
ISS e a Lei Complementar n° 157/2016 



Introdução 

A Lei Complementar (“LC”) n° 116/03 regula o ISS e estabelece o rol de serviços sobre os quais incide o referido 

imposto em uma lista anexa taxativa, isto é, apenas os serviços descritos nesta lista é que podem ser tributados 

pelo ISS.  

 

Por se tratar de imposto de competência municipal, nos termos do artigo 156, inciso III, da Constituição Federal 

(“CF”), os Municípios e o Distrito Federal (art. 156, II c/c art. 32, §1º, CF) devem editar leis locais, as quais 

deverão observar as disposições gerais previstas na Lei Complementar n° 116/03.  

 

A LC n° 157/2016, publicada no dia 30 de dezembro de 2016, promoveu alterações e incluiu novas disposições 

na Lei Complementar n° 116/03 que serão tratadas nessa apresentação.  



Mudanças Trazidas pela LC 157/03 

Dentre as principais mudanças trazidas pela nova norma, destacam-se: 

 

1) Fixação de alíquota mínima de 2% (limitação não se aplica aos ramos econômicos de construção civil e 

transporte), visando impedir que o imposto seja objeto de isenções, incentivos ou benefícios fiscais 

(evitando os chamados “paraísos fiscais municipais”);  

 

2) Transferência da tributação para o local onde o serviço é prestado, no caso de alguns serviços, tais como 

operações com cartões de crédito e débito, leasing e planos de saúde. As alterações promovidas nesses 

casos ocorreram após derrubada de veto presidencial pelo Congresso; e 

 

3) Novas hipóteses de incidência por meio da inclusão de novas atividades na lista anexa da LC n° 116/03, 

como por exemplo, no caso de serviços de “streaming” de dados, música e vídeo.  

1) FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA MÍNIMA  



Mudanças Trazidas pela LC 157/03 

Redação do art. 8º-A na LC n° 116/03: 

 

“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, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a 

esta Lei Complementar. [...]” 

1) FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA MÍNIMA  



Mudanças Trazidas pela LC 157/03 

A alíquota mínima de 2%, bem como o impedimento para concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais 

que resultem na redução alíquota mínima do ISS já eram previstos no Art. 88 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (“ACDT”), entretanto, o dispositivo era corriqueiramente violado por diversos 

municípios. 

 

A LC n° 116/2003 previa apenas, em seu art. 8ª, a fixação de alíquota máxima, qual seja, 5%. Além de trazer 

texto similar àquele previsto no artigo 88 do ADCT, a LC n° 157/16 dispôs, ainda, que: 

 

 será nula a lei ou ato do Município que desrespeite a regra da alíquota mínima de 2%, no caso de serviço 

prestado a tomador localizado em município diverso daquele onde está localizado o prestador;  

 anulação gera, para o prestador, o direito à restituição do valor efetivamente pago de ISS perante o 

Município; 

 a concessão de benefício fiscal que implique em alíquota mínima inferior a 2% será considerada ato de 

improbidade administrativa; e 

 no caso de descumprimento da alíquota mínima, o imposto será devido no local do estabelecimento do 

tomador ou intermediário do serviço. 

1) FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA MÍNIMA  



Mudanças Trazidas pela LC 157/16 

 

 

A fixação de alíquota mínima visa impedir que municípios fixem percentuais inferiores ao piso, reduzindo a 

existente Guerra Fiscal entre os Municípios ao dar suporte coercitivo e sancionador em caso de desobediência 

ao art. 8º-A da LC n° 116/2003.  

 

O art. 8º-A da Lei passará a ter eficácia em 30/12/2017, momento em que, conforme exposto,  não será possível 

a concessão de qualquer isenção ou redução de percentual abaixo do patamar mínimo, salvo no caso das 

atividades previstas nos subitens 7.02, 7.05 e 16.01 do anexo da LC n° 116/2003, quais sejam: 

 

  obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes;  

 

 reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres; e 

 

 transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. 

 

 

1) FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA MÍNIMA  



Mudanças Trazidas pela LC 157/16 

 

 

 

“É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo  do ISS fora das hipóteses 

previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que 

resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da 

carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” 

(ADPF nº 190, Publicado em 27.04.2017. Ministro Relator Edson Fachin).  

 

 

 
1) FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA MÍNIMA  



Mudanças Trazidas pela LC 157/16 

 

 

A LC n° 157/16 incluiu o art. 10-A na Lei nº 8.429/92, também conhecida como “Lei de Improbidade 

Administrativa”: 

 

“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.” 

 

 Ou seja, aquele que agir de maneira a reduzir a alíquota mínima de 2% diretamente ou, ainda, indiretamente, 

por meio da concessão de benefícios fiscais ilegais, estará sujeito às sanções previstas na Lei n° 8.429/92.  

 

 Penalidade no caso descumprimento pode resultar na perda da função pública, suspensão dos direitos 

políticos de 5 a 8 anos, bem como multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário 

concedido. 

 

 

1) FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA MÍNIMA  



Mudanças Trazidas pela LC 157/16 

 

 

O artigo 3º da LC n° 116/03 estabelece que a regra geral do local para pagamento do ISS é o Município onde o 

prestador do serviço se estabelece, ressalvando algumas atividades, casos em que o imposto deve ser 

recolhido no Município onde o serviço é prestado e que pode ser diferente daquele onde o prestador se 

encontra.  

 

A LC n° 157/16 ampliou as hipóteses de exceção à regra, de modo que o ISS será devido no local da prestação 

de serviços, entre outros, de: 

 

 operações com cartões de crédito e débito (os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações 

efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador do serviço); 

 

 Leasing - o domicílio do tomador é entendido como o Município declarado como domicílio tributário da 

pessoa jurídica ou física tomadora do serviço; e 

 

 planos de saúde. 

 

 

2) DO LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO  



Mudanças Trazidas pela LC 157/16 

 

 

3) DA AMPLIAÇÃO DO FATO GERADOR 

A lista de serviços anexa à LC n° 116/03 teve seu rol de serviços aumentados pela LC n° 157/16, de modo que 

foram incluídos novos subitens e alterados alguns já existentes. Dentre as alterações trazidas pela nova norma, 

destacam-se:  

 

 “Streaming”: processamento de dados e programação de computadores, e conteúdos de áudio, vídeo, 

imagem e texto em páginas eletrônicas, exceto no caso de jornais, livros e periódicos; (subitem 1.09 da Lista 

Anexa); 

 

 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) (subitem 17.25 da Lista Anexa). 

 

 

 



Mudanças Trazidas pela LC 157/16 

 

 

3) DA AMPLIAÇÃO DO FATO GERADOR 

A compreensão de que o ISS só pode incidir sobre obrigações de fazer - porém nunca sobre as obrigações de 

dar – é corroborado pelo Tribunais Superiores.  

 

 Seguindo tal raciocínio, é possível que o item 1.09 incluído na lista anexa da LC n° 116/03 pela LC n° 157/16 

venha a ser contestado judicialmente, afinal, a natureza jurídica do “streaming” ainda não está clara perante o 

ordenamento jurídico brasileiro e pode ser considerada como obrigação de dar, não sendo, pois, tributável 

pelo ISS.  

 

 Uma possibilidade seria considerar a atividade como uma espécie de “locação de bens móveis”, 

caracterizada por ser uma obrigação de dar.  

 

 



Mudanças Trazidas pela LC 157/16 

 

 

3) DA AMPLIAÇÃO DO FATO GERADOR 

 

Os Tribunais Superiores já firmaram entendimento de que a locação de bens imóveis é inconstitucional, 

inclusive na Súmula Vinculante nº 31 do STF:  

 

“É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de 

locação de bens móveis”.  

 

 A questão que se coloca, obviamente, é determinar se o “streaming” pode ser considerado análogo à locação 

de bens móveis. 

 

Antes do advento do item 1.09, foi publicada a Solução de Consulta SF/DEJUG nº 65/2012 pelo Município de 

São Paulo no sentido de que o “streaming” deveria ser enquadrado no item 1.05 (licenciamento ou cessão de 

direito de uso de programas de computação) da Lista Anexa: 

 

 

 



Mudanças Trazidas pela LC 157/16 

 

 

3) DA AMPLIAÇÃO DO FATO GERADOR 

“7. À vista de todo o exposto, constata-se que o cliente, ao pagar a tarifa mensal, passa a ter direito a usar o 

software da ************, que lhe permitirá assistir aos vídeos constantes do acervo da consulente.  

 

8. Desta forma, no caso em questão não se verifica locação de bens móveis. O serviço descrito pela consulente, 

objeto do contrato apresentado, enquadra-se no item 1.05 da lista de serviços constante do art. 1º da Lei 

13.701, de 24 de dezembro de 2003, relativo ao código de serviço 02798 – Licenciamento ou cessão de direito 

de uso de programas de computação, inclusive distribuição – da Instrução Normativa SF/SUREM nº 8, de 18 de 

julho de 2011.” 

 

Lembrando que, conforme acima mencionado, o “streaming” faz parte dos novos fenômenos que surgiram com 

o advento da internet e, por isso, não está totalmente adaptado ao ordenamento jurídico vigente.  

 

Dessa maneira, são grandes as possibilidades de discussões futuras acerca do assunto.  

 

 

 



Mudanças Trazidas pela LC 157/16 

 

 

3) DA AMPLIAÇÃO DO FATO GERADOR 

No que tange à inclusão do subitem 17.25 (inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e 

publicidade, em qualquer meio), vale relembrar a discussão já travada anteriormente, quando da tentativa de 

inserção do Item 17.07 à Lista Anexa (veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de 

propaganda e publicidade, por qualquer meio). 

 

Tal item (17.07) foi vetado inicialmente pelo Presidente da República por entender-se tratar a divulgação, na 

realidade, de um serviço de comunicação, tributável pelo ICMS, orientação que atualmente possui amplo 

respaldo nas decisões do Superior Tribunal de Justiça (AR 1.084/SP; EDcl no AgRg no REsp 737.263/SP; AgRg 

no REsp 737.263/SP).  

 

Nesse sentido, veja-se julgado do STJ: 

 

 

 



Mudanças Trazidas pela LC 157/16 

 

 

3) DA AMPLIAÇÃO DO FATO GERADOR 

“PROCESSUAL  CIVIL E TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA. ICMS. PLACAS DE PAINÉIS. SERVIÇOS DE 

PROPAGANDA. COMUNICAÇÃO VISUAL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  PROPAGANDA  E  

PUBLICIDADE INCIDE O ICMS, NÃO O ISS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIDOS COM EFEITOS 

INFRINGENTES.   

[...] 2.  Com efeito,  a  exclusiva discussão acerca da incidência de ISS sobre a veiculação de materiais de 

propaganda e publicidade comporta análise,  pois  não  demanda  revolvimento  de fatos e provas. Nesse 

sentido:  AgRg  no  REsp  1404324/RS,  Rel.  Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

03/09/2015  

3. In casu, observa-se que os serviços  de  "veiculação e divulgação de textos, desenhos e, outros materiais  de 

propaganda e publicidade, por qualquer meio" constavam do item 17.07, o qual foi vetado pelo Presidente da 

República. Logo, em  consonância  com  a  orientação  do STJ, não incide ISS sobre as atividades previstas no 

citado item.  

4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Especial da 

embargante, a fim de afastar a incidência  do  ISS  exclusivamente  sobre o serviço de veiculação e divulgação  

de  material de propaganda e publicidade. Invertam-se os ônus de sucumbência. 

(EDcl no AgRg no AREsp 791.067/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

02/08/2016, DJe 08/09/2016)” 

 

 

 



O que Permaneceu Inalterado 

 

 

No mais, é Importante salientar que a LC 157/16 não alterou entendimentos importantes de cunho 

jurisprudencial, que permanecem válidos. É o caso, por exemplo: 

 

 Da Súmula Vinculante 31, que prevê a inconstitucionalidade da incidência de ISS sobre locação de bens 

móveis;  

 

 Da jurisprudência do STJ, segundo o qual não há incidência de ISS sobre atividades-meio, como é o caso de 

prestação de serviços de secretaria (REsp 848.490/RJ);  

 

 Dos entendimentos de que não é necessário o pagamento de ISS sobre: a prestação de serviços de 

transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (pois incide o ICMS); sobre a prestação de 

serviços pelo Poder Público (imunidade garantida pelo art. 150, VI, “a”, da Constituição); e sobre serviço 

classificável como específico e divisível, por é hipótese de cobrança de taxa, o que exclui a incidência do 

ISSQN. 

 

 

 



Conclusão 

 

 

 

Dentre as mudanças trazidas pela LC n° 157/16 à LC n° 116/03, destacam-se: 

 

 Fixação de alíquota mínima de 2%, visando impedir isenções, benefícios ou incentivos fiscais que acarretem, 

direta ou indiretamente, na diminuição de tal alíquota; 

 

 Transferência da tributação para o local onde o serviço é prestado, a fim de evitar a guerra fiscal do ISS para 

algumas modalidades de serviços; e 

 

 Inclusão de novos serviços tributáveis no rol da lista anexa, como “streaming” e inserção de textos, desenhos 

e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio. No primeiro caso, pode-se discutir a 

própria qualificação do “streaming” como um serviço e no segundo caso, devem ocorrer discussões sobre a 

possível bitributação pelo ICMS/ISS.  
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