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Imposto sobre serviços

Natureza da lista anexa

STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 361829 RJ (STF)

Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. LEI COMPLEMENTAR:
LISTA DE SERVIÇOS: CARÁTER TAXATIVO. LEI COMPLEMENTAR 56 ,
DE 1987: SERVIÇOS EXECUTADOS POR INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS
A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL: EXCLUSÃO. I. - É taxativa, ou
limitativa, e não simplesmente exemplificativa, a lista de serviços anexa
à lei complementar, embora comportem interpretação ampla os seus
tópicos. Cuida-se, no caso, da lista anexa à Lei Complementar 56 /87.
II. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. III. - Ilegitimidade da
exigência do ISS sobre serviços expressamente excluídos da lista anexa
à Lei Complementar 56 /87. IV. - RE conhecido e provido.

Prof. Marcello Leal



Imposto sobre serviços

Natureza da lista anexa

17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico,

contábil, comercial e congêneres.

17.02 – Datilografia, digitação, estenografia, expediente,

secretaria em geral, resposta audível, redação, edição,

interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura

administrativa e congêneres.

Prof. Marcello Leal
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Conceito de serviços

Prof. Marcello Leal

Conceito de serviço

Noção econômica

Prestigia a expressão 
“de qualquer natureza”

Prestação imaterial que 
não envolva entrega de 

mercadoria

Sentido jurídico

Obrigação de fazer 
apenas

CC, art. 593 e ss c/c art. 
110, CTN



Imposto sobre serviços

Conceito de serviços – evolução do entendimento do STF

Prof. Marcello Leal

1ª 
Corrente

RE 116.121 
em 2000

2ª 
Corrente
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Conceito de serviços – locação de bens móveis

STF, Súmula Vinculante 31 - É inconstitucional a incidência do

imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de

locação de bens móveis.

Prof. Marcello Leal

O ISS na sua configuração constitucional incide sobre uma prestação de serviço,
cujo conceito pressuposto pela Carta Magna eclipsa ad substantia obligatio
infaciendo, inconfundível com a denominada obrigação de dar. (STJ, nº 885.530)
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Conceito de serviços – leasing

10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de

contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia

(franchising) e de faturização (factoring).

Prof. Marcello Leal
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Conceito de serviços – leasing

Prof. Marcello Leal

leasing 
operacional

a arrendadora é que arca com os custos de 
manutenção dos equipamentos e a 
arrendatária pode ao final:

a) devolver o bem;

b) fazer a opção de compra;

c) postergar o leasing

leasing 
financeiro 

se assemelha a um aluguel, com a diferença 
que se pode comprar o bem no final do prazo 
pré-determinado por um preço já estabelecido.

lease back ocorre quando uma empresa necessita de 
capital de giro. Ela vende seus bens a uma 
empresa que aluga de volta os mesmos. Essa 
modalidade está disponivel apenas para 
arrendatários pessoas jurídicas.
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Conceito de serviços – leasing

Prof. Marcello Leal

Leasing 
operacional

Não incide 
ISS

Leasing 
financeiro

Incide ISS

Lease-back Incide ISS
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Conceito de serviços – leasing

DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. PREÇO DO SERVIÇO. VALOR TOTAL DA
OPERAÇÃO CONTRATADA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. N.
8/2008-STJ). A base de cálculo do ISS, no caso de arrendamento mercantil
financeiro, abrange o valor total da operação contratada, inclusive para os casos de
lançamento por homologação. Tanto o art. 9º da Dec.-Lei n. 406/1968 como o art.
7º da atual LC n. 116/2003 estabelecem que a base de cálculo do tributo é o preço
do serviço, que, no caso de arrendamento mercantil financeiro, só pode ser
entendido como tudo aquilo que o arrendatário paga ao arrendador em troca da
disponibilização e fruição do bem objeto do contrato. (...)

Prof. Marcello Leal
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A complexidade do contrato de arrendamento mercantil, destacada pelo STF no
julgamento do RE 592. 905-SC, não permite pinçar partes dele para o fim de definir
o serviço prestado e, consequentemente, a sua base de cálculo, ainda que sua nota
característica seja o financiamento. A operação engloba diversas fases e
procedimentos, mas em essência, é una, única, e assim deve ser entendida para o
fim de se definir a base de cálculo do tributo. Como explicitado no referido julgado
do STF, sobressai o aspecto financeiro da operação. Assim sendo, não há como
excluir o valor do financiamento da base de cálculo do ISS. O legislador ordinário
não excepcionou, para fins de estabelecimento da base de cálculo do ISS sobre o
arrendamento mercantil financeiro, qualquer parcela, como fez quando tratou da
exclusão do valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços de
empreitada, subempreitada ou construção civil. REsp 1.060.210-SC, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 28/11/2012. 1ª Seção.

Prof. Marcello Leal
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Conceito de serviços – serviços bancários

15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro,

inclusive aqueles prestados por instituições financeiras

autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.

Prof. Marcello Leal

CUIDADO 
COM O IOF
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Conceito de serviços – serviços uniprofissionais

LC 116/03. Art. 10. Ficam revogados os arts. 8o, 10, 11 e 12 do

Decreto-Lei no 406, de 31 de dezembro de 1968; os incisos III, IV, V e

VII do art. 3o do Decreto-Lei no 834, de 8 de setembro de 1969; a Lei

Complementar no 22, de 9 de dezembro de 1974; a Lei no 7.192, de 5

de junho de 1984; a Lei Complementar no 56, de 15 de dezembro de

1987; e a Lei Complementar no 100, de 22 de dezembro de 1999.

Prof. Marcello Leal
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Conceito de serviços – serviços uniprofissionais

DL 406/68, Art 9º A base de cálculo do impôsto é o preço do serviço.

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho

pessoal do próprio contribuinte, o impôsto será calculado, por meio de

alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de

outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância

paga a título de remuneração do próprio trabalho.

Prof. Marcello Leal
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Conceito de serviços – serviços uniprofissionais

STF, Súmula 663 - Os §§ 1º e 3º do art. 9º do Decreto-Lei 406/1968

foram recebidos pela Constituição.

Prof. Marcello Leal
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Conceito de serviços – serviços uniprofissionais – notários

Não se aplica à prestação de serviços de registros públicos cartorários e notariais a
sistemática de recolhimento de ISS prevista no § 1º do art. 9º do Dec.-lei n.

406/1968. O referido preceito legal impõe, como condição para o enquadramento
no regime especial de recolhimento de ISS, a prestação de serviços sob a forma de
trabalho pessoal do próprio contribuinte”. No entanto, a prestação dos serviços
cartoriais não importa em necessária intervenção pessoal do notário ou do oficial
de registro, tendo em vista que o art. 236 da CF e a legislação que o regulamenta
permitem a formação de uma estrutura economicamente organizada para a
prestação do serviço de registro público, assemelhando-se ao próprio conceito de
empresa.

Prof. Marcello Leal
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Nesse sentido, o art. 236 da CF determina a natureza jurídica da prestação do
serviço como privada, sem determinar, contudo, a unipessoalidade da prestação de
serviço cartorário, e o art. 20 da Lei n. 8.935/1994 autoriza, de forma expressa, o
notário ou oficial de registro a contratar, para o desempenho de suas funções,
escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como empregados.
Além do mais, a realidade comprova que, em regra, a atividade cartorária não é
prestada de modo direto apenas pelo tabelião, mas também por atendentes,
principalmente nos grandes centros urbanos. Precedentes citados: AgRg no AREsp
129.427-RS, DJe 23/4/2012; e AgRg no AREsp 150.947-RS, DJe 24/8/2012. REsp
1.328.384-RS, Rel. originário Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4/2/2013.

Prof. Marcello Leal
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ISS na construção civil

9º do Decreto-Lei 406/1968 § 2º Na prestação dos serviços a que se

referem os itens 19 e 20 da lista anexa o impôsto será calculado sôbre

o preço deduzido das parcelas correspondentes: (Redação dada pelo

Decreto-Lei nº 834, de 1969)

a) ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços;

(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 834, de 1969)

b) ao valor das subempreitadas já tributadas pelo impôsto.

Prof. Marcello Leal
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ISS na construção civil

Prof. Marcello Leal

Isenção

Determinação da base de cálculo

STF, RE 262.598
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ISS na construção civil

STF, Súmula 663 - Os §§ 1º e 3º do art. 9º do Decreto-Lei 406/1968

foram recebidos pela Constituição.

Prof. Marcello Leal
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ISS na construção civil

LC 116/03. Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço do

serviço.

§ 2o Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza:

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens

7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;

II - (VETADO)
Prof. Marcello Leal

Subempreitadas
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Industrialização por encomenda

DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
A industrialização por encomenda está sujeita à incidência de ISS, e
não de ICMS. A prestação de serviço personalizado feita em
conformidade com o interesse exclusivo do cliente, distinto dos serviços
destinados ao público em geral, caracteriza espécie de prestação de
serviço que está elencada na lista de serviços da LC n. 116/2003.
Precedentes citados: AgRg no REsp 1.280.329-MG, DJe 13/4/2012;
AgRg no Ag 1.362.310-RS, DJe 6/9/2011; REsp 1.097.249-ES, DJe
26/11/2009. AgRg no AREsp 207.589-RS, Rel. Min. Humberto Martins,
julgado em 6/11/2012. 2ª Turma.

Prof. Marcello Leal
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Serviços de marketing

DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇO DE MARKETING. BASE DE
CÁLCULO. VALOR GLOBAL COBRADO PELO SERVIÇO. A base de cálculo
do ISS, na prestação de serviços de marketing, é o valor global cobrado
pelos serviços, não sendo legítima a dedução dos valores recebidos a
título de reembolso por ausência de previsão legal. Precedentes
citados: REsp 1.293.162-RS, DJe 3/8/2012; AgRg no AREsp 211.232-
SC, DJe 17/9/2012; e AgRg no REsp 1.141.557-SP, DJe 24/8/2012.
AREsp 227.724-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
20/11/2012. 1ª Turma.

Prof. Marcello Leal
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Exportação de serviços

LC 116/03. Art. 2o O imposto não incide sobre:
I – as exportações de serviços para o exterior do País;
II – a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos
diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e
fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados;
III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos
depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a
operações de crédito realizadas por instituições financeiras.
Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento
seja feito por residente no exterior.

Prof. Marcello Leal


