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Ofício nº0787/2016_CNM/BSB                         Brasília, 19 de dezembro de 2016. 
 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Michel Temer 
Presidente da República  
Palácio do Planalto 
Brasília/DF 
 

Assunto:  Sanção do Projeto do ISS. 

 

 Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
 
 
 Considerando a atual situação dos Municípios brasileiros, em que pesem as vastas 

necessidades que devem atender e a carência de recursos financeiros próprios para lhes fazer 

frente. 

 Considerando o cenário de concentração, em 35 Municípios, de cerca de 63% do total 

do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) no Brasil como um reflexo da carga 

tributária que se distribui de maneira desigual, sobrecarregando desproporcionalmente os setores 

com menor capacidade contributiva. 

 Considerando os mais de 13 anos de desatualização da Lei Complementar 116/2003 

e a necessidade de ampliação da lista de serviços, como um primeiro passo dos Municípios para 

uma reforma tributária. 

 Considerando a utilidade social dos serviços de administração de cartões, leasing e 

planos de saúde, tanto para o usuário final (usuário do cartão, arrendatário do bem, beneficiário do 

plano de saúde) quanto para o comerciante (que dispõe de um terminal POS de cartões, ou que 

vende o bem a ser arrendado, ou prestador de serviços de saúde), se verifica, de fato, que o ISS 

deve ser devido no Município onde se encontra o tomador. 

Considerando a tendência observada nos sistemas tributários mundo afora de que o 

imposto sobre circulação seja devido no destino (onde se localiza o usuário final daquela operação) 

e não na origem (onde se localiza o fornecedor do bem ou serviço daquela operação), percebe-se 

que assim é mais provável atingir-se a justiça fiscal. Alterar o local da cobrança do ISS do Município 

dos prestadores de serviços (sede da administradora de cartões, da arrendadora mercantil ou da 
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administradora de planos de saúde) para o dos tomadores desses serviços é uma medida que adota 

essa linha de pensamento. 

 Considerando a necessidade de pôr fim à guerra fiscal existente entre os Municípios, 

em que municipalidades, por meio de arbitragem fiscal, passaram a recolher o ISS inclusive abaixo 

do mínimo constitucional de 2%. 

Considerando a necessidade de sanção do projeto ainda este ano, a fim de que 

algumas operações do ISS possam vigorar no ano que se aproxima (2017) e outras possam ser 

implementadas para 2018, apresenta-se as seguintes proposições: 

1.  A Confederação Nacional de Municípios (CNM) e o Movimento Municipalista, 

conhecedores de sua luta histórica em benefício dos Municípios brasileiros solicita, urgentemente, a 

sanção da alteração da Lei Complementar 116/2003, que dispõe sobre o ISS, aprovada na última 

quarta-feira, 14 de dezembro pelo Senado Federal, ainda neste ano de 2016. Por tratar-se de 

matéria de extremo interesse dos Municípios brasileiros e pela necessidade de se respeitar o 

princípio da anterioridade, é extremamente importante que a matéria seja sancionada ainda este 

ano, para que os entes locais possam regulamentar em legislações em 2017 iniciando os 

procedimentos de fiscalização, já no período de 2017, para algumas operações, e em 2018 para 

outras atividades. 

2. Estimativas da Confederação apontam que a sanção do projeto permitirá uma 

redistribuição de mais de R$ 6 bilhões aos Municípios brasileiros. A desconcentração de receitas é 

uma das principais garantias que o projeto permite aos Municípios. A redistribuição do ISS incidente 

sobre os serviços de administração de cartões, leasing e planos de saúde para onde de fato tais 

operações se realizam possibilita a socialização do imposto. 

 No caso dos Cartões de crédito e débito: 

Dados da Associação Brasileira de Cartões e Serviços (ABECS) apontam que o 

faturamento do mercado de cartões deve ultrapassar, em 2016, o montante de R$ 1,15 trilhões, o 

que, em tese, deveria movimentar um total de R$ 2,87 Bilhões de ISS no ano, considerando a 

alíquota máxima de 5% do ISS.  

Desse total, se considerarmos a atual distribuição, a região sudeste concentraria 

cerca de 66%. No entanto, sabemos que a utilidade social desses serviços, tanto para o usuário final 

(usuário do cartão) quanto para o comerciante (que dispõe de um terminal POS de cartões), se 
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verifica, de fato, no Município onde se encontra o tomador (nesse caso os lojistas, comerciantes, 

restaurantes etc.).  

Se somarmos a isso a sistemática altamente distributiva dessas operações, com 

agentes presentes em todo o território brasileiro, soa meio artificial a alegação de que os serviços 

em comento são efetivamente prestados pela gerência dessas instituições, na maioria das vezes 

situadas em Municípios muito distantes de onde se realizou a transação.  

Na prestação dos serviços em questão, uma parcela da renda (o preço do serviço) no 

Município do tomador é remetida para o Município do prestador. Na atual disciplina jurídica do ISS, 

este Município fica com todas as vantagencís: aumento da renda disponível, geração de empregos e 

a receita do ISS. Nada sobra para o Município do tomador, que, como demonstrado, é onde, de fato, 

a utilidade social é gerada. O projeto garante que o ISS seja devido no local onde está estabelecido 

o tomador do serviço, nesse caso, onde estão localizados os restaurantes, comércios, farmácias, 

postos de gasolina etc. 

Cabe ressaltar que atualmente temos um “limbo” nessas fiscalizações, e até onde se 

tem conhecimento, não há informações de Município que conseguiu arrecadação com essa 

atividade, pois as administradoras de cartão de crédito ou débito ao serem intimadas para prestar 

esclarecimentos informam que não são sujeitos passivos daquele território onde foi realizada a 

operação, sendo que conforme as normas do art. 4 da Lei Complementar 116/2003, o valor do ISS 

deveria ser do território onde haveria o “animus” de obter o valor econômico, o que atualmente não 

ocorre. Portanto, qualquer que for a argumentação sobre possíveis compras feitas no cartão de 

crédito e débito, os Municípios hoje não conseguem arrecadar, justamente porque não está claro na 

legislação atual o procedimento devido para sua arrecadação, ou talvez, existam interpretações que 

distorçam o que a Lei tinha intenção de aclarar. 

 No caso dos planos de saúde: 

Dados da Agência Nacional de Saúde (ANS) apontam que o Brasil possui 1.310 

operadoras de planos de saúde ativas, sediadas em apenas 370 municípios o Um total de 536 

operadoras possuem sede distribuídas em 19 Capitais e 774 distribuídos em 351 municípios.  

Ainda, do total de 161.133 estabelecimentos de saúde cadastrados na ANS e que 

operam com planos, 58.912 estão localizados nas 27 capitais e os outros 102.221 estabelecimentos 

estão localizados em 2.454 municípios do interior. Cerca de 2.111 Municípios, algumas capitais e 

outros, em sua maioria, do interior, não recebem nenhum centavo de ISS dos planos de saúde, 

mesmo tendo estabelecimentos de saúde atendendo por planos e convênios. Assim o projeto 

garante que mais de 2.000 Municípios receberão recursos do ISS de planos. 

 No caso do Leasing – arrendamento mercantil: 
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Da mesma forma que nos cartões de crédito e débito, o ISS das operações com 

leasing se concentra em cerca de 30 Municípios, sedes das empresas de leasing. 

Esse histórico de concentração, se considerarmos os últimos cinco anos, já impediu 

que mais de R$ 12,067 bilhões fossem distribuídos aos municípios, de forma justa.  

3. A CNM entende com relação a esses três itens, bem como interpreta a vontade do 

legislador, que o propósito de qualquer imposto sobre movimentação econômica é captar parte da 

riqueza que circula, por conta da operação tributada, e revertê-la em prol da Fazenda Pública 

Municipal. Assim, o que se propõe é que, como uma espécie de “medida compensatória”, o 

Município onde se encontra o tomador do serviço fique com o ISS devido na operação. Isso porque, 

ao fim tais operações só se realizam porque há renda disponível no Município do tomador e é ali 

que justamente se consuma o fator econômico dos valores arrecadados. Ademais, a presente 

proposta atende a todos os aspectos de incidência do tributo.  

4. Importante ressaltar que não está se alterando o fato gerador, e, tampouco o 

contribuinte do tributo, uma vez que não houve alteração de quem é o responsável tributário. O que 

em verdade se modificou foi a matriz tributária, ou seja, o sujeito ativo do tributo e sua destinação, e 

essa modificação foi feita por um apelo grande dos Municípios junto ao Congresso, a fim de obter 

uma arrecadação maior dos fatos geradores ocorridos em seus territórios. Os próprios Estados 

estão trabalhando essa realidade quando do comércio eletrônico, onde estão sendo destinados os 

valores para onde é realizada a operação de compra e venda de produtos. 

5. Do único veto do projeto – pedido de veto ao subitem 13.05 da lista anexa. Por 

fim a CNM aponta, ainda, a necessidade de veto em um dispositivo da lista anexa aprovada, que 

prejudica de forma grave as finanças municipalistas, solicita-se a retirada, pelas razões abaixo 

explicadas, do texto aprovado no Senado da redação do subitem 13.05, que se refere à 

“Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, 

zincografia, litografia, fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização 

ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser 

objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e 

manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS”.  

 A referida matéria já foi objeto de veto presidencial em 2008 e na época os 

esforços dos Municípios era para evitar redação danosa que retirava da incidência do ISS dos 

serviços gráficos de confecção de bulas, rótulos, embalagens, etc. de diversos produtos, redação 

essa exatamente igual à que consta no SCD 15/2015. À época a perda era de mais de R$ 700 

Milhões aos Municípios, atualmente, com as atualizações devidas, já está na casa dos bilhões.  
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 O subitem 13.05 aprovado é contrário a todas as posições das Cortes 

Superiores do País, que inclusive providenciou a súmula 156/STJ que entende que o ISS incide 

sobre os serviços de composição gráfica quando feitos por encomenda, de forma personalizada, 

ainda que envolvam fornecimento de mercadorias, nas chamadas operações mistas (REsp 

486.020/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 20.09.04). Nesse sentido, existe vasta doutrina, 

jurisprudência (com sedimentação de súmula por Tribunal Superior) e lógica jurídica para o pleito de 

permanecer a incidência do ISS quando da ocorrência das operações mistas na cadeia produtiva e 

econômica. 

 O setor cresceu muito durante o período de 2008 a 2015. Estudo exclusivo 

macroeconômico da indústria brasileira de embalagem, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Economia (IBRE) e Fundação Getúlio Vargas (FGV) há dezoito anos para a Associação Brasileira 

de Embalagens (ABRE), demonstra que o valor bruto da produção física de embalagens atingiu R$ 

55,1 bilhões, no ano de 2015. Aplicando-se a alíquota máxima do ISS de 5%, teríamos hoje uma 

perda de arrecadação aos Municípios de R$2,755 Bilhões ao ano. Considerando a crise instaladas 

nos Municípios seria um prejuízo inestimável. 

6. Confiantes na compreensão e sensibilidade de Vossa Excelência, aguardamos o 

atendimento ao pleito dos Municípios, solicitando a aprovação da Lei de reforma do ISS, requerendo 

somente o veto ao subitem 13.05 da lista anexa, do substitutivo da Câmara dos Deputados n. º 15 

de 2015 ao projeto de Lei do Senado nº 386/2012. 

7. Outrossim, informa que acompanha esse ofício documento que traz vasta justificativa 

dos pontos aqui abordados e que foram objeto de grandes debates no Congresso Nacional.  

 
 
 Respeitosamente, 
 
 

 
     

                                                           Paulo Ziulkoski 
    Presidente 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Após a aprovação do projeto que modifica a Lei do ISS alguns questionamentos 
pontuais surgiram por parte de entidades representativas e alguns setores da sociedade sobre uma 
nova matriz de destinação de valores do Imposto sobre Serviço – ISS. Matriz essa que em verdade 
não é tão nova assim, uma vez que já existe nas normas vigentes à proposta, a seguir defendida, a 
exemplo do ICMS em compras realizadas pela internet.  

É de suma importância compreendermos a situação específica do projeto que busca 
alterar situações específicas do ISS, e interpretar o que exatamente quis o legislador brasileiro ao 
permitir que haja distribuição justa e adequada desse imposto aos mais de 5 mil Municípios da 
Federação. 

A atual legislação do imposto municipal, Lei Complementar 116/2003, foi aperfeiçoada 
para oportunizar uma melhor arrecadação e permitir distribuí-la entre os Municípios, ampliando os 
serviços tributados em razão de novas modalidades de serviços que surgiram, aos quais agora são 
incluídas novas atividades por meio do Substitutivo n. º 15, de 2015, ao projeto de Lei do Senado 
386/2012.  

Sob esse ponto de vista, a alteração da Lei Complementar 116 é uma opção palpável de 
amenizar as dificuldades dos Municípios, inclusive para a União que indiretamente terá seus 
benefícios, pois com certeza cairá o número de Municípios pedindo guarida aos cofres federais. 

Para tanto, a Confederação Nacional de Municípios - CNM ao longo dos últimos anos 
realizou um balanço da Lei Complementar n. º 116/2013, e identificou que existem algumas 
atividades que se encontram em situações ainda não tributadas, ou que vêm sendo “derrubadas” 
judicialmente por meio de teses jurídicas.  

Por este motivo, ao realizar o levantamento da situação dos Municípios a CNM elaborou 
um intenso estudo sobre o tema, ao qual não se restringiu tão somente às proposituras internas da 
entidade. Em um trabalho de pesquisa de campo em 2012, a CNM realizou uma média de 45 
oficinas técnicas em todo o Brasil, percorrendo praticamente todos os Estados da Federação. Na 
ocasião, foram debatidas questões voltados à área de finanças e tributação dos Municípios, 
registrando as dificuldades encontradas pelo fisco Municipal frente a alguns tópicos da Lei 
Complementar n. º 116/2003. 

Neste contexto, além dos diversos trabalhos realizados por técnicos, fiscais, juristas e 
especialistas na matéria, a CNM reuniu em setembro de 2013, após a XVI Marcha a Brasília, 
ocorrida em meados de julho, nova “rodada” de debates. Nestes debates, foram colhidos diversos 
materiais elaborados em uma grande oficina técnica, que reuniu mais de 30 fiscais municipais, 
procuradores e juristas da área tributária, para discutir, elaborar e deliberar todos os pontos 
necessários da legislação atual do ISS.  

Diante dos trabalhos, no que diz respeitos às situações de atividades não tributadas, a 
falta de fiscalização não se deve à inoperância da Fazenda Pública Municipal, e sim a uma série de 
questões e impedimentos nos procedimentos administrativos e de fiscalização.  

Exemplo dessa dificuldade são as operações de leasing, realizadas pelas instituições 
financeiras e que por meio de diversas demandas judiciais saíram vencedoras em suas teses, 
impedindo a fiscalização e as atuações de muitos Municípios. O contexto histórico das fiscalizações 
demonstra que pouquíssimos Municípios, cerca de 30, num universo de 5.570 conseguiram até o 
momento arrecadar valores com as atividades de leasing, por exemplo. Esses Municípios também 
não conseguem concretizar suas arrecadações dessas operações que hora se questiona, o que traz 
além de insegurança jurídica, muitos problemas para a fiscalização municipal. 

Verificaram-se, ainda, inúmeros processos judiciais em casos desta natureza, em que os 
Municípios com diversas expectativas sobre a tributação destas atividades acabaram sucumbindo 
frente às instituições financeiras, por interpretações equivocadas do Poder Judiciário. Estes setores 
possuem renomadas consultorias jurídicas que conseguem derrubar na justiça as autuações da 
Fazenda Municipal, devido às falhas e lacunas da atual Legislação que trata sobre a cobrança do 
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ISS. Lacunas essas que o projeto apresentado no Congresso SOLUCIONA parte das interpretações 
equivocadas sobre o tema, conforme passa a aduzir.  

 
1.1 - Quais são as novidades da Proposta do Congresso na reforma do ISS e qual é a 

vontade do legislador? 
Dentre as inovações constantes, estão o fim da guerra fiscal dos Municípios e os 

acréscimos de novas atividades para a tributação do ISS. Porém, outra grande e importante 
novidade é a situação de distribuição do imposto para os Municípios, tornando arrecadação mais 
justa e adequada. 

Houve muito debate perante o tramite do projeto sobre para onde deveriam ser 
destinados os valores dos seguintes serviços: i) arrendamento mercantil (leasing), ii) 
administradoras de cartão de crédito e débito; iii) planos de saúde.  

Nos três casos passou-se a destinar os valores da arrecadação ao Município onde está 
estabelecido o tomador do serviço, e onde efetivamente se arrecada o tributo. 

Essa inovação atendeu a um apelo de justiça tributária do imposto a ser arrecadado, 
bem como à vontade do legislador ordinário de distribuir e pulverizar o produto da arrecadação, para 
obter a justiça fiscal e atender ao interesse público1 de maneira geral. 

É a partir dessa premissa, que se construiu o projeto: uma distribuição mais justa de 
arrecadação do tributo. 

Críticos à iniciativa mencionam da dificuldade de se fiscalizar essas operações, sem 
levar em consideração que muitos Municípios, e atuantes da Fazenda Pública suplicam a 
possiblidade de operacionalizar essas fiscalizações. Assim como em 2003, quando houve um 
acréscimo de novas atividades (esta enumerando, aproximadamente, 230 serviços, divididos em 40 
itens) havia também muitas contestações sobre os obstáculos de se tributar atividades novas no 
ISS, e como os Municípios poderiam fazer isso.  

Vale lembrar que estamos ingressando praticamente no ano de 2017, e em 2003 as 
dificuldades das fiscalizações foram superadas, permitindo um acréscimo na arrecadação dos entes 
públicos locais em mais de 523%, segundo estudos técnicos da Confederação Nacional de 
Munícipios. 

As injustas críticas a essa medida, de destinar a arrecadação do ISS aos Municípios em 
que ocorrem suas as operações de serviço não apresentam em nenhum momento de forma 
expressa a INCONSTITUCIONALIDADE do pleito. Até onde se tem conhecimento inexistem 
inconstitucionalidades da medida, que foi muito bem analisada pelos setores jurídicos do Congresso 
Nacional, em especial do Senado. Caso houvesse já haveria sido apontado essa impossibilidade e 
inviabilidade da medida. Porém, até o momento não há. 

Na doutrina, é importante mencionar que existe uma lógica jurídica.  
Nesse sentido, Ives Granda Martins e Marilene Talarico Margins Rodrigues apresentam 

fortes argumentos ao tema, segundo o qual o destino resolveria problemas de conflito de 
competência:  

A substituição da atual Sistemática pela tributação no destino, com o imposto devido no 
local da prestação ou consumo do serviço seria a solução. Para tanto, bastaria interpretar 
‘estabelecimento de prestação’ como local onde o serviço é executado, ou seja, onde ocorre a 

                                              
1 Nesse sentido, J.J. Calmon de Passos menciona que “interesse é o vinculo entre o bem e a necessidade a que 
atende, na perspectiva do sujeito que a experimenta”. Aprofundando o tema, Hugo de Brito Machado explica 
que “tratando-se de processos de governo, esse sujeito é o povo. A razão de todo processo de governo – aquilo 
que explica, define seus propósitos e os meios que utiliza – é o interesse público ou o interesse geral. A 
existência de interesse pública ou interesse geral é o que caracteriza do processo de governo, e, portanto, o 
justifica. O interesse público é o que aponta, por exemplo, para a convicção de necessidade da norma, sem a 
qual ela não tem validade: sem interesse público qualquer processo do governo é nulo” (Machado in “teoria 
Geral do Direito Tributário”. Malheiros, São Paulo, 2015, pág. 41). 
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atividade produtora e consumidora do serviço. Ademais, se é cediço que o tributo passa a ser 
devido com a ocorrência do fato gerador, é crível defender que o ISS deva ser pago ao Munícipio 
‘onde efetivamente será considerado ocorrido o fato gerador e quem deterá a competência para 
exigi-lo”2 

Assim estaria sendo prestigiado ao critério espacial da hipótese de incidência. O 
princípio da territorialidade estaria sendo atendido por esse método: recolher no domicilio do 
tomador do serviço. 

É bem provável que contrários à proposta aleguem que a proposta desrespeita o 
princípio da extraterritorialidade3, que estaria contido no caput do art. 3º da Lei Complementar nº 
116, de 2003. O dispositivo autorizaria, ressalvadas as exceções taxativamente previstas, a um 
Município exigir o ISS sobre uma prestação de serviços executada em outro Município, desde que o 
estabelecimento prestador se situasse no território do primeiro. Ou seja, a lei tributária deste acaba 
por gerar efeitos fora dos seus limites territoriais (extraterritorialidade). 

Ocorre que o art. 3º, caput, da Lei Complementar nº 116, de 2003, seguindo a mesma 
linha adotada no art. 12 do Decreto-Lei nº 406, de 1968, foi concebido numa época em que 
predominava a ideia de prestadores de serviço de alcance local, em que as atividades tributadas 
pelo imposto, se não eram realizadas dentro do estabelecimento prestador, restringiam-se ao 
território de um mesmo Município. Mesmo assim, tomou-se o cuidado de se criar um extenso rol de 
exceções, abarcando todas as hipóteses que o legislador julgou terem maior probabilidade de 
suscitar disputas entre Municípios. 

Em outras palavras, a própria estrutura do art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 2003, 
contendo uma regra geral e um grande número de exceções, sinaliza a opção do legislador pelo 
princípio da territorialidade. Seu equívoco foi apenas na escolha da forma para exteriorizar sua tese. 

A construção jurídica rígida do artigo pretendia evitar dúvidas quanto ao local da 
ocorrência do fato gerador do ISS. E, durante algum tempo, funcionou a contento. Se a redação do 
dispositivo fosse algo do tipo “o imposto é devido no local da prestação do serviço”, como seria mais 
lógico, a quantidade de litígios entre Municípios seria ainda maior do que é hoje, dada a dificuldade 
de se definir, em inúmeras situações, onde de fato se realizou o serviço.  

Todavia, a evolução tecnológica (que propiciou o surgimento de novas atividades) e a 
crescente integração regional e global (que expandiu o alcance dos prestadores) encontraram uma 
legislação que não estava preparada para lidar com o novo cenário. 

Assim, embora tenha atingido, em grande parte, seu objetivo, a regra definida no art. 3º, 
caput, da Lei Complementar nº 116, de 2003 terminou por gerar uma série de desequilíbrios na 
repartição da receita do ISS, alguns dos quais se pretendem sanar por meio da alteração proposta. 

Com efeito, segundo Catão “ a definição do critério espacial é, portanto, matéria  que 
ultrapassa os limites de competência municipal, visto que está relacionado, diretamente, ao sistema 
de repartição de competência constitucional e, consequentemente, no caso do ISS, ao seu próprio 
fundamento de validade4. 

Complementando a mudança da proposta Eduardo Sabbag enumera os benefícios que 
essa alteração trará aos Município e à própria Legislação do ISS:  

                                              
2 V. MARTINS, Ives Granda da Silva; RODRIGUES, Marilene Talarico Martins. Aspectos relevantes do ISS. 
Revista Dialética de Direito de Direto Tributário, São Paulo, pp. 158-181 (166-168), v. 182, 2010. 
3 Pelo princípio da territorialidade, cada ente federativo deve tributar apenas os fatos que 

ocorrem em seu território. Diz-se que ocorre extraterritorialidade quando a hipótese da 
incidência da norma tributária de um ente federativo incide sobre fato ocorrido em território 

diverso do seu. 
4 CATÃO, Marcos André Vinhas. Conflito espacial de competências: conceito de estabelecimento e 
possibilidade de atribuição de responsabilidade tributária do ISS. In: Tôrres, Heleno Taveira (Org.). ISS na 
Lei Complementar n. 116/2003 e na Constituição. Barueri: Manole, 2004, pp. 129-148 (p.136). Série Barão de 
Ramalho. Col. Dir. Tributário. V.2/IASP.  
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i) Mais segurança Jurídica e menos quanto à interpretação do “local da prestação do 

serviço” 

ii) Simplificação da legislação 

iii) Eliminação dos Munícipios-corsários 

iv) Maior Justiça social e equidade (O Município produtor do serviço beneficia-se da 

renda e dos empregos gerados pela prestação do serviço, enquanto o Município 

consumidor fica com a receita tributária). 

v) Legislação mais barata, menos complexa e com menos exceções, comparativamente 

ao número de regras. 

vi) Enquadramento da legislação à realidade, e não da realidade à legislação5. 

De todos os itens relacionados, podemos dizer que o enquadramento da legislação à 
realidade é um dos maiores racionais e que atende ao princípio da igualdade na arrecadação do 
imposto, bem como da proporcionalidade e da racionalidade. Não foram poucos municípios que 
tentaram obter a receita dos serviços de leasing perante o poder judiciário, por entender de forma 
justa que o produto da arrecadação deveria ficar onde economicamente o bem móvel circula, a 
máquina é adquirida e onde estão relacionados os meios de consumo dos serviços ofertados.   

1.2- Poderá haver aumento de demandas judicias com as alterações propostas pelo 
Congresso? 

Nesse ponto existe uma certeza: já existem muitas demandas no poder judiciário 
referente às disputas judiciais entre fisco municipal e contribuintes. O que o legislativo está tentando 
em verdade é diminuir os litígios, impondo uma segurança jurídica em alguns casos. 

Como dito acima “não foram poucos Municípios que judicializaram a fiscalização do ISS 
de arrendamento mercantil – leasing e das administradoras de cartão de crédito e débito. Assim, o 
temor de aumento de novas demandas em relação aos serviços relacionados não pode ser 
obstáculo de aprovar uma medida tão importante aos Municípios.  

Cumpre ressaltar que nesse sentido, as medidas judiciais devem por outro lado diminuir, 
frente à certeza de que os valores devem ser destinados onde estão constatas as operações dos 
serviços.  

De fato, caso existam obstáculos nas fiscalizações essas devem ser superadas e 
aperfeiçoadas a exemplo do projeto de Lei que tramita na Câmara dos Deputados sob o n.º 
385/2014, de iniciativa da Confederação Nacional de Munícios onde permite que União e Municípios 
possam trocar informações acerca das movimentações financeiras das operações de cartão de 
crédito e débito. 

Mais que aclarar a legislação existe a necessidade de criar mecanismos, para que os 
Municípios possam efetivar a fiscalização adequada das administradoras de cartão de crédito e 
débito. Para tanto, seria importante realizar o compartilhamento de informações tributárias, inclusive 
das administradoras de cartão de crédito e débito, junto aos Municípios que já é objeto do Protocolo 
ENAT Nº 12/2015, assinado entre a Receita Federal do Brasil, a Confederação Nacional de 
Municípios e a Associação Brasileira de Secretários de Finanças (ABRASF) e que objetiva estruturar 
estratégias de atuação conjunta para seleção e fiscalização. 

De forma geral o fisco Municipal encontra muita dificuldade em obter as informações das 
transações financeiras e dos serviços prestados pelas instituições financeiras, principalmente das 
administradoras de crédito e débito. 

Nesse sentido, propõe-se, com base no artigo 37, incisos XXII, da Constituição, bem 
como da legislação do Código Tributário Nacional (art. 199, parágrafo único), a viabilidade de troca 
de informações entre a União e Municípios. Cumpre esclarecer que essa troca de informações 
poderia correr por um simples convênio com a União, sem necessitar de legislação específica, 

                                              
5 SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. 6ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, páginas 1045/1046. 
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conforme as normas do direito tributário vigentes.  Na realidade, estaria se registrando o que já é 
consolidado em nossa atual legislação, a fim de proporcionar a troca de dados entre os entes da 
federação, a exemplo da declaração denominada “Decred” que será de extrema importância aos 
Municípios para obter a real movimentação financeira dos serviços prestados, e subsidiar as 
fiscalizações destas operações.  

Portanto, se conseguimos avançar com um pleito histórico de incluir nas exceções do 
art. 3º, da LC 116/2003, que as administradoras de cartão de crédito e débito destinassem os 
valores onde está domiciliado o fisco municipal, razão ainda maior será para que tenhamos uma 
aprovação da medida de compartilhamento de informações com a União, que detém as 
movimentações financeiras das operadoras de cartão de crédito e débito. 

 
2.  DO ISS DAS OPERAÇÕES DE LEASING – ARRENDAMENTO MERCANTIL – ASPECTOS 

HISTÓRICOS 
A operação de leasing é caracterizada em nossa legislação pela Lei nº 6.099 de 1974, 

onde se considera arrendamento mercantil o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na 
qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por 
objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da 
arrendatária e para uso próprio desta. 

Ao todo, são 29 empresas de leasing distribuídas em 10 Municípios do Brasil, sendo 
concentradas em apenas 05 Estados, e, ainda, do total de 29 empresas, 18 encontram-se nos 
chamados “paraísos fiscais”,  conforme dados retirados do site da ABEL - Associação Brasileira das 
Empresas de Leasing-6. No entanto, há tomadores de serviços (intermediários das operações) em 
praticamente todos os Municípios do Brasil. 

Há longa data essa atividade de leasing tomou corpo nas administrações tributárias 
municipais em suas fiscalizações, bem como no meio jurídico, travando-se uma incansável batalha 
judicial.  

De um lado estão os Municípios tentando exigir o que Decreto-Lei 406/1968 possibilitava 
e a atual Lei Complementar 116/2003 determinou: a cobrança nas operações de arrendamento 
mercantil. Do outro, estão as instituições financeiras tentando descaracterizar a incidência do 
imposto ou reproduzir teses tributárias para distorcer a sua cobrança.  Em meados de outubro de 
2008 a Suprema Corte do país decidiu pela Constitucionalidade da cobrança do ISS nestas 
atividades (RE 592905 e RE nº 587008). 

Consoante esta decisão, travou-se outra demorada, lenta e angustiante batalha judicial: 
o local devido de recolhimento do ISS nas operações de leasing. O Superior Tribunal de Justiça – 
STJ tinha um entendimento de que o recolhimento deveria ser onde é efetivamente prestado o 
serviço, conforme decisão transcrita abaixo, AgRg no REsp 960492 / RS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. 
BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 
MUNICÍPIO COMPETENTE PARA RECOLHIMENTO DA EXAÇÃO. LOCAL 
ONDE OCORRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
(...) Não se vislumbra qualquer omissão no aresto ora embargado com 
relação à competência para a cobrança do ISS, estando escorreito(...) o 
entendimento firmado no sentido de que o ISS é tributo somente 
exigível pelo Município onde se realiza o fato gerador, entendido este o 
local no qual há a prestação de serviço. 
(...) 
III - "As Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ pacificaram o 
entendimento de que o ISS deve ser recolhido no local da efetiva prestação 
de serviços, pois é nesse local que se verifica o fato gerador" (AgRg no Ag nº 

                                              
6 http://www.leasingabel.com.br/index.php/institucional/associadas 
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763.269/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 12/09/06). Na 
mesma linha: AgRg no Ag nº 762.249/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 
28/09/06 e REsp nº 695.500/MT, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 
31/05/06. 

 
Nesse, as instituições financeiras acabaram levando vantagem, devido a uma recente 

decisão do STJ no REsp-1060210 SC (2008/0110109-8). Essa decisão determinou que a incidência 
deste tributo deveria respeitar a vontade do legislador quando da aplicação do Decreto-Lei n. º 
406/68, e impôs que o local para recolhimento destas operações seja na sede da prestadora do 
serviço, pois entendeu de forma equivocada que seria ali que ocorria a “perfectibilização” do serviço. 
Nesse sentido, fica difícil caracterizar “perfectibilização”, pois onde o bem é escolhido, determinado 
e de fato assinado o contrato é no Município que ocorre a operação e não onde está a sede da 
empresa de leasing. 

Referente à nova Lei n. º 116/2003 ainda não existe uma definição específica, dando 
margem a novas demandas judiciais entre os entes da federação (Municípios) e as instituições 
financeiras, caso não se respeite a modificação necessária da Lei feita no Congresso. 

Todavia, longe das expectativas de todos os Municípios, a recente decisão já citada do 
STJ, tomada sob o rito dos recursos repetitivos, fez com que apenas um número baixo de 
Municípios (pouco mais que 10) pudessem receber os valores devidos por estas operações. A 
decisão definiu que o ISS é devido no local da sede da empresa, e não mais onde ocorre ou fato 
gerador, frustrando os Municípios brasileiros que esperavam cobrar o tributo no local da contratação 
da operação de arrendamento mercantil. 

 
2.1 Da Modificação do Local de Recolhimento Do ISS das operações de Leasing  
Como já dito e já dito, o assunto abordado, já nas primeiras linhas do projeto, é um dos 

temas mais polêmicos da Lei e do meio jurídico, bem como já defendendo incialmente nesse 
arrazoado, o presente projeto visa dar fim às distorções da Lei do ISS em vigor, e suas 
interpretações equivocadas perante o poder judiciário. 

Atualmente, as empresas autorizadas a prestar serviços de leasing7 instalam-se em 
Municípios com alíquotas reais em percentuais de até 0,2% para recolher o ISS desta operação. 
Mas correção da alíquota na Lei do ISS do mínimo de 2%, como foi feita pelo Congresso sob pena 
de caracterizar improbidade administrativa não resolveria o problema de distribuição por completo. 
Muito provavelmente as empresas de leasing iriam retirar suas sedes das cidades onde estão para 
transferir seu domicílio para os Municípios Capitais, não resolvendo por completo a distribuição dos 
serviços que são realizados na origem. Portanto, ao colocar a designação dos valores para onde 
ocorrem as operações de leasing o legislador brasileiro põe uma “pá de cal” no assunto, e resolve 
por completo a distribuição do tributo.  

A Lei complementar n. º 116/2003 aperfeiçoou a regra original do Decreto-Lei n.º 406/68. 
O artigo 12 do Decreto determinava que o local da prestação do serviço era considerado no 
estabelecimento prestador ou, na falta deste, no domicílio do prestador. 

Já a LC 116/2003, dispõe o seguinte: 
“Art. 3o O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do 
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do 
domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, 
quando o imposto será devido no local: 

                                              
7 As empresas prestadoras do leasing são tributas conforme a Lista Anexa da Lei Complementar 116/2003, 
segundo o subitem 15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos 
e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços 
relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). 

 

http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/justica/jurisprudencia.asp?valor=200801101098
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(...)” 
O legislador determinou que o local devido, assim como no Decreto-Lei 406/68, é onde o 

estabelecimento prestador do serviço encontra-se, ou seja, na sede da empresa prestadora do 
serviço. A fim de aclarar a sistemática, que trouxe diversas interpretações, a atual legislação 
aperfeiçoou esse mecanismo para melhorar as distorções do recolhimento do imposto, impedindo 
inclusive a guerra fiscal. 

A nova Lei trouxe uma redação inovadora, em que o legislador tinha por intenção 
finalizar estas discussões sobre o local de recolhimento. Tentou-se aplicar uma sistematização ao 
caso, e o artigo 4º da referida Lei prescreveu que para fins de exigência do ISS, considera 
estabelecimento prestador o seguinte:  

“Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte 
desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou 
temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo 
irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, 
posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou 
quaisquer outras que venham a ser utilizadas. ” 

Com isso foi dada uma interpretação sistemática e inteligente, mas que gera grande 
dificuldade na aplicação no caso do leasing e das administradoras de cartões de crédito e débito. 

Entendimentos de juristas avaliam que, como a recente decisão do STJ, no caso do 
REsp 1060210, tomado sob o rito dos recursos repetitivos, foi em relação ao Decreto-lei n. º 
406/1968, haveria ainda a necessidade de se obter uma nova decisão sobre a LC 116/2003. Assim, 
deverá ser emitida nova interpretação ao local devido de recolhimento, impondo o entendimento do 
artigo 3º em consonância com o artigo 4º, onde seria configurada a citada “unidade econômica” das 
instituições financeiras captando valores em Municípios que efetivamente tiveram a ocorrência do 
fato gerador. 

Porém, no processo que julgou o local da incidência do ISS de leasing, onde os 
Municípios saíram perdedores em sua tese da territorialidade, foram necessários anos perante o 
poder judiciário para um julgamento definitivo sobre o caso, contrário ao que a maioria dos 
Municípios pretendiam, bem como aos diversos julgados da própria Corte. 

A CNM entende que se tivermos que esperar novamente anos a fio sem ter uma efetiva 
definição ao caso, o tema causará enorme perda aos cofres municipalistas, e que, portanto, deve 
ser mantido o aclaramento na Lei, com a modificação da regra, a fim de assegurar um justo, efetivo 
e adequado recolhimento deste tributo. 

Ainda, é de se considerar o que no julgamento do caso do leasing, como já mencionado 
acima, o Relator, Ministro Napoleão Nunes considerou, que o local devido era onde fosse 
“perfectibilizado” o contrato de leasing. Citando que nesses casos era onde estivesse situado o 
“gerente geral” com determinação de comando para finalizar toda a operação do serviço. Ou seja, 
todos os atos anteriores, aqueles necessários para a contratação, como o de captar o cliente, 
realizar a escolha do veículo, colher os dados necessários da operação com o tomador do serviço e 
demais procedimentos, eram “meros atos preparatórios” e que, portanto, seria devido onde se 
perfectilizava o contrato. 

Vejamos: caso a regra do Congresso não seja mantida haverá novos debates judicias 
para discutir onde será perfectibilizado o serviço. 

Assim, pouco irá importar a interpretação dada pelo art. 4º da LC 116/2013, se, na 
interpretação do Poder Judiciário, os atos finais ao contrato serão feitos onde a empresa possui sua 
sede, que no caso, fica nos já citados paraísos fiscais.  

 
2.2 DO IMPACTO DA MEDIDA 
Só para se ter uma ideia, um estudo realizado pela equipe de finanças da CNM revela 

que a arrecadação das operações de leasing (arrendamento mercantil) nos anos de 2008 a 2012 
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girou em torno da expressiva quantia de 438 Bilhões, conforme informações obtidas junto à 
Associação Brasileira de Empresas de leasing (ABEL). 

Considerando uma alíquota de 5% para a cobrança do ISS temos uma arrecadação 
acumulada dos anos de 2008 a 2012 de R$ 19,707 Bilhões (fora os acréscimos legais), conforme 
tabela descrita abaixo: 

Ano Faturamento de operações de 
Leasing 

2008 a 2012 Cerca de 438 Bilhões 

2008 a 2012 ISS alíquota 5% - 19,707 Bilhões 

Tabela 1. Fonte ABEL 
Portanto, verifica-se que anualmente os Municípios deixam de arrecadar uma média de 

quase 4 bilhões ao ano. 
Considerando que nos Municípios onde as empresas de leasing estão localizadas as 

alíquotas são sempre reduzidas, podemos concluir facilmente que nem nos Municípios onde estão 
localizadas as sedes prestadoras de serviços os valores arrecadados são baixos, devida à alíquota 
reduzida. Neste caso, a tributação sobre um contribuinte com elevada capacidade econômica está 
sendo baixa e favorecida, o que fere de maneira grave os princípios constitucionais da tributação 
justa. 

A equipe de finanças da CNM analisou as perdas dos Municípios com relação ao leasing 
de veículos, a partir de dados do DENATRAN, e tomando por base a quantidade de veículos 
arrendados por Município. Assim, conforme tabela abaixo pode se apurar os 30 primeiros 
Municípios, dentre os 5.568 existentes, que deixaram de valores significativos com as operações de 
leasing, caso a regra de tributar no domicílio do tomador de serviço fosse alterada: 

 

MUNICIPIO ISS 2008 a 2012 

São Paulo/Sp 2.280.423.354,39 

Campinas/Sp 392.196.999,13 

Brasília/Df 875.567.189,05 

Rio de Janeiro/Rj 1.093.255.161,54 

Ribeirão Preto/Sp 204.635.513,37 

Guarulhos/Sp 191.782.956,77 

Sorocaba/Sp 163.285.087,69 

São Bernardo do Campo/Sp 150.550.120,82 

Curitiba/Pr 681.902.796,73 

Duque de Caxias/Rj 133.329.106,07 

São Gonçalo/Rj 138.767.630,70 

Santos/Sp 132.159.088,33 

Nova Iguaçu/Rj 121.922.903,05 

Osasco/Sp 124.633.346,14 

Santo André/Sp 123.980.723,18 

Joinville/Sc 110.616.651,30 

Niterói/Rj 103.602.424,39 

São Jose dos Campos/Sp 102.056.119,55 

Jundiaí/Sp 96.564.679,54 

São Jose do Rio Preto/Sp 82.953.669,25 

Goiânia/Go 361.641.309,92 

Londrina/Pr 91.549.477,91 

Mogi das Cruzes/Sp 73.787.550,43 

Piracicaba/Sp 73.693.478,65 
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Bauru/Sp 73.217.240,28 

Itajai/Sc 69.954.125,50 

Barueri/Sp 70.389.207,47 

Belo Horizonte/Mg 514.037.589,37 

Sao Vicente/Sp 69.319.141,00 

Guaruja/Sp 69.130.997,45 

  Fonte: DENATRAN, ABEL e CNM 
   

Da planilha, o estudo avalia somente as operações de arrendamento em relação aos 
veículos, e afins, deixando de considerar outros bens atendidos por esta operação, como mobiliário 
ou máquinas, o que proporcionalmente poderia aumentar esses valores por Municípios. 

 

2.3 DA VIABILIDADE DA PROPOSTA 

Diante das graves distorções apresentadas, a proposta que veio do Congresso que 
aguarda sanção do Presidente da República de colocar os serviços de arrendamento mercantil - 
leasing8 como sendo um serviço das exceções do artigo 3º, da Lei Complementar 116/2003, para 
tornar o recolhimento no domicílio do tomar do serviços, CORRIGE grande  distorção da atual 
legislação. 

Fazer com que o imposto seja recolhido no domicílio do tomador do serviço não só trará 
justiça, como, também, irá distribuir a receita advinda do serviço de arrendamento mercantil para 
todos os Municípios brasileiros.  

Neste caso, deixa de interessar onde foi adquirido o serviço ou onde está instalada a 
empresa, passando a ter como local do recolhimento o domicilio tributário do tomador da operação 
de leasing. Isso porque é ali onde os clientes/ arrendatários estão estabelecidos e/ou domiciliados, 
onde irá ficar efetivamente o bem que poderá gerar riqueza, e que é ali onde as demandas de 
melhoria estarão sendo exigidas pela sociedade na saúde, transporte e educação. 

O modelo atual (da atual legislação da 116) tem feito com que diversos Municípios 
ingressem com medidas judiciais para garantir uma distribuição mais justa dos valores arrecadados 
nesta operação. Estes entes municipais reclamam dos valores não recolhidos a título do ISS de 
leasing que ocorrem em seus territórios e tornando volumosas as ações judiciais, ocorrendo assim 
uma grande massa de demandas, abalroando o poder judiciário com novas ações que duram anos 
para serem julgadas. 

Se a regra alterada for mantida sem vetos, ela produzirá ganhos para mais de 5 mil 
Municípios, uma vez que esses poderão exigir de forma adequada os valores que circulam em seu 
território, de veículos e máquinas adquiridas por esta operação por tomadores domiciliados em seu 
Município. 

Por outro lado, não existem maiores problemas quanto à sistemática de recolhimento, 
uma vez que o tomador do serviço (cliente) declara onde possui seu domicílio no contrato a ser 
firmado com a prestadora do serviço (que no caso é a instituição financeira). Ainda, a efetivação da 
sistemática de recolhimento poderia ser alcançada com a cooperação ativa da União no 
estabelecimento de novas formas de fiscalização e cobrança. 

Para melhor aclarar a alteração a ser proposta, o diagrama abaixo exemplifica de forma 
prática como procede a operação: 

Fluxo 1.  – Processo operacional  

                                              
8 Lista Anexa da Lei Complementar 116/2003. Item 15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer 
bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro 
de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). 
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No fluxo, apontado como situação real, o Município 1 é a sede da empresa de leasing, 
que por sua vez se utiliza de um intermediário para realizar a operação de arrendamento mercantil, 
que no caso é o banco. Essa contratação com o banco pode ocorrer informalmente ou formalmente. 
O banco por sua vez, realiza captação do cliente, bem como opera na contratação com o tomador 
do serviço, acertando condições, preço, viabilidade, modelo de bem, operando e escolhendo o bem 
destinado ao arrendamento.  

Nesse caso, a situação ocorre no Município diverso de onde está localizada a empresa 
de leasing. No entanto, em diversos momentos os bens objetos da contratação (veículos, máquinas, 
computadores, mobiliários, ônibus, caminhão) são destinados para Municípios diferentes daqueles 
em que se realiza a contratação, permanecendo ou circulando no Município onde o tomador do 
serviço possui o seu domicílio, gerando ali a riqueza advinda do bem e impactando na economia 
local. Por tal razão, se faz necessária à alteração apenas na destinação da receita oriunda destas 
atividades, criando o cenário da situação ideal do fluxo acima. 

Nota-se mais uma vez que, não está se alterando a regra matriz do tributo: inexiste 
alteração do sujeito passivo da obrigação tributária (continua sendo a empresa prestadora do 
serviço a responsável pelo recolhimento do tributo); não está sendo invadida competência tributante; 
inexiste alteração do fato gerador do tributo; não se modificam os aspectos temporal, formal ou 
material.  

Apenas propõe-se, de forma justa, o direcionamento do recolhimento do ISS onde 
efetivamente o bem irá permanecer ou circular, e que é ali onde o cidadão ou a empresa utiliza-se 
do seu domicílio e as demandas sociais são reivindicadas e devem ser prestadas. 

Com isso, chama-se a atenção que a argumentação do princípio da territorialidade (onde 
ocorreu o fato gerador) neste caso não trará justiça fiscal e tributária aos Municípios, uma vez que 
estas operações não ocorrem em todos os Municípios da Federação. Razão pela qual, a 
extraterritorialidade acaba sendo uma saída para a questão de distribuição de receita. Portando, a 
inovação da legislação quer em verdade impor a vontade da sociedade em receber os valores da 
operação de leasing em seus territórios.  
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Nesse contexto, a extraterritorialidade é contemplada pelo art. 102 do Código Tributário 
Nacional, onde leis de normas gerais expedidas pela União poderão estender a capacidade dos 
Municípios em exigir dessas atividades a retenção dos valores devidos. Essa possibilidade deve ser 
feita por meio de Lei Complementar, conforme o art. 146, inciso III, da Constituição Federal, onde 
determina que normas gerais em matéria tributária deverão ser realizadas por meio desta.  

É justamente nesse aspecto que ocorreu a mudança em 23 itens da lista anexa da Lei 
Complementar n. º 116, onde Municípios passaram a exigir de contribuintes, que não estavam em 
seus territórios, a retenção do ISS. 

Como exemplo dessa hipótese, a atual Lei já permite que o imposto seja recolhido no 
domicílio do tomador dos serviços de monitoramento e vigilância. O inciso XVI, do artigo 3º, diz que 
o local devido para recolher o tributo é onde estão os bens ou no domicílio das pessoas vigiadas, 
seguradas ou monitoradas.  

Por outro lado, no caso das operações de leasing, essas são realizadas pelas 
instituições financeiras e possuem captações de valores em todas as localidades do Brasil, mas que 
recolhem o imposto em um número bem menor de Municípios (em torno de 30, concentrando em 
pouco mais de seis as grandes operações), dentre os 5.568 existentes. 

Importante salientar que, as instituições financeiras já recolhem o ISS de outras 
atividades. Ou seja, o intermediário dessa operação - o banco -, já paga o ISS em cada agência que 
possui a prestação de serviço, conforme as legislações de cada ente municipalista. 

Ademais, a mudança proposta não impactará na tributação de pequenas e médias 
empresas, uma vez que as empresas que desenvolvem a atividade de leasing são todas de grande 
porte, integrantes de conglomerados financeiros (ramo que hoje tem os maiores lucros no Brasil), e, 
inclusive, multinacionais. Portanto, esta alteração vai fazer justiça fiscal, ou seja, repartir valores que 
hoje não passam de mais de 30 Municípios, sendo, que em seis, existem os chamados paraísos 
fiscais. 

Outro exemplo da viabilidade da proposta é em relação aos serviços de telefonia móvel. 
O Município de Cruz Alta Cruz-RS, recebeu, em meados de 2007, um valor da empresa VIVO, a 
título de ISS, pela edificação da antena e instalação do equipamento necessário para o 
melhoramento da transmissão de seu sinal. De livre iniciativa do contribuinte, sem imposição do 
Município, existiu o recolhimento do ISS respeitando a legislação em vigor, devido ao fato gerador 
do tributo ocorrido pelos serviços prestados na lista anexa (subitem 7.02). 

Ainda, deve ser lembrado que a nota fiscal se trata de uma obrigação acessória, e a 
incidência do ISS não está atrelada à emissão da nota e sim na prestação do serviço. A nota é de 
suma importância. No entanto, não é o único documento comprobatório da ocorrência do fato 
gerador do ISS, e em relação ao leasing vários Municípios do interior efetuaram o levantamento e 
constituíram os devidos créditos, não tivesse ocorrido a decisão do STJ, com certeza teriam logrado 
sucesso em suas empreitadas. 

É de grande importância mencionar que ao defender a ampliação do alcance desta lei, 
além dos poucos Municípios atualmente beneficiados, não se pode realizar uma proposta para 
beneficiar 50 ou 100 Municípios, dentre os 5.570. Certamente, essa não era a vontade do legislador 
ao trabalhar a ampliação da LC 116/2003, e tampouco, agora com as alterações que veio do 
Congresso Nacional. Com isso, a CNM defende um projeto para toda a Federação, como é de 
direito e de interesse público. 

Por tal razão, colocamos a preocupação de que o Município competente para a 
cobrança do ISS não é aquele em que a arrendadora tem sua sede, ou diz ter sua organização 
administrativa ou matriz; mas é aquele onde está o domicílio do tomador do serviço, conforme o 
projeto do Congresso trouxe para o caso do leasing, corrigindo distorção apresentadas pelos 
contribuintes, e incluindo uma segurança jurídica ao procedimento de fiscalização. 

 
3 DAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO 
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Inicialmente, as atividades das administradoras de cartão de crédito e débito não 
estavam contempladas na lista anexa do antigo Decreto-lei 406/68 de forma expressa. Existia 
apenas a indicação de que estas operações seriam serviços, mas sem constar de forma literal na 
legislação. 

Após a nova Lei Complementar de 2003, em razão da existência da efetiva prestação de 
serviço nessas atividades, caminhou muito bem o legislador em inserir o subitem 15.01 na lista de 
serviços para a tributação devida. 

Porém, a exigência do tributo nesta operação requer uma especial atenção, tendo em 
vista que a interpretação parecida com a do leasing, no poder judiciário em relação ao local de 
recolhimento do tributo, pode ocasionar novas perdas aos entes Municipais. 

Em verdade o que se pretende nesse caso, além das atividades que se desdobram com 
as operações de administrações de cartão de crédito e débito, é tributar de forma correta e justa as 
administradoras. 

 
3.1 DO LOCAL DE RECOLHIMENTO DO ISS DAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E 

DÉBITO 
A sistemática é semelhante às operações de leasing, e o legislador quis deixar que a 

arrecadação desse imposto fique de fato no Município que realizou a operação de prestação do 
serviço. 

Atualmente existem Municípios procedendo com a fiscalização dessas operações. 
Contudo, inexistem notícias sobre o efetivo levantado dos valores referente às atividades dessas 
administradoras. Os Municípios estão tendo problemas em caracterizar, consoante o artigo 4º da 
Lei, que as administradoras possuem suas unidades econômicas em diversos Municípios 
brasileiros.  

As administradoras alegam que não são sujeitos passivos da obrigação tributária ou 
afirmam que não devem recolher o tributo onde ocorreu o fato gerador, e sim onde estão situadas as 
sedes de suas empresas, que normalmente ficam nos “paraísos fiscais”, ou até então ficavam, pois 
com imposição do Congresso de que não pode haver alíquota abaixo de 2%, sob pena de 
improbidade administrativa, essa sistemática de paraíso fiscal do ISS tenderá a não mais ocorrer. 

Se a regra não for modificada poderá ocorrer uma verdadeira produção de processos no 
poder judiciário para definir onde de fato deve ser recolhido o ISS, e inexiste notícias de julgados 
nas Cortes Superiores sobre o tema. O grande receio é que o STJ venha a decidir da mesma forma 
que no caso do leasing. 

Isso porque, por justiça fiscal, as operações com cartão de crédito e débito devem ter 
sua tributação de ISS no local onde estão localizadas as tomadoras dos serviços, distribuindo assim 
a arrecadação de forma justa.  

Por isso, é necessário manter a modificação do texto legal produzindo nova estrutura 
que permita e clarifique o local do pagamento do serviço de administração de cartões seja no 
tomador do serviço, e imponha que as máquinas e os equipamentos congêneres sejam registrados 
na administração local. 

Eventuais imperfeições poderão ser aparadas por nova legislação que possa 
regulamentar o que pode ter sido deixado para trás, mas o avanço é justamente esse: hoje nenhum 
Município arrecada nada, apenas tenta fiscalizar, e com a regra do Senado pelo menos poderão 
adentrar nas fiscalizações e será permitido uma norma que subsidiam essas fiscalizações.  

 
3.2 DOS IMPACTOS DA MEDIDA 
Para se ter uma ideia, as transações destas operações cresceram significativamente em 

uma proporção grandiosa já em 2013 quase um trilhão de reais(9), gerando muitos valores às 

                                              
9 Informações retirada do site da ABECS. 
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administradoras, sendo, contudo, que o ISS não está sendo recolhido na forma devida, e se o for 
não será da maneira a trazer justiça fiscal. 

Novamente, a equipe de finanças e tributação da Confederação Nacional de Municípios 
analisou de forma detalhada as informações sobre as operações de crédito e débitos.  

Na tabela abaixo é possível ver o detalhamento e estimativa do Brasil nessas 
transações, e o quanto por região poderia ser arrecadado com ISS de Cartões, estabelecendo os 
valores em milhões. 

Tabela 2 - O ISS nas Arrecadações das administradoras: 

2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016*

Centro-Oeste 28.180,52 34.736,48 44.120,67 53.644,50 62.764,06 75.316,88 90.380,25 108.456,30

Norte 12.764,53 15.614,35 19.216,94 22.719,42 26.581,72 31.898,06 38.277,67 45.933,21

Nordeste 45.118,91 55.474,60 67.825,80 96.234,03 112.593,82 135.112,58 162.135,09 194.562,11

Sul 47.633,63 58.777,20 73.510,83 95.546,90 111.789,87 134.147,85 160.977,42 193.172,90

Sudeste 244.316,24 298.544,75 368.307,69 441.867,23 516.984,66 620.381,59 744.457,91 893.349,49

2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016*

Centro-Oeste 1.409,03 1.736,82 2.206,03 2.682,22 3.138,20 3.765,84 4.519,01 5.422,82

Norte 638,23 780,72 960,85 1.135,97 1.329,09 1.594,90 1.913,88 2.296,66

Nordeste 2.255,95 2.773,73 3.391,29 4.811,70 5.629,69 6.755,63 8.106,75 9.728,11

Sul 2.381,68 2.938,86 3.675,54 4.777,35 5.589,49 6.707,39 8.048,87 9.658,65

Sudeste 12.215,81 14.927,24 18.415,38 22.093,36 25.849,23 31.019,08 37.222,90 44.667,47

2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016*

Norte 70,45 86,84 110,30 134,11 156,91 188,29 225,95 271,14

Centro-Oeste 31,91 39,04 48,04 56,80 66,45 79,75 95,69 114,83

Nordeste 112,80 138,69 169,56 240,59 281,48 337,78 405,34 486,41

Sul 119,08 146,94 183,78 238,87 279,47 335,37 402,44 482,93

Sudeste 610,79 746,36 920,77 1.104,67 1.292,46 1.550,95 1.861,14 2.233,37

Região Faturamento do Mercado de Cartões

Região
Faturamento Operadoras de Cartões (alíquota 5%)

2014 a 2016* - Considerando Crescimento médio de 20% ao ano

Região
Valores que corresponderiam ao ISS (alíquota 5%)

Fonte: Abecs (Valores em milhões)

2013* - 17% de crescimento sobre 2012

 
Visualização dos valores correspondentes a ISS em Gráfico, das administradoras de 

cartão de crédito e débito. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 Gráfico 1 

Conforme informações da Associação Brasileira de Cartões e Serviços (ABECS), para 
2012 eram esperados um crescimento de 20% sobre as receitas de 2011. Com base nesta 
informação, temos que, em 2012, o faturamento do mercado de cartões ultrapassou a casa de meio 
trilhão, especificamente R$ 687,578 bilhões.  

 Facilmente, percebemos, ao olhar o gráfico, o destaque da região Sudeste em 
relação às demais regiões do País. Observando com mais detalhe esta região temos: 
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2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016*

Vitória/ES 4,73 5,49 6,57 7,88 9,22 11,06 13,28 15,93

Belo Horizonte/MG 27,51 33,51 40,09 48,11 56,29 67,55 81,06 97,27

Rio de Janeiro/RJ 88,32 105,09 121,74 146,09 170,92 205,11 246,13 295,35

São Paulo/SP 210,68 252,09 306,23 367,47 429,94 515,93 619,12 742,94

Demais Municípios da região Sudeste 279,55 350,18 446,14 535,37 626,39 751,66 902,00 1.082,40

2014 a 2016* - Considerando Crescimento médio de 20% ao ano

Valores correspondentes a ISS (considerando alíquota de 

5%)Região

Fonte: Abecs (valores em milhão)

2013* - 17% de crescimento sobre 2012

 
Tabela 3. 

As informações na tabela acima são discriminadas por Capitais, os dados da linha 
“Demais Municípios da região Sudeste” englobam Municípios de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Espírito Santo, somando um total de 1664 Municípios. Estes Municípios teriam a receber em 
2013 cerca de 1,3 bilhão em ISS. 

Vejamos agora o detalhamento dos valores de ISS de cartões da região Sul, a 2° que 
mais recebe das cinco regiões. 

2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016*

Florianópolis/SC 6,54 7,84 9,34 11,20 13,11 15,73 18,88 22,65

Porto Alegre/RS 18,28 20,57 22,21 26,65 31,18 37,41 44,90 53,88

Curitiba/PR 24,61 29,58 35,27 42,32 49,52 59,42 71,30 85,56

Demais Municípios da Região Sul 69,64 88,96 116,97 140,36 164,22 197,06 236,48 283,77

Valores que corresponderiam ao ISS de cartões
Região

Fonte: Abecs (valores devem ser multiplicados por milhão)

2013* - 17% de crescimento sobre 2012

2014 a 2016* - Considerando Crescimento médio de 20% ao ano  
Tabela 4. 

Os dados da linha “Demais Municípios da região Sul” englobam Municípios do Estado do 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, somando um total de 1.185 Municípios. Estes 
somariam uma receita de mais de 260 milhões em ISS somente em 2013. 

A injustiça na cobrança e no recolhimento deste imposto é tão grande e absurda que os 
Municípios estão deixando de arrecadar a média de 2 bilhões ao ano para os cofres públicos, devido 
às incertezas que estas fiscalizações vêm trazendo. Esse valor corresponderia à 70% do repasse do 
1% do FPM que é creditado anualmente em dezembro para os Municípios. 

Esse volume de recursos ingressando no conjunto dos Municípios brasileiros afetaria de 
forma significativa no enfrentamento das diversas necessidades e demandas da sociedade local, 
oportunizando um incremento único em sua receita, projetando inclusive que muitos Municípios 
passem a ter cada vez menos a dependência do Fundo de Participação de Municípios, e comecem 
a vislumbrar um aumento em sua arrecadação própria. 

3.3 DA VIABILIDADE DA PROPOSTA 
A proposta aprovada determina que seja registrada no Município onde está o tomador do 

serviço (lojas, restaurantes, postos) que registrem os terminais eletrônicos onde sejam realizadas as 
operações de compras e vendas. Importante O Município de São Paulo já realiza um procedimento 
de obrigatoriedade de cadastro dos prestadores de serviços de sujeito passivos (Decreto 
53.151/2012). 

Nesse sentido, a proposta não é inviável. As alegações que traria diversos problemas 
nas operações e um trabalho maior, também não podem ser objeto de impedimento, uma vez que o 
trabalho de fiscalização em diversas atividades requer um exaustivo e completo procedimento para 
se obter a real arrecadação. 
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Assim, a sugestão da CNM apresentada no Congresso e a vontade do legislador 
acrescentou mais uma exceção no artigo 3º da Lei Complementar n.º 116/2003, para que não 
ocorram problemas como no caso do leasing, e se faça interpretações equivocadas sobre o local de 
recolhimento destas atividades, evitando-se inclusive as inúmeras futuras demandas judiciais que o 
caso terá, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

Sistemática da Cobrança e destinação dos valores. 

 

Fluxo 2. 

No fluxo acima, percebe-se que na situação ideal, a viabilidade gira em torno de onde 
está localizado o tomador do serviço (que no geral são restaurantes, lojistas, comerciantes, entre 
outros). Para tanto, deve ser proporcionado meios à realização do procedimento, como, por 
exemplo, a numeração das máquinas para realizar as operações e registros para efetivar o controle 
dessa operação. Assim, a riqueza gerada com esta atividade ficará, de forma geral, onde ela foi 
efetivamente utilizada e onde teve também a ocorrência do pagamento. Deve haver, portanto 
adequação e atendimento à legislação local. 

Sabe-se que as compras de maneira geral são dinâmicas e rotativas, podendo ser 
realizada em qualquer lugar e momento. Contudo, essa foi uma maneira encontrada, após diversas 
discussões no âmbito da administração municipal, para tornar o mais justo possível a exigência do 
imposto, distribuindo a arrecadação para mais entes municipais da federação. 

Outrossim, há ciência de que, à medida que as fiscalizações iniciarem poderão ter novos 
procedimentos que visem aperfeiçoar os mecanismos da vigilância municipal em relação ao 
processo proposto. 
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O que se propõe na legislação visa atender aos elementos da autonomia municipalista, 
bem como da justiça fiscal e tributária, a fim de proporcionar uma forma mais justa de distribuição da 
arrecadação de algumas atividades. 

Existe também a possiblidade de troca de informações entre União (que detém dados 
sobre das operações das administradoras de cartão de crédito e débito) e Municípios, como já 
mencionado acima.  

Ainda, além da melhoria da sistemática da Lei, trás uma lógica na interpretação e 
aplicação da Lei atendendo ao interesse público da medida e justiça fiscal. 

Quanto à funcionalidade na arrecadação não haverá maiores problemas, uma vez que 
hoje há a modalidade de retenção e o recolhimento no local da prestação do serviço na atual 
legislação do ISS.  

Essa foi uma inovação realizada pela lei complementar 116, que alterou uma rotina de 
mais de 37 anos (desde a edição do CTN até o inicio da vigência da LC 116) de procedimento, e 
não se tem notícias de que estas modificações tenham causado transtornos quanto à arrecadação. 
Ressalta-se que em todos os Municípios foram criados mecanismos para as alterações necessárias 
em suas legislações, e nem por isso, de modo geral, foi criado dispositivo na legislação local que 
obriguem prestadores de serviços de fora do Município e tomadores a efetuarem cadastro juntos as 
Secretaria de Fazenda dos Municípios. 

Além disso, tende a evitar diversas demandas judiciais, com questões de “praticidade” e 
aplicabilidade da lei. 

 
4.  DA ALTERAÇÃO DO LOCAL DE RECOLHIMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE  

As atividades descritas nos subitens 4.22 e 4.23 da lista anexa da LC 116/2003 
correspondem aos serviços dos planos de saúde. Nesse, também há de ser sancionada as 
correções na legislação em relação ao local de recolhimento.  

Os planos de saúdes se estabelecem onde há a efetiva contratação dos serviços, ou 
seja, no domicílio do tomador do serviço e constituindo toda a sua unidade econômica no território 
onde ocorrem os serviços prestados, mas recolhem o ISS no Município diverso de onde 
efetivamente deveria ser pago o tributo devido. 

Assim, deve ser mantida a medida do Congresso para trazer justiça fiscal ao caso nos 
mesmos moldes das operações de cartão de crédito e leasing. Nesse sentido, o local devido para 
recolhimento, é onde os estabelecimentos contratados concentram as atividades de recebimento de 
contraprestações pecuniárias dos beneficiários dos planos privados de assistência à saúde. 
 
5. CONCLUSÃO 

 
As inovações modificativas que ora foram propostas visam unicamente trazer melhorias 

na atual forma de cobrança e fazer justiça frente às perspectivas que a Lei deve implantar.  
Para isso, foi considerado toda legislação em vigor e seus aspectos históricos, tendo 

interpretação sistemática dos princípios constitucionais tributários, bem como das perspectivas de 
receitas sem afetar a atual forma de cobrança.  

Além disso, houve profundo respeito aos princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade, consoante as inúmeras dificuldades enfrentadas pela fazenda municipal em obter de 
forma justa a receita de algumas atividades tributadas. 

Ressalta-se que, as medidas adotadas evitarão que muitas demandas judiciais sejam 
ajuizadas com discussões nas interpretações judiciais equivocadas ou divergentes entre os 
litigantes (fisco municipal e contribuinte), por proporcionar segurança jurídicas nas operações já 
citadas. 

Cabe mencionar que as medidas propostas em nada conflitam com outros Entes da 
Federação como o Estado e a União. 
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Ainda, não podemos mais deixar que setores da sociedade com expressivas 
capacidades econômicas deixem de recolher de forma devida o imposto devido, a exemplo do 
leasing, administradores de cartão de crédito. 

A atual legislação do ISS precisa ser aperfeiçoada para atender ao princípio da 
distribuição justa do imposto, impedindo as distorções que estão ferindo gravemente os princípios 
da Constituição Federal por uma tributação justa, impedindo o desenvolvimento da sociedade como 
um todo. 

Assim, comprovado o relevante interesse público na adoção das medidas contempladas 
no presente Projeto de Lei Complementar advindo do Senado, impõe-se a sua aprovação, com a 
única ressalva mencionada pela CNM referente às industrias gráficas, que foi objeto de justificação 
no ofício encaminhado a essa Presidência e demais setores do Governo Federal. 

 

 


