE. ISS. ARRENDAMENTO MERCAN
TIL. MUNICÍPIO COMPETENTE PARA COBRANÇA. 
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

1. Não se conhece de agravo regimental que não impugna 
especificamente um dos fundamentos que embasou a deci
são combatida, qual seja, a impossibilidade do Superior 
Tribunal de Justiça conhecer do recurso especial diante do 
caráter essencialmente constitucional da controvérsia. 

2. Aplicação da Súmula 182/STJ: É inviável o agravo do art. 
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os funda
mentos da decisão agravada. 

3. Para confirmar a consistência do fundamento inatacado, 
cumpre assinalar que o enfoque precípuo atribuído à dis
puta pela instância ordinária diz respeito à natureza da 
conceituação do serviço de leasing e à conformidade entre 
esta premissa e as disposições pertinentes da Carta Magna, 
tudo sob a ótica do art. 110 do CTN, o que, à obviedade, 
constitui matéria de cunho eminentemente constitucional. 

4. AgRg no Agravo de Instrumento n. 1.067.121, Segunda Turma do STJ, 
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 16.12.2008. 
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4. Não se vislumbra interesse recursal na discussão da va
lidade da Súmula 138/ST J, a qual somente foi trazida a lume 
como argumento auxiliar ao desacolhimento do especial, 
não podendo, neste raciocínio, ser enfocado de maneira 
desvinculada do restante da decisão, como o faz o agravante. 

5. Segundo reiterados precedentes desta Corte, mesmo na 
vigência do art. 12 do Decreto-Lei n. 406/68, revogado pela 
Lei Complementar n. 116/03, a Municipalidade competente 
para realizar a cobrança do ISS é a do local da prestação dos 
serviços, onde efetivamente ocorre o fato gerador do impos
to. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público: REsp 
1.059.919/SC, Relator Min. Castro Meira, DJe 06.10.08; 
AgREsp 1.062.657/RS, ReI. Min. Francisco Falcão, DJe 
06.10.08; AgRg no Ag n. 763.269!MG, ReI. Min. JOÃO OTÁVIO 
DE NORONHA, DJ de 12/09/06; AgRg no REsp n. 845.711/ 
RS, ReI. Min. LUIZ FUX, DJ de 29/5/08; REsp n. 695.500!MT, 
ReI. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 31/05/06; AgRg no 
AG 516.637!MG, ReI. Min. LUIZ FUX, DJ 01.03.2004; REsp 
431.564/MG, ReI. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 
27.09.2004; AgRg no REsp 334.188/RJ, ReI. Min. FRANCISCO 
FALCÃO, DJ 23.06.2003; EREsp 130.792/CE, ReI. Min. ARI 
PARGENDLER, DJ 12.06.2000; REsp 115.279/RJ, ReI. Min. 
FRANCISCO PEÇANHAMARTINS, DJ 01.07.1999; AgREsp 
845.711/RS, ReI. Min. Luiz Thx, DJe 29.05.08. 

6. Agravo regimental conhecido em parte e não provido"'.5 

7. O STJ, EM SEDE DE JULGAMENTO DE RESP SOBA TÉCNICA 
DE RECURSOS REPETITIVOS, DEFINIU QUE O ISS TEM 
COMO SUJEITO ATIVO PARA EXIGIR O SEU PAGAMENTO 
O MUNICÍPIO ONDE O SEU FATO GERADOR OCORRE, ISTO 
É, ONDE OS ELEMENTOS CONFIGURADORES DO SERVIÇO 
SE CONCRETIZAM E PRODUZEM EFEITOS. RESP 1.117.121 

o Superior Tribunal de Justiça, ao processar e julgar o 
Recurso Especial n. 1.117.121, decidiu, sob os efeitos da técnica 

5. AgRg no Recurso Especial n. 1.067.171 - RS, Segunda Turma do STJ, 
ReI. Min. Castro Meira, j. 11.11.2008. 
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de apreciação de Recursos Repetitivos, portanto, com vincu
lação para si mesmo e para os Tribunais de Segundo Grau e 
Juízes monocráticos, que o ISS deve ser pago no Município 
onde o serviço é prestado, independentemente de onde está a 
sede da empresa por ele responsável. 
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Eis o inteiro teor do referido julgado: 

Recurso Especial n. 1.117.121- SP (20000090826-0) 

RELATÓRIO 

EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: Trata-se de 
recurso especial interposto pelo Município de Presidente 
Prudente, com fundamento no art. 105, III, "a", da Consti
tuição da República, com o objetivo de reformar acórdão 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim 
ementado: 

ISSQN. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA CONSULTIVA. Competência tributária 
do município onde se situa o estabelecimento do prestador, 
nos termos do art. 12, letra 'a' do Decreto-lei n. 40&'68. HO
NORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. É devida a verba honorária 
à autora, pois viu-se compelida a socorrer-se da via judicial 
para exonerar-se de sua obrigação. Reexame necessário e 
recurso da Municipalidade de São Paulo providos e recur
so da Municipalidade de Presidente Prudente não provido". 
(fl. 264). O recorrente alega que a Companhia Paulista de 
Obras e Serviços - CPOS possui sede na Capital de São 
Paulo, tendo prestado serviços técnicos especializados de 
engenharia para elaboração de projetos na cidade de Pre
sidente Prudente. Pretendendo recolher o ISS incidente 
sobre os serviços prestados ao Município de Presidente 
Prudente e verificando que ambos os municípios estavam a 
exigir a exação, tanto o município da situação de sua sede, 
como o município onde foi prestado o serviço, ajuizou a em
presa ação de consignação em pagamento contra os dois 
municípios, de São Paulo e de Presidente Prudente, com o 
fito de que fosse autorizado o depósito de ISS, correspon
dente a 5% do valor da nota fiscal emitida em 28 de fevereiro 
de 2001. Sobreveio a sentença de primeiro grau (cf fls. 1861.95) 
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julgando procedente o pleito, declarando "a existência de 
relação jurídico-tributária que confere ao Município de 
Presidente Prudente a condição de sujeito ativo do Impos
to Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, relativa: 
mente ao serviço de engenharia consultiva" (fl. 194). Houve 
apelação de ambos os municípios e o Tribunal, dando 
provimento ao recurso do Município de São Paulo disse que 
a empresa se "enquadra no artigo 11, parágrafo único, inc. 
I a III, do Dec.-Lei n. 406138, que trata dos serviços de en
genharia consultiva, aplicando-se, o que dispõe o artigo 12, 
alínea 'a', do mesmo diploma, definindo como local da 
prestação, o estabelecimento prestador, ou, na falta de es
tabelecimento, o do domicílio do prestador. Sendo a apela
da domiciliada e estabelecida no município de São Paulo, 
logo, o tributo em questão é devido a esta municipalidade'" 
(fl. 266). O Município de Presidente Prudente recorreu para 
esta Corte, argumentando que os serviços de construção 
civil estão sendo executados no município de Presidente 
Prudente e os serviços de projeto e gerenciamento da obra 
englobam todo o serviço contratado pelo Governo do Esta
do de São Paulo. Dessa maneira, deve ser considerado 
prestado o serviço, quando se tratar de construção civil, no 
local onde está sendo efetuada a obra, conforme art. 12, "b", 
do DL 406138. Pondera, também, quanto a desnecessidade 
de condenação em honorários advocatícios, diante da dú
vida de quem seria o credor do tributo. Ausentes as con
trarrazões, foi admitido o especial na origem, oportunidade 
em que a Presidência da Seção de Direito Público encami
nhou o recurso a este Sodalício, invocando a necessidade 
de submeter-se o julgado à disciplina dos recursos repeti
tivos -Resolução n. 8, de 7 de agosto de 2008. Seguindo-se 
o rito do art. 543-C do CPC, determinou-se a manifestação 
da Associação Brasileira de Municípios - ABM (§ 4Q do art. 
543-C - CPC) e da Fazenda do Município de São Paulo, 
quedando-se inertes ambas. A douta Subprocuradoria
-Geral da República pronunciou-se pela violação do art. 12, 
"b", do DL 406138, por entender que os serviços referentes 
à construção civil abarcam a engenharia consultiva, de 
modo que o ISS é devido no local onde se presta o serviço 
(cf. fls. 30Ql,309). Quanto aos honorários advocatícios opinou 
pelo não conhecimento do recurso especial. 

É o relatório. 
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VOTO 

EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON (RELATORA): 

A questão central versa sobre a competência tributária para 
a cobrança de ISS, quando da realização de serviço de en
genharia consultiva, necessária à realização da obra na 
construção civil. 

Embora não se trate de revisão de cláusula contratual, para 
bem entender-se a tese abstraída neste recurso é necessário 
incursionar-se no contrato, como o fez a sentença, para 
saber qual o fato gerador do ISS e onde deve ser ele reco
lhido, o que evidentemente independe do contrato. 

No acórdão recorrido restou consignado que "conforme se 
infere do contrato encartado nos autos às fls. 45152, na cláu
sula primeira, tem por objeto a 'prestação de serviços téc
nicos especializados de engenharia para elaboração dos 
projetos executivos de implantação, material licitatório, 
assessoria na licitação e gerenciamento das obras de cons
trução do Centro de Ressocialização - CR de Presidente 
Prudente'" (fl. 266). 

A sede da empresa contratada pelo Governo do Estado de 
São Paulo está situada na cidade de São Paulo, onde foram 
realizados os serviços de projeto e gerenciamento, embora 
a obra física de construção esteja sendo realizada no muni
cípio de Presidente Prudente. 

Sobre o tema a jurisprudência do STJ, ao tempo da vigên
cia do Decreto-lei 406168, era uníssona e reiterada no 
sentido de reconhecer que o ISS deveria ser recolhido no 
município onde se deu o fato gerador do tributo, isto é, 
no local em que os serviços foram prestados (cf. REsp n. 
886.148-BA, ReI. Min. Castro Meira, DJ de 1411();2008 e Ag. 
Reg. No Agravo 762.249-MG, ReI. Min. Luiz Fux, DJ de 
28;9;2006, entre outros), nos termos do art. 12 do referido 
diploma: 

Art. 12. Considera-se local da prestação do serviço: 

a) o do estabelecimento prestador ou, na falta de estabele
cimento, o do domicílio do prestador; 

b) no caso de construção civil o local onde se efetuar a 
prestação; 
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c) no caso do serviço a que se refere o item 101 da Lista 
Anexa, o Município em cujo território haja parcela da es
trada explorada. (Revogado pela Lei Complementar n. 116, 
de 31.7.2003). 

Com a edição da Lei Complementar 11&2003 houve altera
ção de entendimento em relação ao local de recolhimento 
do ISS sobre os serviços prestados, porque foi profunda
mente alterado o artigo 12 do Decreto-Lei n. 40&68, revo
gado pelo novo diploma que, atendendo à reivindicação dos 
contribuintes, consignou o lugar da sede da empresa como 
o local de recolhimento do ISS. Entretanto, em relação à 
construção civil abriu uma exceção para considerar, como 
antes, o local da prestação do serviço, como deixa claro o 
teor do art. 3Q da Lei Complementar n. 11&2003: 

Art. 3Q O serviço considera-se prestado e o imposto devido 
no local do estabelecimento prestador ou, na falta do esta
belecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas 
hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto 
será devido no local: 

I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do 
serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver 
domiciliado, na hipótese do § 1Q do art. 1Q desta Lei Com
plementar; 

II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras 
estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 
da lista anexa; 

III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no 
subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa; 

IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 
7.04 da lista anexa; 

V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e 
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 
da lista anexa; 

VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, 
tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, 
rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços 
descritos no subitem 7.09 da lista anexa; 

VII - da execução da limpeza, manutenção e conservação 
de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, 
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parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descri
tos no subitem 7.10 da lista anexa; 

VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e 
poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 
7.11 da lista anexa; 

IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer na
tureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso 
dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa; 

X-(VETADO) 

XI - (VETADO) 

XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adu
bação e congêneres, no caso dos serviços descritos no subi
tem 7.16 da lista anexa; 

XIII - da execução dos serviços de escoramento, contenção 
de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no 
subitem 7.17 da lista anexa; 

XIV - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descri
tos no subitem 7.18 da lista anexa; 

XV - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso 
dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa; 

XVI - dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segu
rados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no 
subitem 11.02 da lista anexa; 

XVII - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arru
mação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no 
subitem 11.04 da lista anexa; 

XVIII - da execução dos serviços de diversão, lazer, entre
tenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos 
subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa; 

XIX - do Município onde está sendo executado o transpor
te, no caso dos serviços descritos pelo subitem 16.01 da 
lista anexa; 

XX - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, 
na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, 
no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista 
anexa; 
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XXI - da feira, exposição, congresso ou congênere a que 
se referir o planejamento, organização e administração, 
no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista 
anexa; 

XXII - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, 
ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos 
pelo item 20 da lista anexa. 

§ 19- No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da 
lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o 
imposto em cada Município em cujo território haja extensão 
de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de 
qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arren
damento, direito de passagem ou permissão de uso, com
partilhado ou não. 

§ 2Q No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da 
lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o 
imposto em cada Município em cujo território haja extensão 
de rodovia explorada. 

§ 3Q Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
local do estabelecimento prestador nos serviços executados 
em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no 
subitem 20.01. 

Art. 4Q Considera-se estabelecimento prestador o local onde 
o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, 
de modo permanente ou temporário, e que configure uni
dade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para 
caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, 
posto de atendimento, sucursal, escritório de representação 
ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 

Assim, a partir da LC 11&2003, temos as seguintes regras: 

1ª) como regra geral, o imposto é devido no local do estabe
lecimento prestador, compreendendo-se como tal o local 
onde a empresa que é o contribuinte desenvolve a ativida
de de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, 
sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de 
sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escri
tório de representação, contato ou quaisquer outras que 
venham a ser utilizadas; 
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2-") na falta de estabelecimento do prestador, no local do 
domicílio do prestador. 

Assim, o imposto somente será devido no domicílio do 
prestador se no local onde o serviço for prestado não houver 
estabelecimento do prestador (sede, filial, agência, posto de 
atendimento, sucursal, escritório de representação); 

3-") nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, acima 
transcritos, mesmo que não haja local do estabelecimento 
prestador, ou local do domicílio do prestador, o imposto será 
devido nos locais indicados nas regras de exceção. 

Na questão em julgamento temos uma empresa com sede 
no Município de São Paulo, contratada pelo Município de 
Presidente Prudente PARA ALI REALIZAR UMA OBRA 
DE CONSTRUÇÃO. Dos diversos e complexos serviços uns 
foram executados na sede da empresa e outros no municí
pio onde ficará a construção. 

O contrato indica todas as etapas do serviço, a partir da ela
boração dos projetos, sem especificar o local de sua realiza
ção. Temos por exemplo, como indica o contrato reproduzi
do no acórdão: a) serviços técnicos especializados de enge
nharia para a elaboração dos Projetos Executivos de implan
tação, como elaboração dos projetos detalhados de implan
tação de arquitetura, terraplenagem, infraestrutura, vias 
internas, elétrica, hidráulica, drenagem, emissário, extensão 
da rede de energia elétrica, planilha de quantidades, memo
riais de cálculo, memoriais descritivos e especificações téc
nicas (cf. fls. 3 e 46); b) Material Licitatório que corresponde 
à minuta do edital, proposta comercial, minuta do contrato, 
manual técnico de projetos, planilha orçamentária e crono
grama físico-financeiro de atividades (cf. fls. 46); c) Assesso
ria na Licitação, a qual consiste na análise das propostas da 
licitação, assessoria técnica, financeira e parecer, assim como 
dispor do, local adequado para o evento, recepção e acom
panhamento dos interessados até o término desse procedi
mento (cf. fl. 47) e d) Gerenciamento das Obras de Constru
ção que se refere à análise do projeto de implantação, fisca
lização da execução da obra, levantamento de quantitativos 
durante a execução, para fins de medições e relatórios. 

Pelos serviços nominados tem-se que alguns não podem 
ser realizados na sede da empresa, como por exemplo o 
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Gerenciamento das Obras de Construção, que só pode 
ocorrer no local da edificação, ou seja, no Município de 
Presidente Prudente. 

Por outro ângulo o valor total da obra é R$ 263.486,72, cor
respondendo o ISS a 5% do valor da nota fiscal emitida em 
28 de fevereiro de 2001 (cf. fi. 6). 

Dentro desse contexto pouco importa tenha o contrato 
estabelecido o valor total da obra, sem discriminar onde 
seria realizada cada etapa, porque o fato relevante e a ser 
levado em consideração é o local onde será realizada a 
obra e para onde direcionaram-se todos os esforços e 
trabalho, mesmo quando alguns tenham sido realizados 
intelectual e materialmente na sede da empresa, sendo 
certo que a obra deve ser vista como uma unidade, uma 
universalidade. 

Reconhecer que a cisão na prestação de serviços atribua a 
competência para a cobrança do ISS ao município em que 
foi realizada a maior parte da obra significa desprezar a lei 
e a jurisprudência sedimentada do STJ. 

Assim sendo a conclusão é de que, seja sob a égide do DL 
406168, seja ao advento da Lei Complementar 11(Y2003, o 
ISS incidente sobre os serviços de engenharia consultiva, 
obedecendo-se à unidade da obra de construção, deve ser 
recolhido no local da construção, ou seja, no Município 
de Presidente Prudente, como indicado na sentença de 
primeiro grau. 

No que se refere à discussão sobre os honorários advocatí
cios, observo que a solução dada à controvérsia revela a 
inversão dos ônus da sucumbência, de maneira que fica 
prejudicado seu exame. 

Diante do exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe 
provimento para reconhecer que o ISS é devido ao Muni
cípio de Presidente Prudente localidade onde está a cons
trução civil. 

Por derradeiro, determino que sejam adotadas as providên
cias previstas no § 7i:!. do art. 543-C do CPC e nos arts. 5i:!., II 
e 6i:!. da Resolução STJ n. &2008. 

É o voto. 
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8. A COMPREENSÃO DOS EFEITOS DO RESP 1.060.210, 
JULGADO SOB OS EFEITOS VINCULATIVOS DA TÉCNICA 
DE RECURSOS REPETITIVOS, E A SUA PROJEÇÃO 
LIMITADA, UNICAMENTE,AOS CONTRATOS DE LEASING 

o mencionado Recurso Especial tratou, exclusivamente, 
da incidência do ISS sobre leasing, sem efetuar qualquer revi
são no que decidiu o REsp 1.117.121, julgado sob os efeitos do 
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. 

Em razão do panorama jurisprudencial acima registrado, 
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a pro
dução dos efeitos vinculativos determinados pelo art. 543-C do 
Superior Tribunal de Justiça e da Resolução STJ 08/2008, tem, 
sobre a definição do Município competente para a cobrança 
do ISS, dois posicionamentos: 

a) o indicado no REsp 1.117.121, conforme acima demons
trado, que assenta ser competente para exigir a cobrança do ISS 
o Município onde ocorreu a consumação do serviço prestado, 
independentemente das características da empresa prestadora 
do evento determinador do fato gerador, com exceção das insti
tuições financeiras firmadoras de contratos de leasing; 

b) o assumido pelo REsp 1.060.210 que se aplica, unica
mente, aos contratos de leasing. 

As conclusões "a" e "b" que acabamos de anotar decorrem 
dos efeitos produzidos pelos julgamentos assinalados, ambos 
proferidos sob os efeitos do art. 543-C, do CPC, e da Resolução 
n. 8/2008, do STJ. 

Relembramos que: 

a) o REsp 1.117.121 definiu que, em regra, é competen
te para exigir o ISS das empresas prestadoras de serviços o 
Município onde os mesmos se concretizam por atos visíveis 
e são consumados; 
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b) O REsp 1.060.210, tratando, exclusivamente, dos con
tratos de leasing, considerando a sua complexidade e a suas 
características de financiamento, estipulou que tais serviços, 
embora iniciados a sua negociação nas filiais das instituições 
financeiras, são concretizados, materializados e celebrados, 
em termos finais, em cada Casa Matriz respectiva, que os au
toriza definitivamente, pelo que o ISS deve ser exigido pelo 
Município onde tais pessoas jurídicas estão sediadas, por ter 
considerado que em tais estabelecimentos bancários são con
sumados, de modo incondicional, os serviços de financiamen
to por meio de leasing; 

c) o decidido no REsp. 1.117.121 não foi revisado pela 
técnica do julgamento de recursos repetitivos, pelo que os seus 
comandos continuam a existir, a produzirem validade e a pro
jetarem absoluta eficácia. 

d) é de se compreender que, tanto na vigência do DL 
406, como na da legislação atual, o ISS deve ser pago no 
Município onde o serviço é, efetivamente, prestado, indepen
dentemente do local onde a entidade prestadora tem a sua 
sede ou domicilio. 

9. CONCLUSÕES 

Apresentamos, tendo em vista os fundamentos desen
volvidos no curso do presente trabalho, as conclusões abai
xo elencadas sobre a definição do Município competente 
para exigir o pagamento do ISS das empresas prestadoras 
de serviço. 

Ei-Ias: 

A - A questão examinada no presente artigo tem por 
objetivo central, apenas, a se definir a competência tributária 
do Município para exigir ISS quando o serviço é prestado em 
outro Município que não o da sede da empresa. 
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B - O Imposto Sobre Serviço - ISS, da competência dos 
Municípios, quando devido, deve, em regra, ser recolhido no 
local onde o serviço é prestado, isto é, consolida-se material
mente e produz os seus efeitos. 

c - A doutrina, pelas lições de Aires E Barreto (ISS na 
Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 2005) proclama: 
" ... 0 fato gerador do ISS se concretiza no local onde o serviço 
é prestado." O Colendo STJ vem reiterando essa posição que 
já parece pacificada naquela Corte. Por exemplo no Recurso 
Especial 72.398-Sp' reI. o Ministro Demócrito Reinaldo, de 10 
de junho de 1996, julgado no dia 6 de maio de 1996, o Superior 
Tribunal de Justiça realçou: "O local do recolhimento do ISS 
incidente sobre a administração de bens ou negócios, inclusive 
consórcio, é o do território, do município, onde se realiza o 
serviço". 

D - O Superior de Justiça tem assentado o entendimen
to de que, em regra, o fato gerador do ISS ocorre no local onde 
o serviço é prestado, portanto, a sua exigibilidade é da compe
tência do Município que o recebe, independentemente de onde 
a empresa esteja sediada, isto é, para fins de incidência do ISS 
importa o local onde foi concretizado o fatp gerador, como 
critério de fixação de competência e exigibilidade do crédito 
tributário. A respeito consultar o decidido nos Recursos se
guintes: REsp 72.398-SP; 188.123-RS; 23.271-2; 77799-MG; AgRg 
no Ag l.153.916/SP; AgRg na Pet. 6.561, Primeira Seção, DJe 
18/09/2009; AgRg no Ag 196.4901DE Há inúmeros outros acór
dãos seguindo o mesmo entendimento. 

E-NoRMS 17.516, julgado em 10.08.2004, o STJ decidiu, 
conforme ementa seguinte: "Recurso Ordinário. Mandado de 
Segurança. Tributário. ISS. Local da Prestação do Serviço. l. 
As duas Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte, 
na vigência do art. 12 do Decreto-lei n. 40668, revogado pela 
Lei Complementar n. 116/2003, pacificaram entendimento no 
sentido de que a Municipalidade competente para realizar a 
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cobrança do ISS é a do local da prestação dos serviços, onde 
efetivamente ocorre o fato gerador do imposto. C .. ) Recurso 
ordinário provido (DJ 20.09.2004, p. 215). 

F - Os Municípios onde os serviços não foram prestados 
e concretizados de modo direto não têm competência para 
exigir o ISS. 

G - A identificação do local da prestação e da consumação 
do serviço sujeito ao pagamento de ISS foram solucionadas 
por jurisprudência predominante do ST J durante o curso de 
20 anos. 

H - O REsp 1.060.210, também julgado sob os efeitos do 
art. 543-C do CPC, ao tratar especificamente do contrato de 
leasing, firmou o entendimento de que o ISS deve ser cobrado 
pelo Município onde os serviços de financiamento se cristali
zaram, isto é, onde foram consumados, no caso a sede Matriz 
das entidades bancárias e não no local das suas agências e fi
liais. Os fundamentos do mencionado recurso reconheceram 
que os contratos de leasing, em face da complexidade que os 
envolvem, só se consumam quando aprovados pela Casa Matriz 
da entidade financeira, a projetar a competência do Município 
onde tal pessoa jurídica está sediada para efetuar a exigência 
do pagamento do ISS. 

I - O REsp 1.060.210 não procedeu qualquer modificação 
de entendimento fixado pelo REsp 1.117.121. Ambos exercem 
a força vinculativa imposta pelo art. 543-C do CPC. 

J - A obediência à jurisprudência fixada pelo STJ em 
julgamento de REsp sob a técnica de recursos repetitivos (art. 
543-C do CPC) caracteriza homenagem ao princípio da segu
rança jurídica e absoluto respeito aos direitos fundamentais 
do cidadão de lhe ser entregue prestação jurisdicional unifor
me, para tornar efetivo o princípio da igualdade. 
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