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“Impossibilidade de adoção de 
integração analógica para imposição 
do ISS de serviços não constantes da 
lista de serviços – produção audiovisual 
em todas as suas vertentes –, 
por vedação presidencial” – PARECER
  POR   IVeS GAnDRA DA SILVA MARtInS e MARILene tALARICO MARtInS RODRIGUeS

ConSulta

C
onsulta-nos a Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisu-
ais – APRO, por intermédio de seus advogados, sobre diversos questio-
namentos de interesse de seus Associados, relacionados à incidência 
do ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e pede a nossa 

opinião sobre a constitucionalidade e/ou legalidade da incidência do imposto, 
em relação às atividades a que se dedicam suas Associadas, consistentes na “pro-
dução audiovisual em todas as suas vertentes”.
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A Consulta está assim formulada:

“a consulente é uma associação, sem fins lucrativos, que se dedica à defesa e promoção 
dos melhores interesses das produtoras audiovisuais que pertencem ao seu quadro de as-
sociadas, fundada em 1973 com essa missão, conforme seu estatuto social. angariou através 
dos anos notável destaque no setor audiovisual, sendo considerada uma referência de qua-
lidade e seriedade na busca de um ambiente de negócios mais transparente e profissional.

informa que as associadas da autora se dedicam à “produção audiovisual em todas 
as suas vertentes, incluindo produções de conteúdo – filmes, séries, animações, conteúdo 
para internet, entre outros, como também, produções publicitárias”.

nesse sentido, a consulente se revestiu com uma vocação natural para participação 
ativa e representativa de suas associadas dentro do seguimento de produção audiovisual 
publicitária.

em razão da natureza jurídica de tais serviços, um grande número de associadas da 
consulente tem suas sedes e seus serviços prestados no município de são paulo, o que 
se justifica pela concentração histórica do setor audiovisual no eixo rio-são paulo, e pela 
maior proximidade com os clientes contratantes nas produções publicitárias.

em relação às atividades dos serviços desenvolvidos por suas associadas, a consulente 
exemplifica, nos seguintes termos:

1 – uma determinada empesa contrata uma agência de publicidade para que esta ela-
bore um filme sobre as festividades de ano novo. a empresa contratante informa para a 
agência exatamente qual conteúdo deseja que este filme contenha. ato seguinte, a agên-
cia faz contato com uma das associadas da consulente, solicitando que esta cuide da ela-
boração deste filme.

a associada da consulente, portanto, cuidará de contratar todo o elenco (atores, 
modelos e diretores) e reunir todos os técnicos e meios necessários para a elaboração 
deste filme. em resumo: as associadas da consulente cuidarão da pré-produção e da 
pós-produção.

esclarece que a contratação dos profissionais que participarão do filme, as associadas 
da consulente tomam serviços, por exemplo, do diretor e do ator do filme, onde estes emi-
tirão todos os documentos fiscais relativos à prestação dos serviços tomados. ou seja, na 
produção audiovisual, as associadas da consulente são verdadeiras tomadoras de serviços.

“O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 
não incide sobre cessão de direito autoral, porquanto não 
se trata de hipótese contemplada na Lista Anexa à Lei Com-
plementar nº 116/2003. (...) Se o serviço prestado, não se 
encontra ali contemplado, não constitui fato gerador do tri-
buto e, por conseguinte, não há que falar em intepretação 
extensiva. É a natureza do serviço prestado que determina a 
incidência do tributo”.”
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2 – uma vez produzida a versão final do filme, a associada da consulente, após o re-

gistro da obra na ancine e pagamento da condecine, faz verdadeira cessão de direitos 

da obra à empresa que contratou a agência, a fim de que aquele filme seja reproduzido ao 

longe de determinado período (lembrando que esta cessão pode ser prorrogada, ensejan-

do novo registro na ancine e novo recolhimento de condecine).

3 – a associada da consulente entrega para a agência a versão final da obra solicitada. 

ou seja, a associada da consulente, entrega o pedido pronto, não se tratando de mercado-

ria (filme de prateleira), razão pela qual não há incidência de icms.

entende a consulente que, tampouco há incidência de iss, uma vez que a jurispru-

dência equipara a cessão de direitos à locação de bens móveis, o que afasta o imposto 

municipal.

Da Consulta Administrativa
incentivada pelo grande número de associadas sediadas na capital paulista, a consu-

lente, em fevereiro de 2004, ingressou com consulta formal ao diretor do departamen-

to de rendas mobiliárias do município de são paulo, questionando, resumidamente, se a 

produção de filmes publicitários não estaria mais sujeita ao recolhimento do iss. referida 

consulta deu origem ao processo administrativo nº 2004-0.033.925-7, perante a municipa-

lidade de são paulo, e se justificava pela publicação da Lei complementar nº 116, de 01 de 

agosto de 2003, que estabeleceu nova Lista de serviços, ocasião em que se confirmou o 

veto presidencial ao item 13.01, extinguindo-o do rol de serviços sujeitos à incidência do 

iss, que continha a seguinte redação:

“13.01 – produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, video-tapes, 

discos, fitas cassete, compact disc, digital video disc e congêneres.”

para maior segurança jurídica, a ora consulente, ao consultar formalmente a reparti-

ção administrativa, foi também motivada pela publicação da portaria sF nº 74, publicada 

no diário oficial da cidade de são paulo, que excluiu o código de serviço sujeito ao iss 

– “05797 – elaboração de filmes publicitários pelas produtoras cinematográficas”. na sua 

consulta formal, a ora consulente ainda cuidou de dirimir eventual dúvida sobre – caso 

o imposto não fosse devido -, a partir de qual momento se fundava tal desobrigação: se 

da data da publicação da Lc nº 116/2003 (01.08.2003) ou se da publicação da portaria nº 

74/2003 (21.10.2003).

em resposta à consulta administrativa, foi expedida a solução de consulta sF/dejuG 

nº 2.280, publicada no diário oficial da cidade de são paulo de 09 de junho de 2006, em 

que há expressa afirmação que a extinção do código de serviço 05797 se deu em razão da 

vedação do item 13.01 da Lc nº 116/2003, e que, “4.1. assim sendo, os serviços que são ob-

jeto desta consulta estão fora do campo de incidência do iss”. Foi ainda assinalada a data 

da publicação da Lc nº 116/2003 como termo inicial da obrigação tributária, corroborando 

a argumentação que foi a vedação presidencial do item 13.01 que fazia inexistir a pretensa 

relação jurídico-tributária na produção publicitária ao iss.

A Nova Solução de Consulta
passados 10 (dez) anos, a consulente foi surpreendida pela solução de consulta sF/

dejuG nº 14, publicada no diário oficial da cidade de são paulo, de 15 de junho de 2016, 

a qual foi retificada a solução antiga (s.c. sF/dejuG nº 2280/2006) para agora invocar o 

código de serviço 06807, com seu item correlato na Lc nº 116/2003, o 13.03, com a se-

guinte redação:

“13.03 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodu-

ção, trucagem e congêneres.”
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a partir dessa releitura, entende a municipalidade de são paulo, que a incidência da 
ordem de serviço 06807, pelo enquadramento no termo Cinematografia.

essa equivocada interpretação extensiva dada pela municipalidade de são paulo, em-
prestando um conceito semântico diverso ao termo cinematografia, para alcançar os ser-
viços prestados pelas associadas da consulente, para fins tributários, fez com que a con-
sulente procurasse uma composição extrajudicial, que se mostrou infrutífera, não restando 
outra alternativa a não ser o ajuizamento de ação anulatória de débito, cumulada com 
declaratória de inexistência de relação jurídico tributária com pedido de tutela antecipa-
da em caráter incidental, em face do município de são paulo, perante a 2ª vara da Fazenda 
pública da comarca de são paulo – processo nº 1037538-77.2016.8.26.0053, pendente de 
decisão.

cabe ressaltar que a questão da cessão de direito não foi aventada na ação judicial, 
pois esta visa a anulação de decisão administrativa da prefeitura do município de são pau-
lo que trata exclusivamente da incidência do iss pela confusão feita em relação à produção 
de filmes (13.01 da Lc nº 116/2003) e cinematografia (13.03 da Lc nº 116/2003).

4 – a prefeitura tenta tributar as atividades de produção audiovisual como se cinema-
tografia fosse, o que não merece prosperar, já que a cinematografia é uma das etapas da 
produção audiovisual, seja ela publicitária ou não (a diferenciação das atividades pode ser 
extraída do acórdão do resp nº 1.308.628/rs).

5 – neste contexto, temos que a atividade de produção audiovisual desenvolvidas pe-
las associadas da consulente enquadrar-se-ia, como o próprio laudo pericial referendou, 
no item 13.01, vetado pelo então presidente da república. aliás, a Lei complementar nº 
157/2016, sancionada no final daquele ano, excluiu de seu texto o item 13.06 que previa a 
tributação, pelo iss, dos serviços de produção audiovisual.”

dentro desse contexto indaga a consulente:
1) É possível afirmar que as associadas da consulente se dedicam à atividade de pro-

dução de filmes?
2) considerando que o item 13.01 da Lista de serviços anexa à Lc nº 116/2003, vetado 

pelo então presidente na redação final da referida lei, é possível afirmar que as atividades 
empenhadas pelas associadas da consulente se enquadrariam neste item?

3) através de interpretação do quanto disposto pelo item 13.06 da Lista de serviços 
anexa do pLp 366/2013, retirado da redação final que resultou na Lei complementar nº 
157/2016 sancionada, seria possível enquadrar as atividades exercidas pelas associadas 
da consulente?

4) considerando que as respostas às perguntas 2 e 3 sejam negativas, é possível afirmar 
que a municipalidade de são paulo tenta tributar atividade que não possui fato gerador?

reSPoSta

Antes de responder as indagações formuladas pela Consulente, algumas con-
siderações serão necessárias, sobre o perfil do ISS, à luz da Constituição Federal, 
da Competência Tributária atribuída aos Municípios para instituir o imposto e da 
Lei Complementar nº 116/2003, que estabeleceu as normas gerais de direito tri-
butário, com a Lista de Serviços passíveis de incidência desse imposto Municipal, 
para melhor compreensão dessa exação.

O ISS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
A Constituição Federal de 1988, ao atribuir competência aos Municípios para 

instituir o ISS, estabelece:

103ReVIStA COnCeItO JURÍDICO - www.ZkeDItORA.COM



104 revista CONCeitO JUrÍDiCO - Nº 18 - JUNHO/2018

DOUtRInA

“art. 156 – compete aos municípios instituir impostos sobre:
............................
iii – serviços de qualquer natureza não compreendidos no art. 155, i, “b”, definidos em 

lei complementar.
§ 3º em relação ao imposto previsto no inciso iii, cabe à lei complementar:
i – fixar alíquotas máximas;
ii – excluir de sua incidência exportações de serviços para o exterior.”

O que vale dizer, os Municípios poderão exigir o ISS somente sobre serviços 
não compreendidos na competência dos Estados, na forma do art. 155, I, “b” da 
CF, assim disposto:

“art. 155. compete aos estados e ao distrito Federal instituir:
i – impostos sobre:
...............................
ii – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior.”

ou seja: a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, estão fora da competência tributária, dos Municípios, por serem 
de competência dos Estados. Em relação ao ISS cabe à lei complementar fixar as 
suas alíquotas máximas e excluir da sua incidência exportações de serviços para 
o Exterior.

O termo “serviço” significa trabalhos ou atividades economicamente mensurá-
veis, que uma pessoa presta à outra. A expressão “de qualquer natureza” quer dizer 
de toda origem, de toda espécie, o que amplia o campo dos serviços tributáveis, 
constantes de lei complementar.

Aires F. Barreto, após examinar os princípios e normas do ISS, conclui que “ser-
viço é a prestação de esforço humano a terceiros, com conteúdo econômico, em 
caráter negocial, sob regime de direito privado, mas sem subordinação, tendente 
à obtenção de um bem material ou imaterial”.1

O Código de Defesa do Consumidor, no § 2º do seu art. 3º, define serviço como 
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, 
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 
decorrentes das relações trabalhistas”.

O ISS é, portanto, imposto que recai sobre a prestação de serviços, com con-
teúdo econômico. Trata-se de tributo que onera determinado bem econômico 
imaterial (prestação de serviço), que incide sobre os serviços de qualquer natu-
reza (art. 156, III da CF).

O conceito do que seja serviço para efeitos do ISS, considerando-se a classi-
ficação econômica dos impostos adotada pelo sistema tributário nacional, não 
pode ser confundido com o objeto de “contrato de trabalho” regido pelo Direito 
do Trabalho, nem com a prestação de serviço público.

Para haver prestação de serviço para efeitos do ISS, é necessário que a atividade 
seja realizada para terceiro, e não para si próprio e que haja conteúdo econômico. 
O serviço sem conotação econômica, quando prestado a instituições filantrópicas, 
por exemplo, não é alcançado pelo imposto.
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Sérgio Pinto Martins, sobre a prestação de serviços para efeitos de tributação 
do ISS, escreve:

“prestação de serviços é a operação pela qual uma pessoa, em troca de pagamento de 
um preço (preço do serviço), realiza em favor de outra a transmissão de um bem imaterial 
(serviço). prestar serviços é vender bem imaterial, que pode consistir no fornecimento de 
trabalho, (...) a prestação de serviços (...) presume um vendedor (prestador do serviço), um 
comprador (tomador do serviço) e um preço (preço do serviço). o que interessa, no con-
ceito de serviço, é a existência de transferência onerosa, por parte de uma pessoa a outra, 
de bem imaterial que se acha na movimentação econômica.”2

O ISS tributa a “prestação de serviços de qualquer natureza, definidos em lei 
complementar, em que ocorre a circulação de um bem imaterial, na etapa de cir-
culação econômica, que se considera serviço de qualquer natureza”.3

A Lei Complementar nº 116/2003, estabeleceu as normas gerais de direito tri-
butário e disciplinou a matéria, definindo a Lista de Serviços passíveis de inci-
dência do ISS. Posteriormente, a Lei Complementar nº 157, de 29 de dezembro de 
2016, alterou dispositivos da Lei Complementar nº 116/2003 e da respectiva Lista 
de Serviços, acrescentando alguns itens passiveis de serem tributados pelo ISS.

Caráter taXatiVo da liSta

A questão da taxatividade da Lista de Serviços, sempre foi objeto de grandes 
divergências na doutrina, desde o início da instituição do imposto, com duas cor-
rentes doutrinárias, envolvendo opiniões de respeitáveis juristas e estudiosos da 
matéria: uma corrente defendia a taxatividade da Lista de Serviços. A outra cor-
rente defendia que a lista era exemplificativa.

A primeira corrente, defendida por Rubens Gomes de Souza, Ruy Barbosa 
Nogueira, Gilberto de Ulhôa Canto e por um dos subscritores deste parecer, Ives 
Gandra da Silva Martins, entre outros, entendia que a vedação do emprego da 
analogia no campo do direito material (artigo 108, § 1º do CTN), impunha a taxa-
tividade da lista.

A segunda corrente, defendida por Geraldo Ataliba, José Souto Maior Borges e 
Aires F. Barreto, aliados a outros tributaristas, sustentava a impossibilidade de a 
legislação infraconstitucional limitar competência tributária que a Constituição 
Federal outorgou aos Municípios.

As duas correntes doutrinárias apresentavam argumentos jurídicos sólidos 
para interpretação da matéria.

O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 69.780, entendeu, entretanto, 
ser taxativa a Lista de Serviços, ao decidir:

“imposto soBre serviços – depÓsitos Bancários.
- o depósito bancário não constitui serviço capaz de surgir como fato gerador do tri-

buto municipal.
(...) e, examinando-se os serviços constantes dessa lista, força é convir que nela não se 

encontra o depósito bancário, aliás, não constitui serviço, em si, capaz de surgir como fato 
gerador do tributo municipal.”

(publicado na rda 105/109)
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Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, embora taxativa a 
lista, não exclui a admissibilidade do processo interpretativo de cada um de seus 
itens, não podendo, porém, servir de pretexto à aplicação analógica, como será 
demonstrado na sequência.

A Lista de Serviços é taxativa, não podendo ser ampliada por analogia, a teor do 
princípio da legalidade estabelecido pela Constituição Federal, art. 150, I (“exigir 
ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”) e art. 97 do CTN (“somente a lei 
pode estabelecer a instituição de tributos, ou a sua extinção”), que, no seu art. 
108, § 1º, preceitua:

“o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto 
em lei”.

A obrigação tributária é ex lege e de caráter compulsório. A competência tribu-
tária dos Municípios, atribuída pela Constituição Federal, para instituir e cobrar 
o ISS, está limitada à Lista de Serviços que, em lei complementar, define quais as 
hipóteses, taxativamente, sujeitas ao imposto.

O princípio da legalidade estrita, colorário da tipicidade, não permite a inter-
pretação analógica para estabelecer obrigação tributária e definir fato gerador.

A Lista de Serviços definida pela LC nº 116/2003, com as alterações da LC nº 
157/2016, a exemplo da anterior (LC nº 56/87), em diversos itens utilizou as expres-
sões “congêneres” e “de qualquer natureza”, o que resultou em controvérsias na 
interpretação, no sentido de que outros serviços poderiam ser tributados, desde 
que fossem semelhantes, àqueles contidos no mesmo item, porém, dando margem 
a interpretações e incertezas, restando violado o princípio da Segurança Jurídica.

 A propósito, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não cabe interpretação 
analógica para estabelecer obrigação tributária e definir fato gerador, embora em 
cada item se possa utilizar a interpretação, com o fim de aclarar a norma tributária, 
em relação à lista, conforme se lê da ementa do seguinte julgado:

“re 114.354-1/rj. D.J. 04.12.87 – rel. min. carlos madeira, que em seu voto destacou:
‘a questão foi decidida em embargos infringentes, em acórdão cuja ementa assevera 

(fls. 172):
iss – taxatividade da lista geral. admissibilidade do processo interpretativo, vedando-

se, entretanto, o recurso à analogia. admissível embora o uso da interpretação, com o fim 
de aclarar a norma tributária emissora da lista de serviços, não é legítimo dar-lhe utilização 
de tal modo extensiva que acabe por servir de pretexto à aplicação da analogia, valendo aí 
o eufemismo como estratégia para a administração considerar hipótese de incidência do 
iss atividade não compreendida na legislação própria. nesse caso, a violação ao princípio 
da taxatividade da lista afigura-se evidente. improvimento dos embargos’.”

Portanto, a Lista de Serviços, a que se referem a Constituição Federal (art. 156, 
IV) e a LC nº 116/2003, é TAXATIVA.4 O Município não pode fazer incidir o ISS sobre 
serviços dela não constantes. Os serviços tributados pelo ISS são os que integram 
a lista. Não estão no campo de incidência os serviços que estejam compreendidos 
na competência tributária dos Estados.

Não se trata de cercear ou impossibilitar a receita dos Municípios, mas retirar 
da competência Municipal a discricionariedade na escolha dos serviços ou na 
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alíquota aplicável. Em outras palavras, o que há de ser onerado não obedecerá ao 
“peculiar interesse local”, mas ao interesse geral da nação, definido em lei comple-
mentar, que estabelece normas gerais de direito tributário, arrolando os serviços 
que podem ser objeto de exigência do ISS, na forma aprovada pelo Congresso, 
exigindo-se quórum de maioria absoluta (art. 69, CF).

Com o advento da Constituição Federal de 1988, como foi conferida maior 
autonomia aos Municípios, que passaram a fazer parte da Federação, corrente 
doutrinária passou a defender a não exaustividade da Lista de Serviços, reabrindo 
a discussão. A Lista de Serviços seria apenas exemplificativa, não podendo os ser-
viços serem relacionados de forma taxativa, pois isso implicaria em violação à 
autonomia dos Municípios.5

Hugo de Brito Machado sustenta a taxatividade da Lista de Serviços, ao argu-
mento de que “a Constituição Federal atribui aos Municípios competência para 
tributar somente os serviços de qualquer natureza que a lei complementar defina. 
Não se trata, portanto, de uma limitação imposta pela lei complementar. Na ver-
dade, a competência que a Constituição atribui aos Municípios tem, desde logo, 
o seu desenho a depender de lei complementar”.6

Assim, se, de um lado, a Constituição atribui competência aos Municípios para 
legislar sobre assuntos locais (art. 30) e para instituir o ISS (art. 156, III); de outro 
lado, determinou que cabe à lei complementar definir os serviços para efeitos de 
incidência do ISS, não podendo, portanto, ser exemplificativa referida lista.

A Jurisprudência de nossos Tribunais, ao examinar a questão, mesmo após a 
Constituição de 1988, acolheu o entendimento, segundo o qual a lista é taxativa.

Como observa Misabel Derzi:

“... prevaleceu, na jurisprudência de nossos tribunais superiores, a posição restritiva à 

autonomia dos municípios, que qualificou a lista de serviços de taxativa, abrigando os úni-

cos e específicos serviços tributáveis pelo iss. mesmo após o advento da constituição de 

1988, a maior parte da doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores posicionaram-

se em favor da taxatividade da lista de serviços. defenderam esse último ponto de vista, 

rubens Gomes de sousa, ruy Barbosa nogueira, aliomar Baleeiro, josé afonso da silva, 

ives Gandra da silva martins, Gilberto ulhôa canto e outros (...)

jurisprudência recente do stj tem confirmado esse entendimento da taxatividade da 

lista de serviços e da tendência do icms sobre operações de circulação de mercadorias, 

ainda que acompanhadas de prestações de serviços, não relacionados naquela lista.”7

A ausência de um determinado serviço na Lista Anexa à Lei Complementar nº 
116/2003, portanto, resulta na impossibilidade de tributação desse serviço pelos 
Municípios, mediante incidência do ISS.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pela taxatividade 
da Lista de Serviços e pela impossibilidade de ampliação, mediante integração 
analógica da referida lista, conforme RESP nº 514.675 – 2ª Turma.

O certo, todavia, é que a nova Lei Complementar nº 116/2003, com as altera-
ções introduzidas pela LC nº 157/2016, a exemplo da anterior, não conferiu ao 
legislador local a faculdade de preencher as lacunas da lei, completando o rol 
dos serviços “congêneres”, por analogia, com serviços não constantes expressa-
mente na lista.
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natureza do triButo

O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) é um tributo de com-
petência MUNICIPAL, embora a sua estrutura esteja disciplinada em legislação 
complementar federal de âmbito nacional. Assim, cada Município brasileiro esta-
belece normas legais relativas ao ISS com base na legislação complementar, que 
estabelece normas gerais, ou seja, de modo que não conflite com esta, a teor do 
art. 146, I e III da CF/88, assim disposto:

“art. 146 – cabe à lei complementar:
i – dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a união, os esta-

dos, o distrito Federal e os municípios;
(...)
iii – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente 

sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos dis-

criminados nesta constituição, a dos referidos fatos geradores, bases de cálculo e contri-
buintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários.”

A lei complementar é o instrumento necessário para evitar conflito de compe-
tências na instituição do referido imposto sobre serviços de qualquer natureza, eis 
que o ISS é imposto que pode ter reflexos em outros Municípios.

Desta forma, a Constituição atribuiu competência aos Municípios para instituir 
o ISS (art. 156, III); mas, determinou que os serviços deveriam estar definidos em 
lei complementar; além disso, determinou que cabe a lei complementar dispor 
sobre conflitos de competências em matéria tributária e estabelecer normas gerais 
em matéria de legislação tributária (art. 146, I e III).

o iSS e a lei CoMPleMentar nº 116/2003

A Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, publicada no D.O.U. de 
01/08/2003, trouxe nova disciplina para o ISS – Imposto sobre Serviços de Qual-
quer Natureza, estabelecendo as normas gerais de direito tributário, a partir das 
quais cada Município brasileiro instituiu a sua legislação ordinária.

Ao estabelecer as normas gerais de regência do ISS, a Lei Complementar nº 
116/2003 ampliou a Lista de Serviços tributáveis pelo ISS, praticamente dobrando 
o número de itens, com o acréscimo de serviços antes não alcançados pelo ISS. 
Também, adotou nova técnica para a Lista de Serviços, pois, consignou, em cada 
item o gênero, seguido dos subitens em espécies.

Cada Município, portanto, adotou a técnica que julgou a melhor para a cobrança 
do ISS, limitado apenas, pelos textos da Lei Suprema e da Lei Complementar, sendo 
que os itens do gênero dos serviços são apenas indicativo dos mesmos e os subi-
tens são realmente os serviços tributáveis pelo imposto municipal, não podendo 
os Municípios acrescentarem serviços não constantes da Lista Anexa à Lei Com-
plementar nº 116/2003.

Feitas essas considerações sobre o perfil do ISS à luz da Constituição Federal 
e na Lei Complementar nº 116/2003, que estabelece as normas gerais de Direito 
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Tributário, a partir das quais cada Município passou a legislar sobre o ISS e expedir 
normas de sua competência para disciplinar o imposto, passamos a examinar, 
especificamente, a questão objeto da Consulta.

daS atiVidadeS eXerCidaS PelaS aSSoCiadaS da ConSulente

Do exame dos documentos que nos foram enviados e das informações comple-
mentares da Consulente, em relação às atividades das suas Associadas, constata-
se que:

As Associadas da Autora se dedicam à produção audiovisual em todas as suas 
vertentes, incluindo produções de conteúdo – filmes, séries, animações, conteúdo 
para internet, entre outros, como também, produções publicitárias.

Essas atividades das Associadas compreendem a pré-produção, a produção e 
a pós-produção e são assim descritas pela Consulente:

1 – Uma determinada empesa contrata uma agência de publicidade para que 
esta elabore um filme sobre as festividades de Ano Novo. A empresa contratante 
informa para a agência exatamente qual conteúdo deseja que este filme contenha. 
Ato seguinte, a agência faz contato com uma das Associadas da Consulente, soli-
citando que esta cuide da elaboração deste filme.

A Associada da Consulente, portanto, cuidará de contratar todo o elenco (atores, 
modelos e diretores) e reunir todos os técnicos e meios necessários para a elabo-
ração deste filme. Em resumo: as Associadas da Consulente cuidarão da pré-pro-
dução, produção e da pós-produção.

Esclarece que a contratação dos profissionais que participarão do filme, as 
Associadas da Consulente tomam serviços, por exemplo, do diretor e do ator do 
filme, onde estes emitirão todos os documentos fiscais relativos à prestação dos 
serviços tomados. Ou seja, na produção audiovisual, as Associadas da Consulente 
são verdadeiras tomadoras de serviços.

2 – Uma vez produzida a versão final do filme, a Associada da Consulente, após 
o registro da obra na ANCINE e pagamento da CONDECINE, faz verdadeira cessão 
de direitos da obra à empresa que contratou a agência, a fim de que aquele filme 
seja reproduzido ao longo de determinado período (lembrando que esta cessão 
pode ser prorrogada, ensejando novo registro na ANCINE e novo recolhimento 
de CONDECINE).

3 – A Associada da Consulente entrega para a agência a versão final da obra soli-
citada. Ou seja, a Associada da Consulente, entrega o pedido pronto, não se tratando 
de mercadoria (filme de prateleira), razão pela qual não há incidência de ICMS.

Referidas atividades praticadas pelas Associadas da Consulente, estavam ini-
cialmente no rol da Lista de Serviços Anexa à Lei Complementar nº 116/2003, que 
mencionava:

“13.01 – produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, video-tapes, 
discos, fitas cassete, compact disc, digital video disc e congêneres.”

Esse item foi VETADO pelo Presidente da República, conforme Mensagem nº 
362, de 31 de julho de 2003, pelos seguintes motivos:

razões do veto
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“verifica-se que alguns itens da relação de serviços sujeitos à incidência do imposto 
merecem reparo, tendo em vista decisões recentes do supremo tribunal Federal. são eles:

(...)
o item 13.01 da mesma Lista de serviços mencionada no item anterior coloca no cam-

po de incidência do imposto gravação e distribuição de filmes. ocorre que o stF, no jul-
gamento dos rree 179.560-sp, 194.705-sp e 196.856-sp, cujo relator foi o ministro ilmar 
Galvão, decidiu que é legítima a incidência do icms sobre comercialização de filmes para 
videocassete, porquanto, nessa hipótese, a operação se qualifica como de circulação de 
mercadoria. como consequência dessa decisão foram reformados acórdãos do tribunal de 
justiça do estado de são paulo que consideraram a operação de gravação de videoteipes 
como sujeita tão-somente ao iss. deve-se esclarecer que, na espécie, tratava-se de empre-
sas que se dedicam à comercialização de fitas por elas próprias gravadas, com a finalidade 
de entrega ao comércio em geral, operação que se distingue da hipótese de prestação 
individualizada do serviço de gravação de filmes com o fornecimento de mercadorias, isto 
é, quando feita por solicitação de outrem ou por encomenda, prevalecendo, nesse caso a 
incidência do iss (retirado do informativo do stF nº 144).

assim, pelas razões expostas, entendemos indevida a inclusão destes itens na Lista de 
serviços.”

“em razão dos vetos lançados, determinei à equipe de Governo empreender estudos 
com vistas à elaboração de projeto de lei complementar cumprindo eventuais adequa-
ções. em breve espaço de tempo, encaminharei proposição neste sentido ao elevado crivo 
dos senhores congressistas.

estas, senhor presidente, as razões que me levaram a vetar os dispositivos acima men-
cionados do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos senhores 
membros do congresso nacional.”

(dou i, de 01.08.2003, pp. 7/8)

Ora, uma vez vetado o item 13.01 da Lista de Serviços, tornou-se inexistente 
para efeitos de incidência do ISS, referidos serviços.

Tanto que a ora Consulente, em fevereiro de 2004, ingressou com Consulta 
formal ao Diretor do Departamento de Rendas Mobiliárias do Município de São 
Paulo, questionando, se a produção de filmes publicitários não estaria mais sujeita 
ao recolhimento do ISS. Referida Consulta deu origem ao Processo Administrativo 
nº 2004-0.033.925-7, perante a Municipalidade de São Paulo, e se justificava pela 
publicação da Lei Complementar nº 116, de 01/08/2003, que estabeleceu nova 
Lista de Serviços, ocasião em que se confirmou o veto presidencial ao item 13.01, 
extinguindo o mesmo do rol de serviços sujeitos à incidência do ISS.

Ao consultar formalmente a Repartição Administrativa Municipal, esclareceu 
a Consulente que referida Consulta, foi também motivada pela publicação da 
Portaria SF nº 74, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, que excluiu 
o código de serviço sujeito ao ISS – “05797 – Elaboração de filmes publicitários 
pelas produtoras cinematográficas”. Na sua consulta formal, a ora Consulente 
ainda cuidou de dirimir eventual dúvida sobre – caso o imposto não fosse devido 
–, a partir de qual momento se fundava tal desobrigação: se da data da publi-
cação da LC nº 116/2003 (01.08.2003) ou se da publicação da Portaria nº 74/2003 
(21.10.2003).

Em resposta à Consulta Administrativa, foi expedida a Solução de Consulta 
SF/DEJUG nº 2.280, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 09 de 
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junho de 2006, em que há expressa afirmação que a extinção do Código de Serviço 
05797 se deu em razão da vedação do item 13.01 da LC nº 116/2003, e que, “4.1. 
Assim sendo, os serviços que são objeto desta Consulta estão fora do campo de 
incidência do ISS”. Foi ainda assinalada a data da publicação da LC nº 116/2003 
como termo inicial da obrigação tributária, confirmando a argumentação que foi 
a vedação presidencial do item 13.01 que fez inexistir a pretensa relação jurídico-
tributária na produção publicitária ao ISS.

Não resta dúvida, portanto, que uma vez vetado o item 13.01, do rol dos serviços 
constantes da Lista Anexa à LC 116/2003, inexiste obrigação tributária de recolher 
o ISS para os serviços mencionados.

Ocorre que passados 10 (dez) anos, a Consulente foi surpreendida pela Solução 
de Consulta SF/DEJUG nº 14, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, 
de 15 de junho de 2016, a qual foi retificada a Solução de Consulta (S.C. SF/DEJUG 
nº 2280/2006), para agora mencionar o Código de Serviço 06807, entendendo que 
o seu item correlato na LC nº 116/2003, é o 13.03, com a seguinte redação:

“13.03 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodu-
ção, trucagem e congêneres.”

A partir dessa releitura, entende a Municipalidade de São Paulo, que a incidência 
da ordem de serviço 06807, é pelo enquadramento no termo Cinematografia.

Ou seja, a partir de errôneo entendimento da Repartição Fiscal, a Municipa-
lidade de São Paulo pretende exigir ISS das Associadas da Consulente, de forma 
ampla e genérica, em item que não corresponde às atividades por elas reali-
zadas e, portanto, de nenhum modo pode autorizar ao legislador ou ao agente 
da Administração Municipal, distanciar-se de exigência do ISS, para serviços 
não constantes da lista.

A tipicidade é uma garantia constitucional. Se os Municípios pudessem ter 
liberdade para dizerem o que é serviço, caso a caso, ter-se-ia aberta a porta da 
discriminação. Por essa razão, o constituinte atribuiu competência para instituir 
o ISS, porém, limitada aos serviços constantes da lista. Sendo a Lista de Serviços 
taxativa, não poderá ser alargada para abranger serviços não constantes do seu rol.

Desta forma, não há qualquer autorização constitucional para os Municípios, 
de ampla liberdade de atuação na qualificação dos serviços, pois, não são aqueles 
termos vagos (congêneres, afins, similares ou aqueles não constantes de outros 
itens da lista), suficientes para promoverem alargamentos das hipóteses de inci-
dência, em razão de ser taxativa a Lista de Serviços.

Ora, sendo a Lista de Serviços taxativa, não pode ser ampliada por analogia, 
em razão do princípio da legalidade, na forma do art. 97 do CTN, que estabelece: 
“Somente a lei pode estabelecer instituição de tributos ou sua extinção”.

A equivocada interpretação extensiva dada pela Municipalidade de São Paulo, 
emprestando um conceito semântico diverso ao termo Cinematografia, para 
alcançar, por integração analógica, as atividades prestadas pelas Associadas da Con-
sulente, para fins tributários, violar o art. 108, § 1º do Código Tributário Nacional, 
que estabelece:

“Art. 108 – na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar 
a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
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I – a analogia;
II – os princípios gerais de direito tributário;
III – os princípios gerais de direito público;
IV – a equidade.
§ 1º – o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto 

em lei.”

A obrigação tributária é “ex lege” e de caráter compulsório. A competência tribu-
tária dos Municípios, atribuída pela Constituição, para instituir e cobrar o ISS está 
limitada à Lista de Serviços que, em lei complementar, define as hipóteses sujeitas 
ao imposto, não podendo tributar atividade não constante da Lista de Serviços.

Não cabe, portanto, interpretação analógica para estabelecer obrigação tribu-
tária e definir fato gerador.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não cabe interpretação 
analógica para estabelecer obrigação tributária e definir fato gerador, conforme 
se lê da Ementa do seguinte julgado:

“re 114.354-1/rj. D.J. 04.12.87 – rel. min. carlos madeira, que em seu voto destacou:
‘a questão foi decidida em embargos infringentes, em acórdão cuja ementa assevera 

(fls. 172):
iss – taxatividade da lista geral. admissibilidade do processo interpretativo, vedando-

se, entretanto, o recurso à analogia. admissível embora o uso da interpretação, com o fim 
de aclarar a norma tributária emissora da lista de serviços, não é legítimo dar-lhe utilização 
de tal modo extensiva que acabe por servir de pretexto à aplicação da analogia, valendo aí 
o eufemismo como estratégia para a administração considerar hipótese de incidência do 
iss atividade não compreendida na legislação própria. nesse caso, a violação ao princípio 
da taxatividade da lista afigura-se evidente. improvimento dos embargos’.”

No mesmo sentido são os seguintes julgados da Suprema Corte, sobre a taxa-
tividade da lista de serviços:

“re 75952-sp, stF, 2ª turma, relator: min. tHompson FLores, julgamento: 29/10/1973. 
e hoje a taxatividade continua a ser matéria de jurisprudência confirmada do stF, como se 
pode atestar do seguinte acórdão: “ementa: ementa: aGravo reGimentaL no aGravo 
de instrumento. triButário. imposto soBre serviços. nÃo-incidência soBre ope-
rações Bancárias. a lista de serviços anexa à lei complementar nº 56/87 é taxativa. não 
incide iss sobre serviços expressamente excluídos desta. precedente: re nº 361.829, se-
gunda turma, dj de 24.02.2006. agravo regimental a que se nega provimento.”

 “ai-agr 590329-mG, stF, 1ª turma, relator: min. eros Grau, julgamento: 08/08/2006. 
“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, e não sim-
plesmente 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 
nº 56/87. ii. – precedentes do supremo tribunal Federal. iii. – ilegitimidade da exigência do 
iss sobre serviços expressamente excluídos da lista anexa à Lei complementar nº 56/87. 
iv. – re conhecido e provido”. re 361829-rj, relator: min. carLos veLLoso, julgamento: 
13/12/2005.”
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O emprego da analogia, portanto, não poderá resultar na exigência de tributo 
não previsto em lei e muito menos em atividade que não corresponde a serviço 
para efeitos do ISS, por não constar expressamente da Lista de Serviços.

O princípio da estrita legalidade em direito tributário não admite “flexibili-
dades”, para tipificação dos fatos jurídicos tributários, para imposição tributária, 
alcançando aquilo que não constitui serviços, de forma a alterar a sua definição 
e conteúdo.

Tanto que o art. 110 do CTN, estabelece:

“art. 110 – a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de ins-

titutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela 

constituição Federal, pelas constituições dos estados, ou pelas Leis orgânicas do distrito 

Federal ou dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias.”

Essa é a razão pela qual o conceito de “serviço” não pode ser alterado pelos 
Municípios à guisa de simples utilização de termos genéricos como “congêneres”, 
“similares”, “serviços não constantes em outros itens”, etc.

Tanto é assim, que o Projeto de Lei do Senado nº 386, de 2012, para alterar a Lei 
Complementar nº 116, de 31/07/2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza, entre outros assuntos, propôs a inclusão do item 13.06 na 
Lista de Serviços, assim redigido:

“13.06 – produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, video-tapes, 

discos, fitas cassete, compact disc, digital video disc e congêneres, quando feita por solici-

tação de outrem ou por encomenda, ressalvado o disposto no art. 150, inciso vi, alínea “e”, 

da constituição Federal.”

A ressalva feita ao disposto no art. 150, inciso VI, alínea “e”, foi feita em razão a 
imunidade tributária concedida pela Constituição Federal, que veda a instituição 
de impostos sobre:

“e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras mu-

sicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artis-

tas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, 

salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser” (acrescentada 

pela emenda constitucional nº 75, de 15-10-2013),

que está fora da competência tributária e, portanto, como limitação ao poder de 
tributar, razão pela qual foi feita a ressalva no Projeto de Lei do Senado nº 386/2012.

O item 13.06, foi suprimido, pelas seguintes razões:

“a supressão proposta ao item 13.06 se fundamenta em uma questão, talvez uma fa-

lha, mais profunda de nosso sistema tributário. a natureza cumulativa do iss onera de 

forma particularmente perversa o setor de produção audiovisual, que conta com serviços 

em todas as suas etapas de produção. a tributação cumulativa inviabiliza a atividade em 

nosso país. assim, até que possamos apresentar um modelo de tributação que permita a 

produção audiovisual nacional, tão importante para o fomento da cultura e, até mesmo 
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para o estabelecimento da identidade nacional, considerei mais adequado postergar sua 

inclusão na Lista de serviços da Lei do iss.”

Referido PLS nº 386/2012, resultou na Lei Complementar nº 157, de 29 de 
dezembro de 2016, não tendo sido aprovado o item 13.06, no processo de revisão, 
do referido projeto de lei, os serviços relacionados deixaram de constar da LC 
157/2016 e, portanto, não integram a Lista de Serviços Anexa à LC 116/2003, como 
constou do PLCS nº 386/2012.

Assim, os serviços prestados pelas Associadas da Consulente, continuam a não 
constar da Lista de Serviços Anexa à LC 116/2003 e, portanto, não são passiveis de 
incidência do ISS.

Diante disso, não resiste a algum esforço de análise mais detida a imputação dos 
efeitos relativos ao item 13.03 da Lista de Serviços, constante da LC nº 116/2003, 
pretendida pela Municipalidade, para exigir das Associadas da Consulente, o ISS.

Com efeito, as atividades das Associadas da Consulente, consistem em:

“produção audiovisual em todas as suas vertentes, incluindo produções de conteúdo – 

filmes, séries, animações, conteúdo para internet, entre outros, como também, produções 

publicitárias.”

O seguimento de produção audiovisual publicitária, não se confunde com a 
Cinematografia, a que faz menção o item 13.03 da Lista de Serviços Anexa à LC 
116/2003, para efeitos de incidência do ISS.

A produção Cinematográfica é atividade mais ampla, que compreende a ativi-
dade de cinema como um todo, que é realizada.

Cinematografia é a atividade que engloba (Houaiss) “o conjunto de princípios, 
processos e técnicas utilizados para captar e projetar numa tela imagens estáticas 
sequenciais (fotogramas) obtidas com uma câmera especial, dando a impressão 
ao espectador de estarem em movimento. (...) Realização de obras cujo suporte 
físico é o filme de cinema e cujo objeto é a expressão artística de subjetividade 
humana, ou a criação de material documental, educacional ou de entretenimento, 
na forma de produtos de cunha semicomercial ou fundamentalmente comercial. 
(...) Conjunto de atividades relacionadas com a produção de filmes cinematográ-
ficos, indústria cinematográfica”.

“É o processo de filmar e expor imagens” (Caldas Aulete), é o “conjunto de 
métodos e processos empregados para registrar e projetar fotograficamente cenas 
animadas ou em movimento” (Aurélio).

Em inglês, por exemplo, o vocábulo equivalente, cinematography, é definido 
como “The art or tecniqui od movie photography, including both the shooting 
and development of the film”, ou seja, a arte ou a técnica de filmagem, incluindo 
a captação e o desenvolvimento do filme.

No art. Princípios da Cinematografia, de Felipe Salles, consta: “O termo cinema-
tografia em de “cinematógrafo”, aparelho desenvolvido pelos irmãos Auguste e Luís 
Lumiére na França para projeção de imagens em movimento, e que coincidente-
mente ficou conhecido como cinema. O termo é usado nos EUA como sinônimo 
de “fotografia para cinema”, uma vez que a cinematografia subentende a captação 
de uma imagem cinematográfica, cuja técnica é de responsabilidade da equipe 
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de fotografia. Entretanto, o termo no Brasil tende a ser mais amplo, envolvendo 
todas as funções do cinema”.8

Enquanto que as atividades praticadas pelas Associadas da Consulente consistem 
na “produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, video-tapes, 
discos, fitas cassete, compact disc, digital video disc e congêneres”, que haviam sido 
mencionadas no item 13.01, e que sofreu veto presidencial, deixando de constar 
na Lista de Serviços Anexa à Lei Complementar nº 116/2003 e, portanto, deixou 
de existir, não podendo ser aplicado.

O item 13.03 da Lista Anexa à LC 116/2003, não autoriza a tributação pelo ISS, 
do serviço de “produção de filmes/vídeos por encomenda”, portanto tais ativi-
dades não se equiparam aos serviços de cinematografia. Também não comporta 
interpretação extensiva para efeitos de tributação para alcançar outro item da 
Lista de Serviços para enquadramento de serviço correlato, por integração analó-
gica, vedada pelo art. 108, § 1º do CTN. O enquadramento do serviço correlato em 
outro item, equivaleria à derrubada do veto presidencial, competência exclusiva 
do Congresso Nacional, o qual, caso assim entendesse, deveria ter agido a tempo 
próprio, impugnando o veto (§ 4º, art. 66, CF).

Assim, é impossível o uso de interpretação extensiva, para alcançar atividade 
específica que foi expressamente excluída da Lista Anexa à LC 116/2003, em face 
de veto presidencial e, portanto, não poderá ser enquadrada em outro item da lista.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme os 
seguintes julgados:

resp nº 1.308.628-rs (2011/0020537-8)

triButário. recurso especiaL. iss. Lc 116/03. produçÃo de Fitas e FiLmes soB 

encomenda. nÃo incidência, em Face de veto do item 13.01 da Lista que previa 

a triButaçÃo desse serviço. interpretaçÃo eXtensiva para enquadramento 

como atividade de cinematoGraFia, prevista no item 13.03. impossiBiLidade. ati-

vidades que, emBora reLacionadas, nÃo correspondem À mesma oBriGaçÃo de 

FaZer.

1. recurso especial que discute a incidência do iss sobre a atividade de produção de 

filmes realizados sob encomenda à luz da Lc 116/03. o acórdão recorrido, embora tenha 

afastado a incidência do tributo em face do item 13/01 (que previa expressamente tal ati-

vidade, mas foi vetado pela presidência da república), manteve a tributação, mediante 

interpretação extensiva, com base no conceito de cinematografia, atividade prevista no 

item 13.03.

2. a partir da vigência da Lei complementar 116/03, em face de veto presidencial em 

relação ao item 13.01, não mais existe previsão legal que ampare a incidência do iss sobre 

a atividade de produção, gravação e distribuição de filmes, seja destinada ao comércio em 

geral ou ao atendimento de encomenda específica de terceiro, até mesmo porque o item 

vetado não fazia tal distinção.

3. ademais, não é possível, para fins de tributação, enquadrar a atividade em questão 

em hipótese diversa, de cinematografia, pois:

i) “existindo veto presidencial quanto à inclusão de serviço na Lista de serviços anexa 

ao decreto-lei 406/68, com redação da Lei complementar 56/87, é vedada a utilização da 

interpretação extensiva” (resp 1.027.267/es, rel. ministra eliana calmon, segunda turma, 

dje 29/04/2009);
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ii) Historicamente, a cinematografia já estava contida na lista anexa ao dL 406/68 (item 

65) e nem por isso justificava a incidência do tributo sobre a gravação (produção) e distri-

buição de filmes, que estava amparada em hipótese autônoma (item 63);

iii) a atividade de cinematografia não equivale à produção de filmes. a produção cine-

matográfica é uma atividade mais ampla que compreende, entre outras, o planejamento 

do filme a ser produzido, a contratação de elenco, a locação de espaços para filmagem e, é 

claro, a própria cinematografia.

4. afasta-se, portanto, a incidência do iss sobre a atividade exercida pela empresa re-

corrente.

5. recuso especial provido.”

agint no resp nº 1.627.818-dF (2016/0250557-8)

triButário. imposto soBre serviços de quaLquer natureZa. produçÃo de 

vídeos por encomenda. veto presidenciaL. interpretaçÃo eXtensiva. proiBiçÃo.

1. o item 13.03 da lista anexa à Lc nº 116/2003 não autoriza a tributação pelo issqn 

do serviço de produção de filmes/vídeos por encomenda, porquanto essa atividade não se 

equipara aos serviços de cinematografia.

2. não é adequada a interpretação extensiva de item da referida lista, tendo em vista a 

existência de veto presidencial ao item 13.01, referente especificamente à “produção, gra-

vação, edição, legendagem e distribuição de filmes, videotapes, discos, fitas cassete, com-

pact disc, digital video disc e congêneres”, de modo que não mais é adequado o raciocínio 

segundo o qual a encomenda do serviço de produção de vídeos atrairia a incidência do 

issqn (em vez do icms).

3. ressalvada a situação em que o próprio veto é objeto de questionamento judicial, 

haveria atuação indevida do poder judiciário caso de decidisse pela incidência tributária 

em hipótese vetada pelo presidente da república.

4. caso em que o tribunal de justiça procedeu à interpretação extensiva de dispositivo 

que não a permite, porquanto, vetada a hipótese de incidência, o enquadramento do ser-

viço correlato em outro item equivaleria à derrubada do veto, competência exclusiva do 

congresso nacional, o qual, caso assim entendesse, deveria ter agido em tempo próprio.

5. agravo interno desprovido.”

da CeSSÃo de direitoS

Conforme descrito pela Consulente, uma vez “produzida a versão final do 
filme, a Associada da Consulente, após o registro da obra na ANCINE faz verda-
deira cessão de direito da obra à empresa que contratou a agência, a fim de que 
aquele filme seja reproduzido ao longo de determinado período (lembrando que 
esta cessão pode ser prorrogada, ensejando novo registro na ANCINE e novo reco-
lhimento de CONDECINE)”.

A Associada da Consulente entrega para a agência a versão final da obra solici-
tada. Ou seja, a Associada da Consulente entrega o pedido pronto, não se tratando 
de mercadoria (filme de prateleira), razão pela qual não há incidência do ICMS.

Com efeito, o exame de qualquer texto de lei complementar em materia tri-
butária, deve ser efetuado em conformidade com as normas constitucionais de 
competência.

A Constituição Federal, conforme antes mencionado, atribui competência aos 
Municípios para instituir o ISS, nos termos do seu art. 156, III.
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E a lei complementar nº 116/2003, estabeleceu as normas gerais de direito tri-
butário, a teor do art. 146, III da CF, juntamente com a Lista Anexa dos serviços 
tributáveis pelo ISS.

Dispõe a Lei Complementar nº 116/2003:

“art. 1º o imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos municí-

pios e do distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lis-

ta anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

(...)

art. 7º a base de cálculo do imposto é o preço do serviço.”

Assim, somente serão considerados serviços para efeito de tributação do ISS, 
aqueles expressamente definidos em lei complementar. Pela interpretação siste-
mática, não se mostra aceitável, que o tributo incida sobre outros fatos geradores, 
não constante dos serviços estabelecidos pela Lista de Serviços, expressamente 
constantes da Lei Complementar nº 116/2003.

No caso da cessão de direitos, não pode ser considerado serviço, por não estar 
contemplado na Lista de Serviços, para efeitos de incidência do ISS, em razão da 
taxatividade da lista.

Pelos princípios da legalidade e tipicidade que regem toda tributação não é 
possível tributar atividade não constante da Lista de Serviços.

A Constituição Federal, no Capítulo dedicado às Limitações ao Poder de Tri-
butar, estabelece:

“art. 150 – sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

união, aos estados, ao distrito Federal e aos municípios:

i – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.”

E o art. 97 do Código Tributário Nacional, preceitua:

“art. 97 – somente a lei pode estabelecer:

i – a instituição de tributos, ou a sua extinção.”

As normas do art. 150 da CF e 97 do CTN, colocam sob o princípio da legali-
dade a exigência de tributos.

O princípio da legalidade tributária não se resume, apenas na vedação da 
cobrança ou majoração do tributo sem prévia previsão legal. A legalidade passa 
a reger as mais diferentes situações relacionadas com a tributação, objetivando a 
formulação de uma ordem jurídico-tributária cada vez mais justa.

Alberto Xavier, sobre o tema, escreve:

“o princípio da legalidade no estado de direito não é já, pois, mera emanação de 

uma ideia de autotributação, de livre consentimento dos impostos, antes passa a ser 

encarado por uma nova perspectiva, segundo a qual a lei formal é o único meio possível 

de expressa da justiça material. dito em outras palavras, o princípio da legalidade tribu-

tária é o instrumento – único válido para o estado de direito – de revelação e garantia 

da justiça tributária.”9
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E Luciano Amaro a respeito do princípio da legalidade, observa que:

“não tem a autoridade administrativa o poder de decidir, no caso concreto, se o tribu-
to é devido ou quanto é devido. a obrigação tributária é uma decorrência da incidência 
necessária da norma sobre o fato gerador, cuja existência é suficiente para o nascimento 
daquela obrigação.”10

O Código Tributário Nacional em seu art. 114 do CTN, sobre o fato gerador da 
obrigação tributária, preceitua:

“Art. 114 – Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como ne-
cessária e suficiente à sua ocorrência.”

E sobre a obrigação tributária, o art. 113, § 1º do CTN, estabelece:

“Art. 113 – a obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1º a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o 

pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito 
dela decorrente.”

O elemento objetivo, ou o núcleo do fato gerador é sempre a descrição abs-
trata de ato ou fato, que uma vez concretizada faz nascer a obrigação tributária, 
que pressupõe uma relação jurídica, necessária a presença de demais elementos 
desse fato gerador para que nasça concretamente a obrigação. São os elementos 
ou aspectos subjetivos, quantitativo, espacial e temporal.

Quando não ocorrer esses elementos, não há que se falar em obrigação tributária.
E no caso de cessão de direitos não ocorre o fato gerador da obrigação tributária 

em relação ao ISS, por não constar sua materialidade da Lista de Serviços Anexa 
à Lei Complementar nº 116/2003.

Quanto a natureza da obrigação, não se trata, portanto, de obrigação de fazer, 
mas obrigação de dar.

A Teoria Geral do Direito das Obrigações, deixa claro que há duas espécies de 
obrigações: a) obrigações em que a prestação consiste em dar alguma coisa (obri-
gação de dar); e b) obrigações nas quais a prestação consiste em fazer ou não fazer 
algo em prol ou contra outrem (obrigação de fazer ou não fazer).

Washington de Barros Monteiro ensina:

“(...) a obrigação de dar coisa certa, que consiste no vínculo jurídico pelo qual o deve-
dor fica adstrito a fornecer ao credor determinado bem, perfeitamente individualizado, 
que tanto pode ser móvel como imóvel. a coisa certa há de constar de objeto preciso, que 
se possa distinguir, por características próprias, de outros da mesma espécie; a ser entre-
gue pelo devedor ao credor; no tempo certo e pelo motivo devidos.

(...)
nas obrigações de fazer, a prestação consiste num ato do devedor, ou num serviço 

deste. qualquer forma de atividade humana, lícita e possível, pode constituir objeto 
da obrigação. os atos ou serviços, que se compreendem nas obrigações de fazer, se 
apresentam sob as mais diversas roupagens: trabalhos manuais, intelectuais, científi-
cos, artísticos.”11
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Como se observa, as obrigações de dar e de fazer são institutos distintos, que 
não se confundem.

As obrigações de dar estão definidas no art. 233 do Código Civil e, conforme 
ensina Maria Helena Diniz: “Na obrigação de dar, a prestação do obrigado é essen-
cial a constituição ou transferência do direito real sobre a coisa”12. Já nas obrigações 
de fazer são concretizadas mediante prestações de serviços (art. 593 e seg. do CC).

Mais adiante, observa a autora que: “O objeto da prestação de serviços é uma 
obrigação de fazer, ou seja, a prestação de uma atividade lícita, não vedada pela 
lei e pelos bons costumes, oriunda da energia humana aproveitada por outrem, e 
que pode ser material ou imaterial”.13

Assim, temos que:
A obrigação de fazer vincula o devedor à prestação de um serviço ou ato posi-

tivo material ou imaterial, em benefício do credor.
A obrigação de dar, a prestação do obrigado é essencial à constituição ou trans-

ferência do direito real sobre a coisa.
O direito de uso, portanto, em sua acepção ampla, tem sua disciplina no Código 

Civil, regime jurídico absolutamente distinto. Não se confunde com o direito autoral 
regulado pela lei específica, Lei nº 9.610/98, que inexiste correlação entre ambos, 
assim como não há como aproximar a cessão de direitos autorias à locação de 
bem móvel, como pretendeu a Municipalidade, a fim de viabilizar a tributação, 
além de incabível pelas mesmas razões expostas em relação ao direito de uso, é 
absolutamente despropositada.

A locação, portanto, é igualmente regida pelo Código Civil (art. 2.036) e por leis 
especiais (Lei nº 8.245/91) e consiste na obrigação de dar que não se confunde com 
a prestação de serviços que consiste na obrigação de fazer.

Assim, as obrigações que se estabelecem entre as partes é que quantificam o 
serviço.

Aires F. Barreto, observa que “o cabimento do ISS decorre de prestação de ser-
viço efetuada e não de utilidade recebida. O que é objeto da tributação é o esforço 
humano (fazer para terceiros), independentemente da utilidade que ele possa pro-
porcionar. A guisa de exemplo, é irrelevante se o tomador do serviço de diversão 
pública a tem por útil ou inútil: se diante de uma sessão de cinema, ri, chora ou 
dorme: se o desfecho de atuação médica conduz à cura ou a morte do paciente. O 
que sobreleva é apenas a existência do fazer em que o serviço consiste”.14

Ora, se o serviço é “esforço humano prestado a outrem, em caráter negocial, sob 
regime de direito privado”, tendente a produzir uma utilidade material ou imate-
rial, resta claro que desse conceito fica excluída a locação de coisas.

A locação configura obrigação de dar, enquanto a prestação de serviços con-
figura obrigação de fazer, sendo duas espécies inconfundíveis, razão pela qual 
torna-se inconstitucional pretender ampliar o conceito de serviço de modo a 
atingir a locação.

Se a locação de coisa dá origem a aluguel ou renda, o Município não pode tri-
butar esse fato, pois implica invasão de competência expressa da União para ins-
tituir o imposto sobre a renda (art. 153, III).

Nem se alegue que a locação foi definida pela lei complementar como serviço 
tributável pelo Município, atendendo a previsão constitucional da parte final do 
art. 156, inciso III, da CF. Primeiro porque a Constituição Federal é rígida, não 
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podendo ser modificada pela lei complementar. É a lei complementar que deve 
obediência à Constituição e não a Constituição que deve subordinar-se a lei infra-
constitucional. Segundo porque a lei complementar não pode definir como ser-
viço o que serviço não é.

A lei complementar ao estabelecer as normas gerais de direito tributário, jun-
tamente com a lista de serviços passiveis de tributação, não pode definir serviços 
que não tem essa natureza como é o caso da locação. A sua função é de disciplinar 
e explicitar a matéria definida pela Constituição, sem, contudo, de alguma forma, 
pretender alterá-la.

Aliomar Baleeiro, adverte que:

“a lei tributária supre a constituição mas não a substitui. se esta institui um tributo, ele-

gendo para fato gerador dele um contrato, ato ou negócio jurídico, o legislador não pode 

restringir, por via complementar, o campo de alcance de tal ato ou negócio nem dilatá-lo 

a outras situações. a menção constitucional fixa rígidos limites. atos de transmissão de 

propriedade imóvel, p. ex., são os de direito privado. todos eles. nenhum outro senão eles.

as tentações mais frequentes, a julgar pela experiência no regime das constituições 

anteriores, provisão dos legisladores estaduais e municipais para alargamento das respec-

tivas competências.”15

Não cabe, portanto, aos Municípios, pretender alargar os serviços constantes da 
lista para tributar a locação de bens móveis ou imóveis, que são institutos regidos 
pelo direito privado.

Com efeito, o art. 110 do CTN, de forma clara, determina:

“art. 110 – a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de ins-

titutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela 

constituição Federal, pelas constituições dos estados, ou pelas Leis orgânicas do distrito 

Federal ou dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias.”

A Constituição Federal impede a exigência de ISS sobre algo que não se configura 
serviço e o art. 110 do CTN, impede que o legislador tributário altere a definição, o 
conteúdo e o alcance dos institutos de direito privado, para efeitos de tributação.

Em outras palavras: o direito tributário quando se utiliza de conceitos do direito 
privado não pode alterar seu conteúdo ou significado, para efeitos de ensejar even-
tual tributação de ISS, nos termos do art. 110 do CTN.

Prestar serviço significa ato ou efeito de servir. É o mesmo que prestar tra-
balho ou atividade a terceiro, mediante remuneração, que resulta na obrigação 
de fazer, portanto, não poderá ser confundido com simples “locação de serviços” 
do Direito Civil.

Em relação a locação de bens móveis, já existe firme posicionamento do Supremo 
Tribunal Federal, que, em sessão plenária, decidiu no sentido de impossibilidade 
jurídica de cobrança do ISS, conforme se verifica da seguinte ementa:

“recurso extraordinário nº 116.121-3-são paulo

relator: min. octávio Gallotti

relator do acórdão: min. marco aurélio de mello

DOUtRInA
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tributo – Figurino constitucional. a supremacia da carta Federal é conducente a glo-

sar-se a cobrança de tributo discrepante daqueles nela previstos.

impostos sobre serviços – contrato de Locação. a terminologia constitucional do im-

posto sobre serviço revela o objeto da tributação. conflita com a Lei maior dispositivo que 

imponha o tributo considerado contrato de locação de bem móvel. em direito, os institu-

tos, as expressões e os vocábulos têm sentido próprio, descabendo confundir a locação de 

serviços com a de móveis, práticas diversas regidas pelo código civil, cujas definições são 

de observância inafastável – art. 110 do código tributário nacional.”

Nesse julgado, merece destaque, o seguinte trecho do voto do Ministro Marco 
Aurélio de Mello:

“em face do texto da constituição Federal e da legislação complementar de regên-

cia, não tenho como assentar a incidência do tributo, porque falta o núcleo dessa inci-

dência, que são os serviços. observem-se os institutos em vigor tal como se contêm na 

legislação de regência. as definições de locação de serviços e locação de móveis vêm-

nos do código civil e, aí, o legislador complementar, embora de forma desnecessária 

e que somente pode ser tomada como pedagógica, fez constar no código tributário o 

seguinte preceito:

‘art. 110. a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de insti-

tuto, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pelas 

constituições dos estados, ou pelas Leis orgânicas do distrito Federal ou dos municípios, 

para definir ou limitar competências tributárias.’

o preceito veio ao mundo jurídico como um verdadeiro alerta ao legislador comum, 

sempre a defrontar-se com a premência do estado na busca de acréscimo de receita.

relembrem-se as noções dos referidos contratos, de que cuidam os artigos 1.188 e 

1.216 do código civil:

‘art. 1.188. na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder a outra por tempo 

determinado, ou não, o uso e gozo de coisa fungível, mediante certa retribuição.

art. 1.216. toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser 

contratada mediante retribuição.’

(...)

o conteúdo político de uma constituição não é conducente ao desprezo do sentido 

vernacular das palavras, muito menos ao do técnico, considerados institutos consagrados 

pelo direito.

(...)

em síntese, há de prevalecer a definição de cada instituto, e somente a prestação de 

serviços, envolvido na via direta o esforço humano, é fato gerador do tributo em comento, 

prevalece a ordem natural das coisas cuja força surge insuplantável; prevalecem as balizas 

constitucionais e legais, a conferirem segurança às relações estado-contribuinte; prevale-

ce, afim, a organicidade do próprio direito, sem a qual tudo será possível no agasalho de 

interesses do estado, embora não enquadráveis como primários.”

Assim, o simples fato de constar na lista de serviços, locação de bens móveis 
não poderá ser objeto de exigência do ISS, na interpretação da Suprema Corte.

Referido julgado da Suprema Corte no RE nº 116.121-3-SP, resultou na Súmula 
Vinculante nº 31, do STF, com o seguinte enunciado:
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“súmula vinculante 31/stF:
É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza – iss 

sobre operações de locação de bens móveis.”

A exigência de ISS sobre locação ou cessão de direitos, acaba por violar o art. 
108, § 1º do CTN, por pretensão de exigência de tributo por integração analógica, 
o que é vedado pelo CTN.

A questão foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que 
“não pode haver incidência do ISS, por ausência de previsão legal”, conforme o 
seguinte julgado, cuja ementa prescreve:

“resp nº 1.183.210-rj (2010/0039753-7)
triButário. recurso especiaL. imposto soBre serviços de quaLquer nature-

Za – issqn. cessÃo de direito autoraL. nÃo incidência. ausência de previsÃo Le-
GaL. recurso especiaL conHecido e nÃo provido.

1. “o exame de qualquer texto de lei complementar em matéria tributária há de ser 
efetuado de acordo com as regras constitucionais de competência. É o que ocorre com o 
decreto-lei nº 406/68 (com a redação dada pela Lei complementar nº 56/87) e com a Lei 
complementar nº 116/2003, do mesmo modo, com as legislações municipais, cujos ter-
mos só podem ser compreendidos se considerada a totalidade sistêmica de ordenamento, 
respeitando-se os limites impostos pela constituição à disciplina do iss” (paulo de Barros 
carvalho. Direito tributário, linguagem e método. são paulo: noeses, 2008, p. 682/683).

2. o imposto sobre serviços de qualquer natureza – issqn não incide sobre a cessão 
de direito autoral, porquanto não se trata de hipótese contemplada na lista anexa à Lei 
complementar 116/03.

3. a interpretação extensiva é admitida pela jurisprudência quando a lei complemen-
tar preconiza a hipótese de incidência do iss sobre serviços congêneres, correlatos, àque-
les expressamente previstos na lista anexa, independentemente da denominação dada 
pelo contribuinte. se o serviço prestado, não se encontra ali contemplado, não constitui 
fato gerador do tributo e, por conseguinte, não há falar em interpretação extensiva. É na-
tureza do serviço prestado que determina a incidência do tributo.

4. o direito de uso, em sua acepção ampla, tem sua disciplina no código civil, regime 
jurídico absolutamente distinto. não se confunde com o direito autoral, regulado por lei 
específica, qual seja, a Lei 9.610/98. inexiste correlação entre ambos. nesse contexto, não 
há falar que a cessão de direito autoral é congênere à de direito de uso, hábil a constituir 
fato gerador do imposto sobre serviços de qualquer natureza – issqn.

5. a tentativa de aproximar a cessão de direitos autorais da locação de bem móvel, a 
fim de viabilizar a tributação, além de incabível pelas mesmas razões expostas em relação 
ao direito de uso, é absolutamente despropositada, tendo em vista a não incidência do 
issqn na hipótese, nos termos do enunciado da súmula vinculante 31/stF, que dispõe: “É 
inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza – iss sobre 
operações de locação de bens móveis”.

6. recurso especial conhecido e não provido.”

Não há, pois, como exigir imposto de cessão de direitos e/ou de locação de bens 
móveis, por faltar o núcleo essencial para a incidência do ISS, que são os serviços, 
ou seja: não se trata de hipóteses contempladas na Lista de Serviços Anexa à Lei 
Complementar nº 116/03.
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Feitas essas considerações, passamos a responder as indagações formuladas 
pela Consulente:

1) É possível afirmar que as Associadas da Consulente se dedicam à atividade 
de produção de filmes?

Não. A produção Cinematográfica é atividade mais ampla que compreende a 
atividade de cinema como um todo, que é realizada, mediante um conjunto de 
princípios, processos e técnicas utilizadas para captar e projetar numa tela ima-
gens estáticas sequenciais (fotogramas) obtidas com uma câmera especial, dando 
a impressão ao espectador de estarem em movimento. Trata-se de realização de 
obra cujo suporte físico é o filme de cinema e cujo objeto é a expressão artística de 
subjetividade humana, ou a criação de material documental, educacional ou de 
entretenimento, na forma de produtos de cunho semicomercial ou comercial. São 
atividades relacionadas com a produção de filmes para a indústria cinematográfica, 
com métodos e processos empregados para registrar e projetar fotograficamente 
cenas animadas ou em movimento, envolvendo todas as funções do cinema.

Enquanto que as atividades praticadas pelas Associadas da Consulente, de pro-
dução audiovisual publicitária, consistem na:

“produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, video-tapes, discos 

e congêneres.”

Referidas atividades estavam mencionadas no item 13.01 da Lista de Serviços 
Anexa à LC nº 116/2003, que sofreu veto do Presidente da República, deixando de 
constar tais serviços na referida lista, não poderá ser aplicado para efeitos de inci-
dência do ISS, por inexistente.

Por outro lado, o item 13.03 da Lista Anexa à LC nº 116/2003, não autoriza a 
tributação pelo ISS do serviço de audiovisual e de produção de filmes/vídeos por 
encomenda, que não se equiparam aos serviços de cinematografia. Também não 
comporta interpretação extensiva para efeitos de tributação, para alcançar outro 
item da Lista de Serviços, para enquadramento de serviços correlatos, por inte-
gração analógica, vedada pelo art. 108, § 1º do CTN. A pretensão de enquadramento 
de serviço correlato em outro item, equivaleria à derrubada do veto presidencial, 
cuja competência é exclusiva do Congresso Nacional.

Embora a produção de audiovisual possa incluir filmes e vídeos por encomenda, 
não pode ser caracterizada como cinematografia, que possa ser assemelhado a 
produção de cinema, para efeitos de exigência do ISS.

Impossível, portanto, o uso de interpretação extensiva, para alcançar atividade 
específica que expressamente excluída da Lista de Serviços Anexa à LC nº 116/2003, 
para enquadramento de serviços correlatos em outro item da Lista de Serviços.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme antes 
mencionado, no Recurso Especial nº 1.308.628-RS (2011/0020537-8), Relator Min. 
Benedito Gonçalves e AgInt no Recurso Especial nº 1.627.818-DF (2016/0250557-
8), Relator Min. Gurgel de Faria, ambos da 1ª Turma do STJ.

2) Considerando o item 13.01 da Lista Anexa de Serviços da LC 116/2003, 
vetado pelo então Presidente na redação final da referida lei, é possível afirmar 
que as atividades empenhadas pelas Associadas da Consulente se enquadrariam 
neste item?
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A nossa resposta é negativa. O item 13.01 mencionava para efeitos de tributação 
do ISS: “13.01 – Produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, 
video-tapes, discos, fitas cassete, compact disc, digital video disc e congêneres”.

Ocorre que, tendo sido vetado referido item, deixou de existir na Lista de Ser-
viços e, portanto, não poderá ser objeto de exigência do ISS, pela Municipalidade 
de São Paulo.

3) Através da interpretação do quanto disposto pelo item 13.06 da Lista Anexa 
de Serviços do PLP 366/2013, retirado da redação final que resultou na Lei Com-
plementar 157/2016 sancionada, seria possível enquadrar as atividades exercidas 
pelas Associadas da Consulente?

A nossa resposta é negativa. O tem 13.06 da Lista de Serviços mencionada no PLP 
nº 366/2013, retirado da redação final que resultou na Lei Complementar nº 157/2016, 
sancionada – introduziu diversas alterações na LC nº 116/2013 – estava assim redigido:

“13.06 – produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, video-tapes, 
discos, fitas cassete, compact disc, digital video disc e congêneres, quando feita por solici-
tação de outrem ou por encomenda, ressalvado o disposto no art. 150, inciso vi, alínea “e”, 
da constituição Federal.”

Referido item 13.06, que constava do PLP nº 366/2013 reproduziu o item 13.01 
da LC nº 116/2003, que foi vetado pelo Presidente da República e o item 13.06 foi 
retirado da redação final que resultou na LC nº 157/2016.

Portanto, ambos os itens (13.01 e 13.06) NÃO constam da Lista de Serviços e, 
portanto, não poderão ser passíveis de exigência do ISS.

4) Considerando que as respostas às perguntas 2 e 3 sejam negativas, é pos-
sível afirmar que a Municipalidade de São Paulo tenta tributar atividade que não 
possui fato gerador?

Pelos princípios da legalidade e tipicidade que regem toda tributação não é 
possível.

Em relação ao ISS, conforme restou demonstrado na presente resposta à presente 
Consulta, a Constituição Federal atribuiu competência aos Municípios brasileiros, 
para instituir o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, definidos em 
lei complementar (art. 156, III, CF).

E a LC nº 116/2003, estabeleceu as normas gerais de direito tributário, na forma 
do art. 146, III, letras “a” e “b” e disciplinou o ISS, e sua exigência, dos serviços 
constantes da Lista Anexa à referida LC nº 116/2003.

Assim, se o serviço não constar da Lista de Serviços, não poderá ser exigido o 
ISS, em razão de sua taxatividade, não podendo ser exigido imposto por integração 
analógica, em razão de ser vedado pelo art. 108, § 1º do CTN.

Por outro lado, a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador, 
tem por objeto o pagamento do tributo (§ 1º, art. 113 do CTN).

E o fato gerador da obrigação tributária é a situação definida em lei como neces-
sária e suficiente à sua ocorrência (art. 114 do CTN).

No caso da cessão de direito autoral, por ausência de previsão legal, não pode 
haver incidência do ISS.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 
1.183.210-RJ, em que foi Relator o Min. Arnaldo Esteves de Lima, ao mencionar 
que: “O exame de qualquer texto de lei complementar em matéria tributária há 
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de ser efetuado de acordo com as regras de competência. É o que ocorre com a 
LC nº 116/2003”.

“O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS não incide sobre cessão 
de direito autoral, porquanto não se trata de hipótese contemplada na Lista Anexa 
à Lei Complementar nº 116/2003. (...) Se o serviço prestado, não se encontra ali 
contemplado, não constitui fato gerador do tributo e, por conseguinte, não há que 
falar em intepretação extensiva. É a natureza do serviço prestado que determina 
a incidência do tributo”.

Este é nosso entendimento, S.M.J.
São Paulo, 06 de abril de 2018.

IVES GANDRA DA SILVA MARTINS
MARILENE TALARICO MARTINS RODRIGUES
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