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Guerra Fiscal entre Municípios 

 Política de atração de contribuintes para os Municípios 

 

 Regramento anterior – ADCT 
 

Art. 88, ADCT 

Art. 88. Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos I e III do 

do art. 156 da Constituição Federal, o imposto a que se refere o inciso III do caput 

mesmo artigo: 

I - terá alíquota mínima de dois por cento, exceto para os serviços a que se 

os itens 32, 33 e 34 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406, de 31 de 

dezembro de 1968; 

II - não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios 

resulte, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida 
I. 



Guerra Fiscal entre Municípios 

LC 157/2016 (art. 8º-A): 

 

 Alíquota mínima de 2% 

 

 Vedação de isenções, benefícios tributários ou financeiros, inclusive redução 

de base de cálculo ou crédito presumido/outorgado, que resulte, direta ou 

indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da 

alíquota mínima (exceção: construção civil e transporte coletivo); 

 

 Nulidade da lei ou o ato do Município que não respeite a alíquota mínima no caso 

de serviço prestado a tomador ou intermediário localizado em Município diverso 

daquele onde está localizado o prestador; 

 

 Prestador tem direito à restituição do valor efetivamente pago. 



Guerra Fiscal entre Municípios 

VETO PRESIDENCIAL: 

 

 Em caso de descumprimento da alíquota mínima pelo município do 

prestador, o ISS seria considerado devido no local do domicílio do 

tomador ou intermediário. 

 

 Municípios poderiam eleger como responsáveis pelo tributo qualquer 

pessoa jurídica tomadora dos serviços. 

 

Razões do veto: “Os dispositivos imputariam elevado custo 

operacional às empresas. Além disso, a definição da competência 

tributária deve vir expressamente definida em lei complementar, não 

cabendo sua definição a posteriori, como pode ocorrer nas hipóteses 

previstas pelos dispositivos.” 



Guerra Fiscal entre Municípios 

QUESTÕES 
 

 As operações que envolvam tomador e prestador de um mesmo 

município podem ter carga tributária inferior a 2%? 

 

 Sanção pelo descumprimento da alíquota mínima é a restituição 

do valor pago (se cobra pouco, devolve o pouco que cobrou)? 

Serviço fica sem ISS? 

 

 Decisão STF 2016 – inconstitucionalidade dos benefícios 

 

 Benefícios devem ser revogados até 12/2017 – como ficam os 

benefícios concedidos sob condições e por prazo determinado? 

Pode ser alegado direito adquirido pelo contribuinte? (CTN e STF) 

 



Ato de improbidade administrativa 

 Descumprimento da alíquota mínima pelo agente público tornou-se ato 

de improbidade 

 

 Ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício 

financeiro ou tributário  

 

Sanção  perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 

5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício concedido. 

 

 Particular também pode ser responsabilizado? 

 

“Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele 

que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a 

prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer 

forma direta ou indireta.” 



ALGUMAS ATERAÇÕES NA LISTA DE SERVIÇOS 2 



Serviços de informática e congêneres 

 Tributação dos serviços de hosting  inclusão dos serviços de 

armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, 

páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros 

formatos. 

 

 

 

 

 

 

 
Observações: 

 

 Município de São Paulo já tributava a hospedagem de sites; 

 

 Precedente contrário no Tribunal de Justiça de São Paulo (ausência de 

previsão na Lei Complementar nº 116/03) 

 

Redação anterior  Redação atual 

1.03 – Processamento 
dados e congêneres. 

1.03 - Processamento, armazenamento ou 

hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, 

eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, 
entre outros formatos, e congêneres. 



Serviços de informática e congêneres 

 Tributação do desenvolvimento de apps  inclusão dos serviços de 

elaboração de aplicativos desenvolvidos para tablets e smartphones. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Redação anterior  Redação atual 

1.04 – Elaboração de 

programas de 

computadores, inclusive 
de jogos eletrônicos. 

1.04 - Elaboração de programas de computadores, 

inclusive de jogos eletrônicos, independentemente 

arquitetura construtiva da máquina em que o 

será executado, incluindo tablets, smartphones e 
congêneres. 



Serviços de informática e congêneres 

 Tributação dos serviços de streaming  introdução do Item 1.09 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Observações: 

 

 Discussão Obrigação de dar X Obrigação de fazer 

 

 Flexibilização no STF: Cessão de direito de uso de marca  e leasing 

Redação 

1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, 

imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais 

periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço 

Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 
sujeita ao ICMS). 



Serviços gráficos 

 Incorporação da jurisprudência  alteração do Item 13.05, para 

esclarecer que os serviços gráficos somente são tributados pelo ISS se 

destinados a uso e consumo do tomador (usuário final). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Observações: 
 

 Entendimento consolidado no STJ (Súmula 156). 
 

 Estados deixarão de tributar? 

Redação anterior  Redação atual 

13.05 – 

gráfica, 

fotocomposição, 

clicheria, 

litografia, 
fotolitografia. 

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de 

impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, 

litografia e fotolitografia, exceto se destinados a 

operação de comercialização ou industrialização, 

incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria 

deva ser objeto de posterior circulação, tais como 

rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e 
técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao 



Serviços de transporte municipal 

 Segregação dos serviços de transporte coletivo  alteração do Item 

16.01 e criação do Item 16.02. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Observações: 

 

 ISS é devido no local da prestação de serviço de transporte. 

 

 Embora a alteração não seja significativa, objetivo seria a tributação do Uber 

e congêneres. 

 

 São Paulo já cobra ISS do Uber (Dec. nº 56.981/16, art. 38). 

Redação anterior  Redação atual 

16.01 – Serviços de 

transporte de natureza 
municipal. 

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, 

metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. 

 

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. 



Publicidade e propaganda 

 Tributação da publicidade e propaganda na internet e tv paga 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

 

 Item “17.07 – Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros 

materiais de propaganda e publicidade, por qualquer meio” foi vetado 

quando da sanção da LC 116/03 

 

 PMSP mudou entendimento em 2016 (incide ISS – serviços de “publicidade” 

– 17.06) 

 

 Estados cobram ICMS – como ficam passado e presente? 

Redação 

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 
livre e gratuita). 
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“Esta apresentação é de autoria dos advogados da Gaia, Silva, Gaede & Associados, a quem pertencem 

todos os direitos, e sem cuja autorização não deve ser, de forma alguma, fornecida, reproduzida ou divulgada. 

Seu conteúdo não tem por finalidade o alcance de um determinado resultado específico, mas sim a 

demonstração do panorama legal sobre a matéria no momento de sua elaboração, sobre cuja atualização não 

nos responsabilizamos, não consistindo em qualquer aconselhamento jurídico, que deve ser fornecido apenas 

mediante a análise de cada situação concreta”. 

Obrigado! 
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