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• Art. 8o-A.  A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza é de 2% (dois por cento).

• § 1o  O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou 

benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de 

cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra 

forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que 

a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput (...) 

 

• § 2o  É nula a lei ou o ato do Município ou do Distrito Federal que não 

respeite as disposições relativas à alíquota mínima previstas neste artigo 

no caso de serviço prestado a tomador ou intermediário localizado em 

Município diverso daquele onde está localizado o prestador do serviço.  

 





• Dos Atos de Improbidade Administrativa 

Decorrentes de Concessão ou Aplicação Indevida de Benefício Financeiro 

ou Tributário 

 
• “Art. 10-A.  Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou 

omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou 
tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei 
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.” 

 
 
• “Art. 12 (...) IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, 

suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de 
até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido.” 

 





• armazenamento ou hospedagem de dados, 

textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos, sistemas de 

informação, entre outros formatos”.  

 

• SP vinha considerando a atividade de hospedagem de dados como serviço 

de comunicação, tributável pelo Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias e Serviços (“ICMS”). Por mais que fosse evidente que a 

atividade nesse caso é a hospedagem (e não a comunicação), que a 

hospedagem de dados não se confunde com disponibilizar meios para a 

sua transmissão/comunicação de dados sujeita ao ICMS, empresas foram 

autuadas em valores expressivos.





• 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)”.  

• SP exige ICMS (como se fosse comunicação) da inserção de propaganda e 

publicidade em qualquer meio, inclusive nos sites e portais da internet. 

 

• O Conselho Nacional de Política Fazendária (“CONFAZ”) editou o Convênio 

ICMS nº 45 (em 22.04.2014), oferecendo aos contribuintes a dispensa 

integral de multas e acréscimos legais para eventuais “débitos” passados, 

além de redução de carga tributária para 5%, caso passassem a recolher o 

ICMS.







• Art. 156, inciso III, da CF “serviços de qualquer natureza, não 

compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar”. 

• “Serviço” corresponde sempre a uma “obrigação de fazer”, um esforço 

humano realizado em benefício de terceiro. 

• Não pode o legislador complementar incluir na Lista de Serviços qualquer 

atividade que não constitua um serviço. 





• RExt nº 116.121-3 – SP - o STF concluiu pela inconstitucionalidade da 

incidência do ISS sobre a “locação de bens móveis”, entendendo que ela 

contrariaria o art. 156, inc. III, da Constituição Federal, que define a 

hipótese de incidência do ISS como sendo a prestação de “serviços de 

qualquer natureza”, conceito cujo núcleo deve ser construído a partir de 

uma “obrigação de fazer” e no qual não se enquadra a “locação de bens 

móveis”, que constitui “obrigação de dar”. 

• Edição da Súmula Vinculante nº 31 : “É inconstitucional a incidência do 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de 

locação de bens móveis”.



 As Novas Atividades Incluídas na Lista de Serviços anexa à Lei 

Complementar nº 116/2003 - Inconstitucionalidades 

 

• Subitem 1.03 -  “Processamento, armazenamento ou hospedagem de 

dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas 

de informação”.  

 

• Subitem 1.09 - “Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de 

áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet”. 



 As Novas Atividades Incluídas na Lista de Serviços anexa à Lei 

Complementar nº 116/2003 - Inconstitucionalidades 

 

•  Subitem 1.03. Armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, 

vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação

 
 
• Cessão de uso de espaço digital para armazenamento de dados em 

servidores. 
 
• O “uso” é definido pelo art. 1.412 do CCiv. e corresponde a um direito de 

“utilização imediata da própria coisa”, ao direito de usar coisa alheia, 
conferindo a seu titular “a faculdade de, temporariamente, fruir a utilidade 
da coisa que grava”. Portanto, trata-se de cessão de uso que não constitui 
uma obrigação de fazer, mas sim típica obrigação de dar.  

 
 
 



 As Novas Atividades Incluídas na Lista de Serviços anexa à Lei 

Complementar nº 116/2003 - Inconstitucionalidades 

 

 

• Subitem 1.09 “Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de 

áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet” 

 

• Também não há serviço. Trata-se de licenciamento ao usuário do acesso a 
um conteúdo digital (vídeo, áudio, imagem, texto, etc.) que está 
armazenado em um servidor. Não há transferência definitiva ao usuário do 
conteúdo digital que integra o acervo da empresa responsável pelo 
licenciamento. 

 




