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RESUMO 

 

A Constituição Federal de 1988 define que os Municípios fazem parte da 

federação, com capacidade de arrecadação e instituição de tributos dentro das 

suas delimitações de competência, possuindo assim autonomia, representando 

assim grandes avanços econômicos, atribuindo-os novas tarefas e 

responsabilidades. Em função disso, não tardou para que problemas surgissem 

em razão das novas competências dos municípios. No presente trabalho, 

destaco o conflito fiscal que envolve a cobrança do Imposto Sobre Serviço (ISS), 

instituído pela Emenda Constitucional nº. 18, de 1965, já que atualmente mais 

de um ente tributante (Municípios) se diz competente para arrecadação do 

imposto, especialmente quanto aos serviços executados fora do domicílio do 

prestador, visto que ainda hoje não há solução completa para este tipo de 

conflito, mesmo após inúmeros embates doutrinários e jurisprudências.  

Renomados autores tem o entendimento que a Entidade Municipal 

competente para a arrecadação do imposto pelo contribuinte seria o do 

estabelecimento ou domicílio do prestador do serviço, como determinado na LC 

116/2003, em contrapartida, existem doutrinadores que defendem que o local 

correto para a arrecadação do imposto seria o da efetiva prestação de serviço. 

Além da divergência doutrinária, sobreveio a Lei Complementar 116 de 2003 que 

acabou por ampliar os conflitos ao invés de extingui-los, na medida em que a 

redação da lei abriu espaço para novas interpretações sobre o tema, 

constantemente debatidos pelo Superior Tribunal de Justiça.  

Desta forma, a intenção deste estudo é esmiuçar as duas correntes 

doutrinárias existentes, bem como realizar uma profunda análise jurisprudencial, 

sem ter, é claro, o desejo de exaurir a matéria, mas sim, expô-la mostrando suas 

vertentes. 

 

Palavras chave: ISS – Local de incidência – conflito de competência – 

domicílio prestador 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ou Imposto Sobre 

Serviço, conhecido também pelas siglas de ISS ou ISSQN, é um imposto de 

competência do Município, nos termos do art. 156, item III, da Constituição 

Federal, disciplinado no Decreto-lei n. 406/68 e regulado pela Lei Complementar 

116/03, que chegou para atualização do antigo Decreto Lei 406/68 o qual 

disciplinava Normas Gerais de tributação do ISS. Desta forma, o referido decreto 

veio com a missão de uniformizar as diversas leis municipais que regem o 

Imposto Sobre Serviço.  

Na medida em que auferiu importância como fonte de receita, o Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza virou foco de discussões envolvendo a 

legitimidade para a sua cobrança. São muitos os municípios que, na procura de 

aumentar a sua receita própria, passaram a atrair empresas trazendo alíquotas 

muito reduzidas, causando uma intensa disputa entre os entes federados. Frente 

à oportunidade de diminuir a carga tributária, diversos contribuintes transferiram 

suas empresas, alguns efetivamente, outros de forma fictícia. 

Ante o avanço da tecnologia, dos meios de comunicação e informática, 

aumentou consideravelmente os tipos de serviços e a forma pelo qual é 

executada a prestação.  

Resumindo, na medida em que um contribuinte tem a facilidade de 

executar os seus serviços em diversos locais além de sua sede ou domicílio e 

não há regra clara e específica sobre o local da tributação, perdem os 

prestadores de serviços e os Municípios, gerando processos judiciais e 

administrativos, onerosos às partes. 

Ocorre que, essa incerteza tem gerado insegurança jurídica aos 

contribuintes do ISS, fazendo-se comum o ingresso de demandas judiciais, com 

o objetivo de descobrir em qual Município deverá ser recolhido o imposto. 

Nesse sentido, nota-se que a utilização de diversas regras sem a 

definição de como aplicá-las também gera consequências negativas aos 

contribuintes e aos Municípios. 
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2. OBJETIVOS 

 
Diante do exposto, o objetivo da presente pesquisa é analisar o ISS na 

legislação anterior e na atual, realizando ainda um cotejo analítico entre a 

jurisprudência e doutrina, cuja finalidade é apresentar a forma como se tem 

entendido o conceito de estabelecimento prestador. 

Nesse contexto, o estudo em questão aborda o Imposto Sobre Serviço 

em seus aspectos formais, históricos e suas aplicações para levantamento da 

discussão acerca de onde é devido o ISS sobre serviços executados fora do 

domicílio do prestador. 

 

3.  MATERIAL E MÉTODOS 

 
A metodologia utilizada valeu-se do método dedutivo da técnica de 

pesquisa bibliográfica e documental pertinente, a partir de estudos aprofundados 

em legislação e doutrinas específicas para concretizar as informações trazidas 

nesse trabalho.  

4 - DESENVOLVIMENTO 

 CONSIDERAÇÕES SOBRE O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS 

 
O Imposto Sobre Serviços – ISS – encontra-se previsto no art. 156, 

inciso III, da Constituição Federal de 1988; situado dentro do capítulo que dispõe 

acerca dos “Impostos do Município”. 

Excluindo aqueles de competência dos Estados, tal imposto incide sobre 

a prestação de serviço de qualquer natureza, delimitado por lei complementar. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, tal imposto é de competência 

dos Municípios e do Distrito Federal.  

Porém, de acordo com o determinado no artigo 156, inciso III da Carta 

Magna, o serviço prestado só é passível de incidência do tirbuto se estiver 

mencionado na lista taxativa da Lei Complementar, excluindo-se os listados no 

artigo 155, inciso II da Constituição Federal. 

A Constituição determina que tal imposto seja regulamentado por Lei 

Complementar. Nesse sentido, o Decreto-Lei nº 406/68 apresentava as regras 
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gerais do tributo; porém, a partir da Lei Complementar nº 116/03, o Imposto 

Sobre Serviço apresentou nova conceituação legal. 

 

FATO GERADOR, CONTRIBUINTE, BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA 

 
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 114 traz uma definição geral 

do fato gerador dos impostos, qual seja: “Fato gerador da obrigação principal é 

a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. ”. 

Mais especificamente, sobre o Imposto Sobre Serviço, o artigo 71 do 

Código Tributário Nacional trazia o fato gerador do imposto, atualmente 

revogado, in verbis: 

 
Art. 71. O imposto, de competência dos Municípios, sobre 

serviços de qualquer natureza tem como fato gerador a 

prestação, por empresa ou profissional autônomo, com ou sem 

estabelecimento fixo, de serviço que não configure, por si só, 

fato gerador de imposto de competência da União ou dos 

Estados. 

 

Ocorre que, tal artigo durou pouco tempo no Código Tributário Nacional, 

bem como os artigos 72 e 73, tendo em vista a edição do Decreto Lei 407/68 e 

da Lei Complementar 116 de 2003, que passaram a regulamentar o Imposto 

Sobre Serviço. 

O artigo 121 do Código Tributário Nacional prevê que o Contribuinte, 

sujeito passivo da relação jurídica tributária, é a pessoa obrigada ao pagamento 

do tributo ou prestação pecuniária. 

Além disso, a Lei Complementar 116 de 2003, em seu artigo 5º também 

traz a definição de contribuinte sendo este o prestador de serviço. 

DO LOCAL DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA 

 
O local onde será devido o Imposto Serviço está previsto no Artigo 3º da 

Lei Complementar 116/2003: 
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Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no 

local do estabelecimento prestador ou, na falta do 

estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas 

hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será 

devido no local:     

 

Ocorre que, o referido imposto é o que apresenta mais conflito de 

competência, tendo em vista a existência de muitos municípios no País, bem 

como a divergência jurisprudencial com relação à Lei Complementar que regula 

o tributo. 

 
DEFINIÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRESTADOR E LOCAL PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO 

 
O artigo 4º da Lei Complementar nº 116/2003, traz a definição do 

chamado “Estabelecimento Prestador”, o qual é citado no Artigo 3º da mesma lei 

como sendo o local de incidência do Imposto Sobre Serviços. 

Sendo assim, define-se estabelecimento prestador o local onde exerce-

se o desenvolvimento de atividade, se forma permanente ou temporária, 

formando uma unidade economia ou profissional. 

De acordo com a Lei Complementar nº 116/2003, a definição geral da 

atribuição do Município para cobrança do Imposto Sobre Serviço é a do daquele 

onde está localizado o estabelecimento prestador ou, na falta deste, o local do 

domicílio do prestador, nos termos de seu artigo 3º. 

Há exceções trazidas pelo referido artigo, evidenciando locais 

específicos para cobrança do tributo. Nestas hipóteses, o local do 

estabelecimento prestador não é considerado, mas sim o local onde o serviço foi 

efetivamente prestado.  

Sobre o local de recolhimento do Imposto Sobre Serviço, o artigo 12 do 

Decreto Lei 406/68, previa o seguinte: 

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

a) o do estabelecimento do prestador ou, na falta de 

estabelecimento, 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 estrada explorada. 

 

Desta forma, atribuía-se o poder de tributar ao estabelecimento do 

prestador, com exceções apenas dos casos de serviços prestados em 

construção civil e de pedágio, onde o tributo deveria ser recolhido no local da 

prestação efetiva do serviço, ou seja, o local da obra, ou do pedágio. 

Com tais previsões legais, as empresas começaram a estabelecer seus 

domicílios ficais em Municípios que apresentavam alíquota mínima (2%), 

determinada pela Emenda Constitucional 37/2002. 

Sendo assim, o referido artigo ocasionou diversas divergências 

doutrinárias. Chamado a se posicionar a respeito do assunto, o Superior Tribunal 

de Justiça entendeu por certo nesta época, pela inaplicabilidade do dispositivo, 

firmando o entendimento de que o Imposto Sobre Serviço deve ser recolhido no 

local da prestação de serviço. 

Interpretou-se do artigo 12 do Decreto-Lei nº 406/68 dizendo que: 

“embora a lei considere local da prestação de serviço o do estabelecimento 

prestador, ela pretendeu dizer que o ISS pertença ao Município em cujo território 

se realizou o fato gerador”. 

Tal entendimento da jurisprudência durou até a reanálise do Superior 

Tribunal de Justiça quando da entrada em vigor da Lei Complementar 116/2003, 

que traz novas previsões a respeito do devido local de recolhimento do ISS. 

De acordo com o entendimento jurisprudencial, o artigo 12 do Decreto-

Lei 406/68 aceitaria uma única hipótese: o Imposto Sobre Serviço tem incidência 

onde ocorre o fato imponível. 

 
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR               

116/03 

Com a promulgação da Lei Complementar 116 de 31 de julho de 2003, 

houve a revogação do Decreto Lei 406/68. A referida lei sobreveio com o intuito 

de sanar os conflitos jurisprudenciais a respeito do devido local de recolhimento 

do Imposto Sobre Serviços quando o Estabelecimento Prestador se localiza em 

local diverso daquele em que o serviço foi efetivamente prestado. 
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Ocorre que, em vez de dirimir tais discussões e conflitos, acendeu-se 

ainda mais os debates, não solucionando as divergências como esperado, 

permitindo assim a continuação da guerra fiscal entre os Municípios. 

Além disso, com a vigência na nova norma, estabeleceu-se regras gerais 

que delimitam o Imposto sobre Serviços, ampliando-se significadamente Lista de 

Serviços tributáveis pelo imposto, que anteriormente não eram previstos como 

hipótese de incidência. 

Resta claro que tais conflitos e interpretações divergentes ocorrem pelo 

fato de haver uma legislação com lacunas, trazendo insegurança jurídica não só 

para os contribuintes, mas também para as próprias entidades políticas que a 

todo custo querem auferir para si a receita em questão. 

 
INTERPRETAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA 

 
Em seus julgados acerca da determinação do Município competente 

para recolhimento do Imposto sobre Serviços, o Superior Tribunal de Justiça 

firmou o entendimento de que conforme as exceções do Artigo 12 do Decreto 

Lei 406/198, o local de recolhimento do tributo é o da efetiva prestação de 

serviço. 

Após a edição da Lei Complementar 116/2003, o STJ voltou a analisar 

a questão, tendo como marco o julgamento do Agravo Regimental nos Embargos 

de Divergência em Agravo n.º 1.272.811, ocorrido em 14 de dezembro de 20111: 
 

 “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 

AGRAVO. ISSQN. COMPETÊNCIA. FATO GERADOR 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LC N. 116/2003. LOCAL DA 

SEDE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. ACÓRDÃO 

EMBARGADO DE ACORDO COM REPETITIVO. ENUNCIADO 

N. 168 DA SÚMULA DESTA CORTE.  

– Na linha da jurisprudência desta Corte, decisão monocrática 

de relator e acórdão do mesmo colegiado que proferiu o acórdão 

embargado não servem como paradigma em embargos de 

divergência. 

                                            
1 DJE de 1º.2.2012. 
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– Cuidando-se de fato gerador ocorrido na vigência da Lei 

Complementar n. 116/2003 e não se tratando de serviços de 

construção civil ou das exceções previstas nos incisos I a XXII 

do Art. 3º do referido diploma, correta a decisão do acórdão ora 

embargado que, na linha do repetitivo mencionado, adotou o 

critério "do local do estabelecimento prestador do serviço", esse 

definido na própria lei complementar (art. 4º). Incidência do 

enunciado n. 168 da Súmula desta Corte.  

– Precedentes da Segunda Turma que não divergem do acórdão 

embargado, da Primeira Turma, seja porque não guardam a 

necessária semelhança fática, seja por terem adotado o mesmo 

entendimento jurídico. 

Agravo regimental improvido. ” 

 

No julgado colacionado, o STJ deixou claro que, em relação aos fatos 

imponíveis ocorridos na vigência da Lei Complementar 116/2003, com exceções 

dos serviços prestados em obras civis, bem como as determinadas por lei, deve-

se adotar o local de incidência do imposto como sendo o local do 

estabelecimento prestador dos serviços, de acordo com o Artigo 4º da lei. 

Após isso, em voto proferido pelo Ministro Castro Meira no julgamento 

do Recurso Especial n° 1.160.25372, consta a afirmação de que aquela Corte 

Superior aderiu "à corrente doutrinária a qual defende que a Constituição 

Federal, ao prever a hipótese de incidência do ISS como atividade de "prestar 

serviços", reconheceu implicitamente que o tributo apenas pode ser cobrado no 

local em que concretizado o fato gerador". 

Apesar do demonstrado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

mostra-se cada vez mais cristalino acerca da identificação do devido local da 

prestação de serviço como sendo o competente para a sujeição do ISS, regendo-

se essa inquirição pela análise da essência da atividade de prestada, ou seja, da 

finalidade almejada pelo contratante do serviço, independentemente da prática, 

pelo prestador, de outras atividades que se qualifiquem como instrumentais 

(atividade-meio) ao atingimento daquele objetivo primordial almejado pelo 

contratante. 

                                            
2 DJE 9.8.2010 
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6 CONCLUSÃO 

 
Conclui-se desta forma que apesar de a Lei Complementar 116/2003, 

em seu artigo 3°, prever claramente que que o serviço "considera-se prestado e 

o imposto devido no local do estabelecimento prestador", o Superior Tribunal de 

Justiça, não concordando com o referido dispositivo, posicionou-se com um 

entendimento oposto.  

Formou-se que o local da efetiva prestação de serviço seria o critério a 

prevalecer para a definição de qual Município é o competente para exigir o 

Imposto Sobre Serviço. 

E mesmo que, recentemente o STJ tenha modificado seu entendimento 

nos casos de leasing, determinando que a competência para o recolhimento do 

imposto nesse caso ocorre no local onde se toma a concessão do financiamento 

do bem arrendado, a jurisprudência ainda se mostra majoritária no sentido de 

que o devido local para o recolhimento do ISS é aquele onde o serviço foi 

efetivamente prestado. 

A justificativa que o Superior Tribunal de Justiça adota para ir 

diretamente contra a lei nestas decisões é a de afastar fraudes eventualmente 

praticadas por alguns contribuintes que constituíam sedes fictícias em 

Municípios com tributação mais favorável, o que acaba ferindo o princípio da 

legalidade e traz grande insegurança jurídica aos sujeitos passivos da relação 

obrigacional. 

Uma solução plausível seria a positivação de nova lei que de fato 

esclareça tal conflito, bem como especificasse taxativamente o local de 

incidência para cada tipo de serviço da Lista Anexa da Lei Complementar 

116/2003, que prestigiaria o princípio constitucional da segurança jurídica, 

simplificando a interpretação da legislação tanto para os contribuintes como para 

os Municípios, diminuindo com isso o contencioso tributário.  
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