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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar a evolução histórica do ISSQN
(Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) e ICMS (Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza. Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de
comunicação) na legislação Brasileira, com suas características, incidências,
competências, bases de cálculo e alguns casos práticos relevantes em que há
verdadeiro conflito de competência entre estas duas exações.
Ao final, será apresentado alguns modelos de Reforma Tributária que estão em
discussão no cenário Nacional como possíveis formas de solução dos atuais
conflitos de competência e, também, de simplificação do sistema tributário, maior
transparência, melhor distribuição de receitas, aumento de arrecadação tributária e
diminuição dos litígios administrativos e judiciais.
Palavras-chave: Conflitos de Competência. Direito Tributário. Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza. Imposto sobre operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual,
intermunicipal e de comunicação. Locação de Bem Móvel. Reforma Tributária.
ABSTRACT
The purpose of this article is to present the historical evolution of the ISSQN (Tax on
Services of any Nature) and ICMS (Tax on Services of any Nature. Tax on operations
related to the Circulation of Goods and on services of interstate, intermunicipal and
communication) in Brazilian legislation, with its characteristics, incidence,
competencies, bases of calculation and some relevant practical cases in which there
is a real conflict of competence between these two exams.
Finally, some models of Tax Reform will be presented, which are under discussion in
the National scenario as possible ways of solving current conflicts of competence, as
well as simplification of the tax system, greater transparency, better distribution of
revenues, increase in tax collection and reduction of administrative and judicial
litigation.
Keywords: Conflicts of Competence. Tax law. Tax on Services of any Nature. Tax on
operations related to the Circulation of Goods and on services of interstate,
intermunicipal and communication services. Rental of Mobile. Tax reform.
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1 INTRODUÇÃO
A finalidade do presente trabalho é abordar, através de estudo bibliográfico,
doutrinário e jurisprudencial, a linha tênue existente na caracterização do fato
gerador, no que diz respeito a qual Ente compete tributar tais atividades, que se
sujeitam a tributação pelo ISS, de competência dos Municípios ou pelo ICMS, de
competência dos Estados.
De acordo com o artigo 156, inciso III, da Constituição Federal de 1988, assim
ficou estabelecido o Imposto sobre Serviço:

Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
(…)
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II,
definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 3, de 1993)
(...)
§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe
à lei complementar: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 37, de
2002)
I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 37, de 2002)
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
III - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios
fiscais serão concedidos e revogados. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 3, de 1993).

Uma importante observação a ser feita em relação aos incisos I e III, do
parágrafo 3º, do art. 156, da Constituição Federal acima reproduzida e que encontrase desatualizada, é mencionar que em razão das recentes alterações introduzidas
por meio da Lei Complementar nº 157, de 29 de dezembro de 2016, publicada no
DOU (Diário Oficial da União) em 1º de junho de 2017, já não há mais a
discricionariedade da parte dos Municípios e Distrito Federal em estabelecer
alíquota mínima para o ISS (imposto sobre serviços), abaixo de 2% (dois por cento),
como corriqueiramente acontecia, onde os Municípios muito se utilizavam desse
expediente para atrair empresas para o seu território em detrimento de outros
Municípios que possuíam uma alíquota maior, estabelecendo-se assim a conhecida
e famosa “guerra fiscal” entre os Entes Municipais.
A Lei Complementar nº 157/2016, em vigor desde janeiro de 2018, também
disciplinou novos serviços sujeitos ao ISS e que duelavam até então com o ICMS,
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numa disputa pelos Entes Municipais e Estaduais de quem era a competência
tributária para cobrar o imposto relativo a essas operações, de modo que muitas
vezes causava insegurança jurídica aos Contribuintes e conflitos entre os Entes,
como nos casos de industrialização sob encomenda, publicidade e propaganda na
internet e serviços de streaming, os quais serão desenvolvidos no decorrer do
presente trabalho. De qualquer forma, mesmo com as recentes mudanças
estabelecidas, ainda assim continuam a existir certos conflitos de competência que
não foram mitigados por completo, como por exemplo, no campo dos serviços de
serralheria.
A outra mudança introduzida e que tem correlação com a nova alíquota
mínima definida é a proibição de concessão de isenções, incentivos ou benefícios
tributários que resultem em uma carga tributária menor do que a alíquota mínima.
Além disso, a Lei Complementar nº 157/2016 trouxe impacto na forma de
arrecadação e recolhimento nas atividades exercidas pelas administradoras de
cartão de crédito/débito, leasing, consórcios, fundos, planos de saúde, em que a
tributação deixou de incidir na sede do Prestador e passou para o local onde reside
o Tomador dos serviços. Só que neste ponto a eficácia está suspensa, pois o
Ministro Relator Alexandre de Moraes do STF está para colocar em julgamento no
plenário a validade da Lei Complementar suprareferida, questionada por Ações
Diretas de Inconstitucionalidades manejadas pela Confederação das Instituições
Financeiras, porque entendem que a Lei Complementar nº 157/2016 não foi clara
em definir quem são os Tomadores dos serviços, como por exemplo, se são os
Fundos de consórcios ou cada um dos Consorciados dos fundos, gerando assim
insegurança jurídica, com muitos questionamentos de quem são os Tomadores
reais, de modo que as legislações Municipais não estão uniformizadas, com isso
alguns dos Prestadores estão depositando judicialmente os valores devidos nos
meses que se sucedem de incertezas, outros estão guiando-se pela regra antiga
ainda, até mesmo porque na decisão em liminar do Ministro ele não determinou que
deveria-se depositar judicialmente os valores controversos.
2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)
2.1 Competência histórica e suas características
O texto da Constituição Federal de 1988 em sua redação original previa em
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seu art. 156, inciso III, a competência de o Município instituir o imposto de vendas a
varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel, o qual após a
vigência da Emenda Constitucional nº 3, de 1993 deixou de existir e foi substituído
pelo inciso que passou a tratar diretamente do ISS.
Voltando um pouco mais na história, de acordo com Dornelles apud Ferreira
(2017), o ISS foi criado pela Emenda Constitucional n. 18, de 1965, tendo como Ente
competente, os Municípios. Já a Constituição de 1967 continuou mantendo essa
competência e a Emenda Constitucional nº 1/1969 dispôs no mesmo sentido.
Posteriormente, nosso Decreto-Lei nº 406/1968 alterou a hipótese de
incidência do ISS, passando ela a ser a prestação, por empresa ou profissional
autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço constante de lista anexa.
Dessa forma, o campo de incidência do ISS foi taxativamente discriminado pelas
atividades previstas na lista de serviços, a qual sofreu diversas alterações ao longo
do tempo, e, com a edição da Lei Complementar nº 56/1987 passou a contar com
100 itens, discriminando os serviços tributáveis pelo ISS.
Assim, o Decreto-Lei nº 406/1968 foi recepcionado pela Constituição Federal
de 1988. Mas, por ocasião da edição da Lei Complementar nº 116/2003, publicada
em 1º de agosto de 2003, os regramentos anteriores referentes ao ISS foram
revogados, e esta passou a ser a legislação tributária contemporânea do imposto
Municipal em estudo.
Sob o prisma do aspecto material do ISS podemos afirmar que o fato gerador
de sua incidência é a prestação, por empresa ou profissional autônomo, com ou sem
estabelecimento fixo, de serviços constantes da Lista anexa à Lei Complementar nº
116/2003, sendo que esta enumera, aproximadamente, 230 serviços, divididos em
40 itens.
Quanto ao ponto de vista do aspecto temporal do ISS, o momento da
ocorrência do fato gerador se dá com a prestação do serviço constante da lista
anexa, de modo que não pode haver ISS sobre serviço em potencial, mas somente
sobre serviço real, efetivo, concretamente verificado e ocorrido. De encontro a esse
entendimento leciona Mello (2000) que:

em se tratando de ISS, impõe-se a irrestrita obediência ao seu aspecto
material – prestação de serviços – nada interessando os aspectos
meramente negociais ou documentais. Somente com a efetiva realização
(conclusão, ou medição por etapas) dos serviços é que ocorre o respectivo
fato gerador tributário com a verificação do seu aspecto temporal (MELLO,
2000, p.104)
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O aspecto temporal do ISS deve respeitar a anterioridade anual e a
anterioridade nonagesimal, que possuem aplicabilidade cumulativa, com previsão no
art. 150, III, b e c, da Carta Política, que significa dizer, em outras palavras, que se
uma lei for publicada em 29 de dezembro de 2017, ela só terá validade prática em
02 de abril de 2018.
Segundo Tonucci (2016), o aspecto espacial do ISS respeita o princípio da
extraterritorialidade como regra geral, ou seja, independente de onde o serviço foi
prestado, ele será devido no local do estabelecimento do prestador. A exceção a
esta regra, segue o princípio da territorialidade, que é onde o serviço de fato foi
prestado, como por exemplo, as atividades de construção civil e transporte
Municipal.
O aspecto pessoal do ISS é aquele que define quem é o sujeito ativo e
passivo do serviço prestado. O sujeito ativo são os Municípios do Brasil e o Distrito
Federal, que possui competência mista, de Estado e Município ao mesmo tempo,
sendo uma exceção a regra. O sujeito passivo do serviço prestado é o Contribuinte
que prestou o serviço, salvo os trabalhadores protegidos por relação trabalhista, os
trabalhadores avulsos, bem como os diretores e membros de conselhos consultivos
e fiscais, e gerentes delegados e sócios-gerentes, conforme prediz o art. 2º, II, da
Lei Complementar nº 116/2003.
3 IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (ICMS)
3.1 Competência histórica e suas características
O ICMS traz sua definição no art. 155, II, parágrafo 2º, I a XII, da Constituição
Federal de 1988, dentre as quais estabelece que cabe a Lei Complementar dizer
quem são seus Contribuintes, Substitutos tributários, como funcionará o regime de
compensação do imposto e assim por diante.
Sob o ponto de vista histórico é um tributo que teve em sua origem a
característica da cumulatividade, que incidia em suas diversas fases, tanto do ciclo
produtivo quanto econômico sobre o valor total da mercadoria sem direito a
abatimento. Regra esta que valia e perdurava a nível Nacional e Internacional, já
que foi o país da França o pioneiro em acabar com o princípio da cumulatividade
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introduzindo a norma da não-cumulatividade na cadeia produtiva e econômica no
ano de 1954, no bojo do tributo chamado de TVA (taxe sur la valeur ajoutée), que
nada mais era do que cobrar-se o tributo sobre o valor adicionado ou agregado a
mercadoria.
Modelo este que posteriormente foi implantado pela Comunidade Européia
em 1967 com o nome de IVA (imposto sobre valor agregado) e que foi aos poucos
sendo posta em prática pelos Países-membros. Já na América Latina se espalhou
no final da década de 1960 e foi introduzido na Constituição Brasileira de 1946 por
meio do imposto chamado ICM à época, juntamente com o princípio até então
“novo” da não-cumulatividade, através da Reforma Constitucional nº 18, de 1965.
No que diz respeito a previsão legal do ICMS podemos encontrá-la
precipuamente no art. 155, inciso II e nos seus extensos parágrafos 2º a 5º, da
Constituição Federal, chegando nas Resoluções do Senado Federal que definem as
alíquotas máximas e mínimas, na Lei Complementar nº 87/1996 e Convênios entre
os Estados (CONFAZ) que estabelecem os benefícios fiscais que podem ser
aplicados.
Segundo Paulsen (2017), a competência do ICMS apresenta materialidades
de natureza distinta, o que permite a cobrança sobre a circulação de mercadorias,
de um lado e sobre a prestação de determinados serviços de outro. Há que se
destacar que a conceituação de circulação é a transferência de titularidade, o que
traz o indicativo de que a simples movimentação de mercadorias de um depósito
para outro, até mesmo em outro Estado da Federação, do mesmo Contribuinte não
caracteriza a incidência do ICMS, conforme já decidiram o STF e STJ (Súmula 166)
nesse sentido.
O ICMS, também, não incide nas operações de arrendamento mercantil, o
chamado leasing, que vem expresso na Lei Complementar nº 86/1996 em seu art.
3º, VIII, exceto quando da venda do bem arrendado ao Arrendatário, assim como no
momento que ocorre transferências patrimoniais decorrentes de integralização de
capital ou de cisão, incorporação, fusão ou transformação de empresas, cujos
fenômenos são de natureza apenas civil e que envolvem uma metamorfose das
sociedades em objeto e seus donos e cotas ou ações.
Uma observação a ser feita é que o ICMS apenas incide nas atividades
econômicas de caráter habitual e com finalidade lucrativa diferenciando-se das
alienações eventuais de um bem por uma pessoa física ou até mesmo jurídica, cujo
objeto social seja outro, sendo que por esta razão é que fica afastado a hipótese de
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incidência sobre a venda de bens do ativo fixo de uma empresa.
Pelo mesmo motivo o Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante 32)
entendeu que não pode incidir ICMS sobre a alienação de bens salvados de
sinistros, que são frutos de acidentes que deram perda total e a Seguradora terá que
indenizar o Segurado, ou seja, haverá a venda das sucatas como forma de dirimir os
prejuízos. De modo diverso acontece quando há a recuperação das peças e partes
automotivas e as mesmas são revendidas, o que faz incidir o ICMS.
O parágrafo 3º do artigo 155 da Carta Política permite que o ICMS incida
sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência
efetivamente utilizada, conforme entendimento emanado pelo Superior Tribunal de
Justiça, por meio da Súmula 391, o que não acontece em relação ao fornecimento
de água, por se tratar de serviço essencial e público, sendo ilegal a sua cobrança,
de maneira que foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal, inclusive por repercussão geral.
A segunda base econômica do ICMS é a prestação de serviços de transporte
intermunicipal e interestadual de bens, valores, mercadorias e passageiros, desde
que transportados por contratação onerosa, o que significa dizer que o translado de
mercadorias de um estabelecimento ao outro do mesmo Contribuinte ou a entrega
de mercadorias aos Clientes que tenham adquirido-as exclui a incidência do ICMS,
assim como não fica abrangido sobre o transporte internacional ou transnacional
quando no sentido de exportação de bens, já que não previsto na Constituição para
que o produto Brasileiro se torne mais competitivo no mercado externo.
O ICMS não pode ser cobrado sobre o transporte aéreo de passageiros e de
cargas internacional, de acordo com o decidido pelo STF nas ADIs 1089 e 1600 e
mais recentemente na ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 2669 ajuizada na
Corte pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) que buscava a equiparação,
mas foi julgada improcedente pela maioria de votos do Plenário do STF, que
entendeu serem áreas distintas regidas por normas também distintas.
O ICMS também ocorre sobre a prestação de serviços de comunicação,
exceto nas modalidades de rádio difusão sonora e de sons e imagens de recepção
livre e gratuita (art. 155, parágrafo 2º, X, d, CF). O STF e STJ já decidiram que incide
ICMS sobre assinatura básica mensal de telefonia, na transmissão de sinais de TV a
cabo e via satélite e por meio da Súmula 334 do STJ de que não incide no serviço
dos provedores de acesso à internet. Assim sendo, o ICMS não incide nas
atividades-meio realizadas, como os serviços preparatórios, acessórios ou
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auxiliares. Exemplos: instalaçao de telefonia fixa, na adesão, habilitação e instalação
de ponto de TV e habilitação de telefone celular (Súmula 350 do STJ).
A Constituição afirma que o ICMS será não cumulativo, de forma obrigatória,
para que se evite a tributação em cascata, de maneira a não onerar a mesma
riqueza várias vezes. Com isso se estabeleceu um sistema de creditamento de
ICMS nas compras realizadas pelo Contribuinte, o qual será utilizado como
abatimento na hora da revenda das mercadorias com ICMS incluso, já que o
Contribuinte é o responsável de direito pelo recolhimento deste tributo (art. 155,
parágrafo 2º, I, da Constituição Federal e arts. 19, 20 e 33 da Lei Complementar nº
87/1996).
Outra característica do ICMS é a sua seletividade, a qual poderá ser utilizada,
de forma facultativa, mas quando definida, sob produtos essenciais, deve possuir
alíquotas diferenciadas.
Nos casos em que a mercadoria comprada pelo Contribuinte é isenta ou não
sofre a incidência de ICMS não gera o direito de crédito de ICMS. Quando a
mercadoria na saída do estabelecimento do Contribuinte para o Adquirente for isenta
ou não tributada, então o creditamento alcançado pelo Contribuinte na etapa anterior
é anulado, em razão de que incida apenas uma única cobrança na operação, com
exceção dos produtos que são exportados, até mesmo que haja imunidade na saída
de tais mercadorias, em virtude de que o Exportador não tenha que suportar o ônus
do ICMS da operação interna na hora que adquiriu a mercadoria, dessa forma passa
o Exportador a se creditar dos produtos comprados na etapa interna, conforme art.
155, parágrafo 2º, X, CF.
A não cumulatividade alcança todos os tipos de incidência do ICMS, como por
exemplo, nos casos de consumo de energia elétrica pelas empresas de telefonia,
que industrializam por equiparação, as quais se creditam do ICMS que será utilizado
como abatimento do imposto na prestação do serviço.
Nas operações internas de circulação de mercadorias, que são aquelas que
ocorrem somente dentro das fronteiras de um único Estado da Federação as
alíquotas aplicadas devem respeitar o mínimo estabelecido pela Resolução do
Senado Federal, assim como não ser inferior as alíquotas previstas para as
operações interestaduais.
Quando for o caso de circulação de mercadorias nas operações
interestaduais, destinada a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, utilizase a alíquota interestadual, de acordo com redação dada pela EC (Emenda
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Constitucional) nº 87/2015. O Estado destinatário pagará a diferença entre a alíquota
interestadual, que é a menor e a alíquota interna de seu Estado, que é a maior,
quando este for Contribuinte do imposto. Nos casos em que o Destinatário não for
Contribuinte do ICMS caberá ao Remetente e ao Destinatário o recolhimento sobre a
diferença do imposto de forma partilhada. O art. 99 do ADCT (Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias) define a proporcionalidade entre os Estados de origem
e destino nos anos de 2015 a 2018 e a partir de 2019 caberá apenas ao Estado de
destino a diferença de ICMS.
A alíquota será de 12% nas operações e prestações interestaduais, conforme
estabelecido na Resolução do Senado nº 22/1989. Já nas operações que saiam dos
Estados do Sul e Sudeste com destinos às regiões do Nordeste, Norte, Espírito
Santo e Centro-Oeste a alíquota é de 7% e nas oriundas de importação do exterior a
alíquota é de 4%, conforme convênio ICMS 123/2012 e Resolução do Senado
13/2012.
4 CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE ICMS E O ISS
4.1 Conceituação
A Constituição Federal da República Federativa do Brasil preceitua em seu
art. 146, I, que apenas a Lei Complementar cabe tratar e dispor sobre conflitos de
competência, em campo tributário, que envolvam a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, ou seja, é inconstitucional legislar sobre conflitos por lei
ordinária, decretos, instruções normativas, etc.
Os conflitos de competência entre o ICMS e o ISS são caracterizados pelas
chamadas operações mistas em que acontece tanto a circulação de mercadorias
quanto a de prestação de serviços e esta não é apenas um meio para aquela, mas
onde ambas possuem uma considerável autonomia e um duplo objeto negocial: um
de dar e outro de fazer. Antigamente, antes da revogação dada pelo Decreto-lei nº
406, de 1968 aos arts. 71 ao 73 do CTN (Código Tributário Nacional), de 1966,
prevalecia o entendimento de uma tributação proporcional entre o ICMS e o ISS,
sendo que atualmente a sistemática é outra, na qual irá prevalecer sobre o todo da
operação tributável ou um, o ISS ou o outro, o ICMS, descartando-se o critério da
proporcionalidade.
A Constituição Federal no art. 155, parágrafo 2º, IX, b e a Lei Complementar
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nº 87/1996 no art. 2º, IV afirmam que as prestações de serviços que não estão
compreendidas na área de competência tributária dos Municípios conjuntamente
com o abastecimento de mercadorias deva ser atingido pelo ICMS. Vinculando-se a
esta norma está a Carta Magna no art. 156, III e a Lei Complementar nº 116/2003 no
art. 1º, caput e parágrafo 2º, as quais declaram, de maneira complementar, que os
serviços constantes da lista anexa na mencionada Lei Complementar, mesmo que
envolvam abastecimento de mercadorias não se sujeitam ao ICMS, mas sim ao
Imposto sobre Serviços. Exemplificando estas situações temos as súmulas 167 e
163 do STJ, que no seu teor diz que o preparo e o abastecimento de concreto no
trajeto até a obra, por empreitada, em caminhões com betoneiras acopladas incide
apenas o Imposto sobre Serviços e as prestações de serviços em bares,
restaurantes e estabelecimentos similares simultaneamente com o fornecimento de
mercadorias é fato gerador do ICMS sobre o valor total da operação,
respectivamente.
A Lei Complementar nº 116/2003, com raras exceções permite, como as
hipóteses dos subitens do item 14.01 da lista anexa de serviços (limpeza, revisão,
conserto, manutenção de veículos, máquinas e assim por diante) que se separe as
prestações de serviço das peças e partes empregadas, as quais incidirão apenas o
ICMS. Outra das poucas exceções da Lista é as hipóteses do item 7.02, que se
referem aos serviços executados na área de construção civil realizadas por meio de
empreitada ou subempreitada, sob os quais incidirá o ICMS na parte que diz
respeito ao abastecimento de mercadorias que foram produzidas externamente ao
local de prestação dos serviços de construção.
Embora tenha sido previsto as diversas definições e regramentos trazidos e
explanados acima neste trabalho, com um conjunto de Constituição, Leis
Complementares, Resoluções, Convênios, mesmo assim, como se constatará mais
adiante, os conflitos de competência entre o ICMS e o ISS não cessaram por
completo, gerando dúvidas até o presente momento, que acompanham as
atualizações implementadas pela pós-modernidade e as inovações tecnológicas.
4.2 Exemplos práticos de conflitos de competência entre o ICMS e o ISSQN
4.2.1 Serviços de publicidade e propaganda na internet
Um dos conflitos de competência entre os dois impostos reside no campo da
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veiculação de publicidade e propaganda pela internet. Empresas como Yahoo,
Google e outras foram autuadas pelo Fisco Estadual pela falta de recolhimento do
ICMS pelas veiculações de publicidade e propaganda em suas páginas eletrônicas.
Embora seja uma matéria que sempre foi controversa na doutrina e
jurisprudência, até o ano de 2015 prevalecia o entendimento que incidiria o ICMS
pelo posicionamento adotado pela Câmara Superior Judicial, como pelo Tribunal de
Impostos e Taxas da Fazenda do Estado, conforme demonstram as respostas dadas
às consultas nº 186/2005 e 389/2004 e os acórdãos que neles se embasaram.
Conforme afirma Barreto (2018), a partir de 2016 se inicia uma inversão de
tendência nos votos proferidos nos julgamentos sobre este tema e que prosseguiu
em 2017. A fundamentação decisiva e que virou o principal argumento para esta
mudança foi a promulgação da Lei Complementar nº 157, em 29 de dezembro de
2016, que alterou a Lei Complementar nº 116/03, a qual dispõe sobre o ISSQN.
Referida norma introduziu o item 17.25 – Inserção de textos, desenhos e outros
materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais,
periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens de recepção livre e gratuita). Dessa forma, o conflito de competência que
existia nesse caso foi resolvido como deve ser, por Lei Complementar, conforme
estabelece o art. 146, I, da Constituição Federal.
Nas razões de voto de alguns dos Julgadores, também, foi aventado que os
efeitos da Lei Complementar nº 157/2016 não seriam retroativos e que a imunidade
ao imposto atingiria a publicidade veiculada na internet por meio de jornal ou
periódico em formato digital, pois o STF no RE 330.817 já decidiu que os
dispositivos que asseguram a imunidade devem ser interpretados de forma ampla.
Um dos argumentos, de acordo com Tauil (2017), para a permanência da
incidência do ICMS sobre publicidade e propaganda na internet era o veto ao
subitem 17.07 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 que dizia: “Veiculação
e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade,
por qualquer meio”. Contudo, o veto ao subitem 17.07 e a consequente não
incidência do ISSQN não se traduz em livre e aberta autorização para os Estados
cobrarem o ICMS, já que para isso há que se mensurar outras variáveis envolvidas.
O fundamento para a prevalência do ISSQN sobre a publicidade na internet
era a permissividade das hipóteses elencadas nos itens 10.08 e 17.06 da lista anexa
à Lei Complementar nº 116/2003. Só que tem que se observar que estes itens não
substituem e não expressam o teor do que afirmava o item 17.07 vetado, em que
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fazia referência à incidência do ISSQN sobre a veiculação de publicidade, enquanto
o item 10.08 incide apenas sobre o agenciamento de publicidade, que se traduz na
corretagem do serviço prestado pela intermediação de uma terceira empresa na
relação negocial, ou seja, o elo que liga o Prestador que cria o trabalho publicitário
(item 17.06) e o Tomador que irá veicular este trabalho publicitário, como por
exemplo, pela fixação de outdoors pela cidade ou banners (links pagos, com
imagens, em sites da web, que remetem o usuário que as clicar a outro endereço
eletrônico).
4.2.2 Serviços por streaming (Netflix, Spotfy e similares)
Outra seara em que ocorre o conflito de competência entre o ICMS e o ISS é
no campo dos atuais serviços por streaming (Netflix, Spotfy e outros), cuja
tecnologia funciona por acesso remoto, a qual o tomador dos serviços (cliente) tem
disponibilizado o conteúdo por meio de login, senha e pagamento de um plano
mensal.
No final do ano de 2017 o CONFAZ (Conselho Nacional de Política
Fazendária) inseriu o Convênio ICMS n. 106 de 29 de setembro de 2017, o qual
disciplinava a cobrança de ICMS sobre a comercialização de transferência de dados
via internet, como softwares, jogos eletrônicos, aplicativos e arquivos eletrônicos e a
legitimidade passiva a pessoa jurídica detentora do site ou da plataforma eletrônica
em que são disponibilizados os dados digitais, obrigando a abertura de inscrição
estadual em todos os Estados em que há o fato gerador de transmissão de dados, a
emissão da respectiva nota fiscal eletrônica e até mesmo a responsabilização do
recolhimento do imposto a terceiros, como intermediários financeiros e revendedoras
de conteúdo digital.
Para que o convênio nº 106/2017 surta os seus efeitos, as administrações
tributárias Estaduais já começaram a editar normas de aplicabilidade em
consonância com a legislação já existente, como por exemplo, o Estado de São
Paulo, por meio do Decreto n. 63.099/2017, que alterou o regulamento do ICMS e
que entrou em vigor em 01 de abril de 2018.
De igual forma, na esfera Municipal foi publicada a Lei Complementar nº
157/2017, que alterou parcialmente a Lei Complementar n° 116/2003 (estabelece os
serviços tributáveis pelo ISS em forma de lista) e incluiu o item 1.09, onde trata a
respeito de disponibilizar, sem cessão definitiva, conteúdos de áudio, vídeo, imagem
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e texto por meio da internet.
Como deve ser respeitado o princípio da anterioridade e editado leis
ordinárias pelos Municípios para passar a valer as novas regras, em virtude da não
aplicação imediata, os Municípios de Rio de Janeiro e São Paulo, como exemplo,
introduziram as Leis n. 6.263/2017 e 16.757/2017 nessa ordem.
Enquanto isso, no Judiciário não houve ainda uma apreciação definitiva sobre
os novos movimentos que estão sendo tomados pelos Poderes Executivo e
Legislativo, de maneira que perdura e paira no ar, ainda, uma grande incógnita de
que rumo as decisões no STF irão seguir, se para o lado dos interesses do ICMS ou
para o do ISSQN.
Prova disso é que se tem apenas decisões em sede liminar, como a obtida
por uma associação sem fins lucrativos que representa os interesses das empresas
do setor de tecnologia da informação e comunicação, cuja tese principal de
convencimento foi o desrespeito a hierarquia normativa das leis, em que somente
uma Lei Complementar pode resolver sobre conflitos de competência, base de
cálculo, fato gerador, local e momento de incidência e sujeição passiva da obrigação
tributária, conforme estabelece o art. 146 da Constituição Federal.
Já o entendimento da Fazenda Pública Estadual é a de que não se inovou no
ordenamento jurídico, mas apenas regulou-se uma matéria preexistente, por meio
do Decreto e Convênio, cujo conceito constitucional de circulação de mercadoria não
limita-se apenas ao suporte físico, mas alcançando também os softwares por
download.
Voltando no tempo sob o enfoque do contexto histórico da tributação sobre os
softwares, em 1998 o ex-Ministro do STF Sepúlveda Pertence adotou a
interpretação do conceito de mercadoria, em que tem que haver a transferência de
titularidade para a incidência do ICMS, embora nos tempos atuais pode ser dado
como um modelo de pensamento ultrapassado.
No caso do ISS, um dos grandes questionamentos levantado por Junior
(2018) é a de se a disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdo de áudio,
vídeo, imagem e textos por meio da internet configuraria uma obrigação de dar ou
de fazer, o que torna imprescindível para a determinação da incidência do ISS ou
não.
Enquanto isso, se aguarda o julgamento definitivo pelo plenário do STF, que
já reconheceu a repercussão geral sobre o tema e que precisarão apreciar, ainda,
ações diretas de inconstitucionalidade sobre tais cobranças.
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4.2.3 Serviços de industrialização por encomenda
Este tema encontra-se aqui retratado pois, também, faz parte de um dos
típicos casos de conflito de competência tributária entre os Entes.
De forma sucinta, os serviços de industrialização sob encomenda são aqueles
cujas alterações se dão em bens de terceiros, os quais o Contratado recebe os
bens, modificando-os conforme especificações técnicas almejadas pelo Contratante
e após as devolve ou a quem for indicado por ele.
Um dos dilemas enfrentado nesta seara é a que trata de qual tributo irá incidir
nas diferentes hipóteses de prestação de serviços de industrialização sob
encomenda: se é o ICMS ou o ISSQN.
Pois bem. O antigo Decreto-Lei n. 406/1968 que regia o imposto sobre
serviços

previa

a

incidência

do

imposto

municipal

sobre

atividades

de

industrialização sob encomenda desde que não executadas no curso de processo
industrial ou em cadeia comercial. Porém, o atual diploma legal que rege o imposto
sobre serviços, a Lei Complementar Federal n. 116/2003 não previu essa
condicionante e distinção, de modo que pouca importava para os Municípios se a
industrialização sob encomenda se dava antes de uma futura comercialização ou na
fase intermediária de um ciclo produtivo, sempre incidiria o ISSQN sobre o fato
gerador.
De início a jurisprudência dos Tribunais Superiores acolhiam essa tese nova
que ampliou o raio de abrangência do ISSQN. Até que no ano de 2013 um caso em
particular reacendeu a discussão sobre o assunto na ADI n. 4389, em que o STF por
meio de medida cautelar reconheceu a incidência do ICMS sobre atividades de
composição gráfica de embalagens, quando utilizadas como insumo de futura
operação de venda, trazendo nova interpretação ao subitem 13.05 da lista anexa a
LC nº 116/03.
Fora isso, o STF reconheceu em Repercussão Geral, na data de abril de
2015, a relevância do debate, no qual se questionava a incidência tributária na
atividade de beneficiamento, cujos materiais são fornecidos pelo próprio Contratante
(RE 882461).
A crítica que se faz sobre o tema segundo Coêlho (2017) é a de que uma Lei
Complementar em matéria tributária pode fixar soluções para conflitos de
competência, mas nunca restringir ou ampliar competência tributária, que é
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exclusivamente de atribuição Constitucional.
Como exemplo disso, encontramos nos itens 71 e 72 da lista de serviços do
revogado DL 406/68 as atividades de recauchutagem ou regeneração de pneus para
o usuário final e beneficiamento, pintura, corte, recorte e outros de objetos não
destinados à industrialização ou comercialização, ao passo que na LC 116/03 esses
limitadores foram suprimidos ou abolidos, o que culminou numa ampliação de
hipóteses de tributação pelo ISSQN, fazendo com que a definição da caracterização
de ser um serviço ou não se torne mais interpretativa, em virtude de ter se tornado
implícito a extensão da norma e que deve ser feita em conformidade com a Carta
Política.
Na mesma linha de raciocínio com a que entende que a industrialização sob
encomenda em etapa intermediária do ciclo produtivo ou de comercialização só
sofre a tributação do ICMS é a posição emanada pela Secretaria da Fazenda do
Estado de Minas Gerais em resposta à Consulta nº 206/2005.
E porquê o Decreto-Lei nº 406/1968 e a Constituição Federal de 1988
entendiam pela não tributação pelo ISSQN na industrialização sob encomenda
quando em etapa intermediária e não destinado a consumidor final? Para que se
evitasse a tributação pelos três Entes (União, Estados e Municípios) de forma
sincronizada sob uma única e mesma manifestação de riqueza. Sendo assim, se na
época já era proibido esta tributação concomitante em cascata e cumulativa que dirá
agora em que não houve mudanças significativas que justifiquem outra interpretação
que não aquela exarada no passado.
Os argumentos utilizados nas razões da ADI n. 4389 mencionam o fato de
não haver prejuízo aos Municípios, uma vez que a alíquota do ICMS é muito
superior à do ISSQN e a Constituição Federal em seu art. 158, IV garante-lhes
participação no produto arrecadado do ICMS no percentual de 25%.
Assim, fica estampado que nas industrializações sob encomenda que se
revelem como atividades-meio, embora, teoricamente, se enquadrem em algum dos
itens da Lei Complementar nº 116/2003 restariam absorvidas pelo objeto final da
operação, de maneira que o dar preponderaria sobre o fazer, ainda que, como
costuma acontecer, haja trabalho humano envolvido na atividade industrial e na
comercial.
Ademais, o Ministro Dias Toffoli quando julgou o AI 803296 AgR/SP
estabeleceu dois parâmetros com o intuito de distinguir com segurança os campos
de incidência do ISSQN e do IPI/ICMS nas hipóteses de industrialização por
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encomenda, quais são: verificar se o bem volta a circular, já que isto significaria que
a operação foi uma etapa anterior de um processo produtivo e se eventualmente
prestado a um consumidor final conferir a preponderância entre o dar e o fazer
mediante averiguação de elementos de industrialização, como por exemplo, se há
uma produção em larga escala e que exclua o talento humano do primeiro plano.
Além disso, o STF já se pronunciou em sede de controle concentrado de
constitucionalidade (ADI nº 4389) admitindo a incidência do ICMS na industrialização
por encomenda em etapa intermediária do ciclo produtivo, o que nos leva acreditar,
ao que tudo indica, de uma nova confirmação de entendimento quanto a incidência
do ICMS quando os materiais são fornecidos pelo Contratante para beneficiamento,
cuja matéria foi suscitada no STF e reconhecida sua repercussão geral em abril de
2015 nos autos do RE 882461.
5. Conclusão
No primeiro tópico abordado no capítulo sobre os conflitos de competência foi
tratado da incidência do ICMS ou ISSQN sobre os serviços de publicidade e
propaganda na internet. Constatou-se que até 2015 o posicionamento dos órgãos
administrativos e judiciários era pela prevalência do ICMS tributando estes serviços.
A partir da promulgação da Lei Complementar nº 157/2016, que alterou a Lei
Complementar nº 116/2003, a qual regulamenta o Imposto sobre Serviços houve a
inversão da tendência no entendimento de incidência do tributo. Lei Complementar
esta que introduziu no rol dos itens, o item 17.25 – Inserção de textos, desenhos e
outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros,
jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens de recepção livre e gratuita) possibilitando agora de maneira objetiva a
tributação pelo ISSQN da parte dos Municípios e afastando a duplicidade de
competências e consequentemente de conflitos por meio de edição de Lei
Complementar, o qual é o instrumento adequado e apto para a solução destes
conflitos.
No tópico seguinte tratei das disputas travadas entre os Entes Estaduais e
Municipais nos emergentes serviços por streaming (Netflix, Spotfy e congêneres),
onde o Confaz criou o convênio nº 106/2017 e os Estados, como o de São Paulo,
editaram seus Decretos para

disciplinar a cobrança

de

ICMS sobre

a

comercialização de transferência de dados via internet. Do mesmo modo, pelo lado
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dos Municípios foi recepcionada a Lei Complementar nº 157/2017, que modificou
parcialmente a Lei Complementar nº 116/2003, de maneira que as Prefeituras
passaram a adaptar suas legislações tributárias em consonância com o novo item da
lista agregado (1.09), o que per si causa uma completa insegurança jurídica e
sobreposição de competências, de maneira que até o presente momento não foi
julgado o conflito tributário pelo STF em definitivo, perdurando, ainda, a dúvida sobre
a temática.
No terceiro tópico discorro sobre os conflitos de competência entre ISSQN e o
ICMS/IPI nos serviços de industrialização por encomenda, onde restou pacificado na
jurisprudência do STF que nas atividades de industrialização sob encomenda, as
quais fazem parte de uma etapa de um ciclo produtivo ou de uma futura
comercialização não incidiria o imposto Municipal, mas apenas o Estadual.
E ao final, trato do reconhecimento pelo STF, em abril de 2015, da
repercussão geral sobre o tema da incidência tributária sobre a industrialização por
encomenda (beneficiamento) quando os materiais (insumos) são fornecidos pelo
contratante, o qual aguarda julgamento ainda pendente de apreciação pelo Plenário.
Diante desta celeuma fiscal existente, uma das formas sugeridas para
dissipação dos atuais conflitos de competência entre o ICMS e o ISSQN, mas não
apenas destes e também dos demais impostos sobre bens e serviços como o IPI, o
PIS e a COFINS é o estudo elaborado e proposto para debate e aprimoramento pelo
Centro de Cidadania Fiscal (2017), o qual constitui-se na fusão e integração destes
5 impostos, das três esferas, num único só, chamado pelo nome de IBS (Imposto
sobre Bens e Serviços ou IVA (Imposto sobre Valor Agregado).
Este novo imposto respeitaria uma forma de transição gradual de 10 (dez)
anos para substituição completa dos atuais impostos para o novo modelo, sendo
que nos 2 (dois) primeiros anos a alíquota do IVA seria fixa e nos restantes 8 (oito)
anos um aumento da alíquota progressivo e proporcional a representatividade de
cada um dos impostos substituídos.
Quanto a repartição e partilha do IVA entre os Entes Federados essa
transição seria feita num prazo ainda maior de 50 (cinquenta) anos para que os
Entes possam se adequar as mudanças trazidas, de maneira que não ocorra
problemas de compensações financeiras entre os Entes.
O modelo proposto segue uma tendência a nível Mundial, já de muitos anos
introduzida por países desenvolvidos e até nações emergentes, ou seja, o Brasil não
estaria inovando no modelo em linhas gerais, apenas no que diz respeito aos prazos

20
delineados que se distinguem.
Tratamento

tributário

que

traria

mais

transparência,

neutralidade

e

simplificação ao sistema de tributação brasileiro; diminuição do contencioso fiscal,
tendo a primeira instância administrativa nos Estados e a segunda instância a nível
Nacional, uniformizando a matéria. Já no âmbito judicial a competência ficaria a
cargo da Justiça Federal.
A alíquota única do IVA poderia ser aberta em alíquotas específicas dentro de
cada Ente para maior visualização pela Sociedade do local de destinação do
imposto, além disso alteração constitucional dos critérios de partilha e de vinculação
de receitas para diminuição da rigidez orçamentária, de forma que cada Ente possa
modificar os seus percentuais de alocação de receita, como por exemplo, aumento
na área da segurança pública sem interferir nas receitas das outras áreas como de
saúde e educação, de maneira que passe a usar de uma receita separada e não
vinculada, mas livre para conforme a política econômica mais relevante realocar nas
demais áreas.
Acrescendo aos itens acima mencionados, o IVA não descarta a possibilidade
de um imposto seletivo com fins extrafiscais, de natureza não arrecadatória, mas de
regulação de mercado, como de desincentivo ao consumo, que incidiria sobre a
comercialização de cigarros e bebidas alcoólicas, assim como um trabalho integrado
de fiscalização tributária por todos os Entes nos moldes do funcionamento que já
existe por meio do SIMPLES Nacional.
Modelo de reforma tributária abrangente e que contempla, também, o término
de conflitos tributários entre o ISSQN e o ICMS é o proposto pelo Deputado Luiz
Carlos Hauly e que tramita na Câmara dos Deputados Federais em Brasília. Nela
Hauly [201-] afirma que os Estados passarão a contar com o Imposto sobre o Valor
Agregado, de modo que ajuntará os antigos ICMS, IPI, PIS, Cofins e ISS, o qual
será regulado por Lei Federal, com arrecadação centralizada e fiscalização pelos
Estados e Distrito Federal, entretanto excluirá os Municípios, o que ao largo soa
como uma opção legislativa errônea e que traria elevada dificuldade arrecadatória,
ao menos que o novo modelo se mostre extremamente eficiente e diminua
drasticamente os altos níveis de elisão e evasão fiscal, de modo que os Municípios
ficariam com os tributos incidentes sobre as propriedades.
Corroborando aos dois modelos propostos acima apresentados é o estudo
patrocinado e financiado pela Anfip (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil) e Fenafisco (Federação Nacional do Fisco Estadual e
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Distrital), escrito por especialistas e técnicos, com artigos autorais e que gerou um
dos capítulos do livro lançado sobre a reforma tributária necessária e solidária:
menos desigualdade, mais Brasil em 04 de junho de 2018, o qual parte da premissa
de suprimir todos os atuais impostos incidentes nos bens de consumo e de serviços
nas três esferas da Federação e em substituição a eles um único imposto sobre o
valor agregado de bens e serviços em conjunto com um de natureza seletiva em
alguns poucos itens como forma de diminuir o consumo (cigarros e bebidas por
exemplo).
Uma das bandeiras defendidas para tal reforma é a de que a miríade de
tributos sobre o consumo contribui para um sistema caótico, ultrapassado e oneroso.
Somado a isso, a quantidade de tributos, aliada a complexidade das leis, torna muito
difícil o controle e a fiscalização, tanto para empresários, como para os responsáveis
pela aplicação da lei tributária.
Prova disso seria que, segundo Appy apud Souza (2018, p.11), somente o
contencioso administrativo tributário Federal alcançou 11% do PIB (Produto Interno
Bruto) do Brasil em 2013. Considerando ainda, que temos o contencioso
administrativo dos Estados e Municípios e que a mediana obtida da OCDE
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) em pesquisa de
18 países envolvidos foi de 0,2% do PIB, tem-se uma visão do que representa a
realidade do nosso país.
Diante do exposto, acredito ter atingido o objetivo do trabalho de expor alguns
casos concretos de verdadeiros conflitos de competência entre ISSQN e ICMS e de
explanar algumas formas realizáveis de correção dos conflitos tributários por meio
de uma Reforma Tributária.
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