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Iconografia 

Iremos agora mostrar alguns ícones gráficos que irão ilustrar a nossa 
apostila, no sentido de acompanhar o nosso assunto. Esses 

iconográficos irão aparecer sempre para demonstrar as seguintes 

ideias: 

 

CAI NA PROVA  

    

DESPENCA NA 

PROVA 

 

ESQUEMATIZOU  

 

ACORDE 

 

PEGADINHA  

 

ESSA 

CONFUNDE 

 

LISTA DE QUESTÕES  

 

COMPLEMENTO 

DO ALUNO 

 

ATENÇÃO  

 

INTERVALO 

 

QUESTÕES COMENTADAS  

 

GABARITO 
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Com isso, desta forma, fica bem mais fácil para você usuário poder 

acompanhar e entender aquilo que o professor deseja lhe passar. Basta 
notar alguns desses ícones para saber aquilo que virá em seguida, em 

sua apostila. 

Boa Leitura! 

 

Seja bem-vindo ao curso de Legislação Tributária para o ISS 

Guarulhos.  Esse curso será feito abordando a Legislação Tributária de 
Guarulhos, com a Lei seca e comentários. Lógico que com questões 

comentadas também. Fique tranquilo, você vai conseguir somar pontos 

importantes nessa matéria, que corresponde a 31,25% dos 

pontos da P2.  

Afinal de contas você será aprovado no concurso de Inspetor Municipal 

de Rendas de Guarulhos. 

Não perca nosso curso de Direito Tributário para Guarulhos. 

A lei seca será colocada em uma “moldura”. Quando houver 
necessidade de comentários, esses serão escritos logo abaixo da lei ou 

vou colorir. 

Já sabe, alguma dúvida acesse o FORUM. 

Pode perguntar:  

WHATSAPP: 27 992763424 

@claudio.roisman 

Meus amigos, é com grande prazer que iniciamos nosso estudo, que só 
terminará com a sua aprovação no concurso da Receita Municipal de 

Guarulhos. Vamos falar um pouco sobre a minha vida de concurseiro. 

Comecei meus estudos em 2006 com 51 anos.  



LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

AULA 00 - GUARULHOS - 2019 

PROF. CLAUDIO ROISMAN 

Página 4 de 74 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

Whaaaat? Isso mesmo, bem velhinho, RSSSS. Levando em 
consideração que depois dos trinta as células nervosas já começam a 

morrer e não se regeneram, imaginem como foi difícil para mim, 

começar a estudar.  

Ah professor, mas vai ver sua carreira ajudou, sua formação foi útil ou 
algo assim. HAHAHA, sou formado em Medicina Veterinária, logo não 

aproveitei nada de minha carreira.  

Então meus amigos, não desistam, pensem sempre se está ruim e 

difícil para você, com certeza estava pior para mim, KKKK.  

Comecei em 2006, como disse, e fui aprovado em 2008 para a 
Secretaria da Pesca, mas não assumi pois queria área fiscal. Também 

nesse ano fui aprovado para Analista Administrativo do TRT do RJ 

Em 2010 fui aprovado em terceiro lugar para fiscal de ISS em 

Americana, SP. Fiquei lá até 2016 quando ingressei como Auditor Fiscal 

aqui no Espírito Santo, com 61 anos, onde trabalho na fiscalização 

Então meus amigos não desistam nunca, só parem quando realizarem 
seus sonhos. O caminho é árduo, mas nada nos é impossível quando 

assim o queremos. Então sigam o lema: ESTUDAR ATÉ PASSAR. 

Cronograma e conteúdo das aulas:06 

Nosso curso será ministrado ao longo de 09 aulas, incluindo esta aula 
demonstrativa, de acordo com o cronograma abaixo. A Banca será a 

Vunesp, serão 50 vagas e você só precisa de uma. 

15/02/2019 AULA 00 ISS PARTE 1 

25/02/2019 AULA 01 ISS PARTE 2 

01/03/2019 AULA 02 ISS PARTE 3 

15/03/2019 AULA 03 IPTU 

25/03/2019 AULA 04 ITBI 

31/03/2019 AULA 05 TAXAS E ASSUNTOS DIVERSOS 

05/04/2019 AULA 06 LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS (ART. 316 A 337) 

15/04/2019 AULA 07 SIMULADO FINAL 

20/04/2019 AULA 08 I HAVE A DREAM (RESUMÃO DO QUE VAI CAIR NA PROVA) 
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Vambora estudar. 

Lei 5986/2003 

DISPÕE SOBRE O LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A Câmara Municipal de Guarulhos aprova e eu promulgo a seguinte 
Lei: 

 

 

DO FATO GERADOR 

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato 
gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que 

esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. 

 

 

Toda prestação, eu disse toda, não importa sua natureza, se está na 
lista, incide o imposto. Prestou serviço, está na Lei 116/03, incide ISS. 

Essa lista anexa todo município cópia da Lei 116/2003. Ela está ao final 
da aula e você vai decorar. Não se preocupe, de tanto ler a gente 

decora. Faça um pequeno exercício que só concurseiro faz. Quando 
você vir alguém andando na rua e falando sozinho, pode saber que ele 

está decorando a 116/03, kkkkk. Passe em frente a um sapateiro e 
pense: ele paga ISS? Passe em frente a um mecânico e reflita: ICMS 

ou ISS? Já adianto que oficina mecânica paga os dois, veremos mais à 

frente. 

Mas prof., e se não for usual, tipo o prestador faz só de vez em quando, 

incide mesmo assim? 

Siiiiiiiim nobre aluno, vai incidir sim. 

Vamos ver se você está prestando atenção à aula. 
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A Empresa Olivata Ltda. atua preponderantemente como comerciante 
e, esporadicamente, presta serviços de transporte municipal e de 

transporte intermunicipal. Com base na legislação municipal que 

regulamenta o ISS, o serviço prestado pela Olivata Ltda. de transporte: 

O serviço de transporte municipal não pode ser considerado fato 
gerador do ISS, ainda que seja a atividade preponderante do 

prestador, da mesma forma que o serviço de transporte intermunicipal 

não é fato gerador do ISS por estar no âmbito de incidência do ICMS? 

Resposta: e agora, me confundi. Caaaaaalma, muita calma sempre. 

A primeira parte está errada e a segunda está certa. A questão 

completa está na parte de exercícios. 

Veremos depois que serviço de transporte intramunicipal está no 

campo de incidência do ISS 

§ 1º A caracterização do fato gerador do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza não depende da denominação dada ao serviço 
prestado ou da conta utilizada para os registros da receita, mas, tão-

somente, de sua identificação com os serviços previstos na lista anexa. 

 

Tá na lista? Se está incide ISS. Se não está, não incide. 

§ 2º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior 

do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. 
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De acordo com a Lei Complementar nº 116/03 e com o Código 
Tributário do Município de Guarulhos, assinale a opção que contém 

uma hipótese de incidência do ISSQN.  

a) Serviço proveniente ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior 

do País. 

b) Exportação de serviços para o exterior do País. 

c) Prestação de serviços em relação de emprego dos trabalhadores 

avulsos e dos diretores de sociedades e fundações. 

d) Juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito 

realizadas por instituições financeiras. 

e) Prestação de serviços de comunicação. 

Resposta: acertamos né? 

Gabarito: A 

§ 3º Ressalvadas as exceções expressas nos subitens 7.02, 7.05, 

14.01, 14.03 e 17.10 da lista anexa, os serviços nela mencionados não 
ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, ainda que sua prestação 

envolva fornecimento de mercadorias.  

Essas exceções estão, lógico, ao final da aula para você saber de cor.  

Vou colocar esses subitens relacionados aqui para facilitar o estudo. 

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

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

semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, 
drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 

instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços 

fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos 

serviços, que fica sujeito ao ICMS). 
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14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de 
máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou 

de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam 

sujeitas ao ICMS). 

14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

17.11 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o 

fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 

Esse último item na Lei 116/03 é 17.11. Na Lei 5986/2003 é 17.10. 

Não se preocupe com isso. Apenas saiba que organização paga ISS, A 

comida e a bebida servidas pagam ICMS. 

 

A empresa Festas & Eventos, localizada em Guarulhos, tem como 
atividade a organização de bufês para casamentos e batizados. 

Relativamente a cada evento que realiza, ela emite, apenas, a 
documentação fiscal relativa ao ISSQN, com a finalidade de 

documentar tanto a prestação de serviços realizada, como o 
fornecimento de alimentos e bebidas, pois ela entende que somente 

este imposto incide sobre o serviço prestado e sobre a alimentação e 

as bebidas fornecidas. Considerando o disposto na Lei Complementar 
federal 116/2003, e levando em conta, ainda, que o Distrito Federal 

tem competência para instituir tanto o ISSQN, como o ICMS, verifica-

se que o procedimento da empresa está 

a) incorreto, pois, na medida em que incide o ISSQN sobre a prestação 
de serviços, e o ICMS sobre o fornecimento de alimentação e bebidas, 

a empresa deveria ter pagado o ISSQN sobre os serviços prestados e 

o ICMS sobre a mercadoria fornecida. 

b) incorreto, pois incide somente o ICMS tanto sobre a prestação de 

serviços, como sobre o fornecimento de alimentação e bebidas. 

c) correto, pois, embora incida o ISSQN sobre a prestação de serviços, 
e o ICMS sobre o fornecimento de alimentação e bebidas, no caso do 

Distrito Federal, que tem competência para instituir ambos os 
impostos, a legislação local admite que se lance apenas o ISSQN, pela 

soma dos serviços prestados e mercadorias fornecidas. 



LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

AULA 00 - GUARULHOS - 2019 

PROF. CLAUDIO ROISMAN 

Página 9 de 74 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

d) incorreto, pois, embora incida o ISSQN sobre a prestação de 
serviços, e o ICMS sobre o fornecimento de alimentação e bebidas, no 

caso do Distrito Federal, que tem competência para instituir ambos os 
impostos, a legislação local admite que se lance apenas o ICMS, pela 

soma dos serviços prestados e mercadorias fornecidas. 

e) correto, pois incide somente o ISSQN tanto sobre a prestação de 

serviços, como sobre o fornecimento de alimentação e bebidas. 

Resposta: tenho certeza de que se você está prestando atenção na 
aula, acertou. E pode saber que geralmente enunciados longos 

terminam com resposta fácil. 

Gabarito: A 

§ 4º O imposto de que trata esta Lei incide ainda sobre os serviços 

prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados 
economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com 

o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. 

 

De acordo com a legislação tributária básica e suas atualizações, julgue 

o próximo item.  

Incide ISS sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens 
e serviços públicos explorados economicamente por autorização, 

permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio 

pelo usuário final do serviço. 

Resposta: vimos agorinha isso. 

Gabarito: certo 

Art. 2º O imposto não incide sobre: 

I - as exportações de serviços para o exterior do País; 

II - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores 

avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de 
conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-

gerentes e dos gerentes-delegados; 
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III - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, 

o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos 
moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições 

financeiras. 

 

Parágrafo Único - Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços 

desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o 

pagamento seja feito por residente no exterior, observado o disposto 

no art. 5º desta Lei. 

O serviço foi desenvolvido aqui em Guarulhos, o resultado foi verificado 

aqui, mas o pagamento foi feito em Júpiter. Não interessa, ISS para 
GRU. 

 

Art. 3º A incidência do imposto independe: 

I - da existência de estabelecimento fixo; 

Sou veterinário, não tenho clínica atendo em domicílio, tenho que 

pagar o imposto. 

II - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares 

ou administrativas, relativas à prestação do serviço; 

Prestei todo o serviço, mas estou irregular. Não interessa, tem que 

pagar. 

III - do recebimento do preço ou do resultado econômico da prestação 

de serviços. 

Não recebi pela consulta, não quero pagar o imposto. Problema meu, 

mesmo porque o Fisco nunca poderá saber se é verdade ou não. 
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Art. 4º Na hipótese da prestação de serviços enquadrar-se em mais de 
uma atividade prevista na lista anexa, haverá tantas incidências 

quantas forem as espécies de serviços. 

Parágrafo Único - Nos casos previstos neste artigo, o contribuinte 

deverá manter escrituração que permita diferenciar as receitas 
específicas das várias atividades, sob pena de ser calculado o imposto 

mediante a aplicação da alíquota mais elevada para os diversos 

serviços. 

Se não houver escrituração e o contribuinte tenha diversas atividades, 

você vai cobrar pela alíquota mais elevada. 

 

Prova para contador, CLDF, FCC/2018 

Relativamente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISSQN, a Lei Complementar Federal n° 116/03 estabelece que este 

tributo  

a) tem como fato gerador a prestação de quaisquer serviços, desde 
que tais serviços não estejam contemplados no campo de incidência 

do ICMS.  

b) não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do país, 

inclusive quando esses serviços forem desenvolvidos no Brasil, e o 
resultado deles aqui se verificar, mas o pagamento por eles for feito 

por residente no exterior.   

c) não incide sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens 

e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, 
permissão ou concessão da União ou dos Estados, com o pagamento 

de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço, pois a 

tributação recíproca é constitucionalmente vedada.  
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d) não incide sobre a prestação de serviços em relação de emprego, 
inclusive no âmbito do mercado de títulos e valores mobiliários, mas 

incide sobre o valor intermediado neste mercado de títulos e valores 

mobiliários.  

e) incide sobre a prestação de serviço proveniente do exterior do país, 
ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país, desde que tais 

serviços constem da lista anexa à Lei Complementar Federal n° 

116/03. 

Resposta: vamos por partes, mesmo que não tenhamos visto isso. 

Serve pra estudo. 

Letra A: errado. O fato gerador é a prestação de serviços constantes 

na Lei Complementar 166/03. 

Letra B: errado. Acabamos de ver na nossa aula, que nesse caso incide 

sim o ISS. 

Letra C: errado. Nesse caso incide também, seria o caso de pedágio 

em rodovias.  

Letra D: errado. Em nenhuma dessas hipóteses incide o ISS. 

Letra E: finalmente o gabarito.  

Gabarito: E 

 

DO LOCAL DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO 

 

 

Art. 5º 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 

XX, quando o imposto será devido no local: 

 
 
Mais exceções pra gente saber, fazer o quê? Mas tem uma lógica, o 

serviço deve ser cobrado onde ele se realizar. 
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I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na 

falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do 

§ 2º do art. 1º desta Lei; 

II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, 
no caso dos serviços descritos no subitem 3.04 da lista anexa; 

 
III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitens 

7.02 e 7.17 da lista anexa; 

IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da 

lista anexa; 

V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, 

no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa; 

VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, 

tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos 
e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 

7.09 da lista anexa; 

VII - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e 

logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e 
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista 

anexa; 

 

VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de 

árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anex; 

 

IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de 
agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos 

no subitem 7.12 da lista anexa; 

X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e 

congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.14 da lista 

anexa; 
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XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas 

e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.15 da lista 
anexa; 

 
XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 

7.16 da lista anexa; 

XIII - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos 

serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa; 

XIV - dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou 

monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista 
anexa; 

 
XV - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e 

guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da 

lista anexa; 

XVI - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e 
congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, 

exceto o 12.13, da lista anexa; 

XVII - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso 

dos serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista anexa; 

XVIII - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de 

estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços 

descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa; 

XIX - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o 
planejamento, organização e administração, no caso dos serviços 

descritos pelo subitem 17.09 da lista anexa; 

XX - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou 

metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa. 

§ 1º No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.03 da lista anexa, 
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto no Município 

de Guarulhos na parte correspondente ao seu território à extensão de 

ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer 
natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de 

passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não. 
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3.03 – Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou 

permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, 

cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 

 

No Município de Guarulhos, conforme a legislação, a base de cálculo do 

ISSQN 

a) será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, 

dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, 
ou ao número de postes, existente em cada Município do trajeto, na 

hipótese de serviço prestado no território de mais de um Município, 

descrito pelo subitem 3.03 da lista de serviços. 

b) será o preço do serviço, assim entendido como sendo a receita bruta 

a ele correspondente, sem deduções, inclusive quando se tratar de 
frete, seguro, despesa ou imposto, excetuando apenas os descontos 

concedidos sob condição e os recebimentos em moeda estrangeira. 

c) compreenderá, no mínimo, todas as despesas necessárias à sua 

manutenção no negócio, acrescida de margem de lucro presumido 
previsto em regulamento, na hipótese de empresa que represente, 

sem faturamento, outra empresa sediada fora do Município. 

d) será, na hipótese de o valor do serviço ser pago com mercadoria, o 

valor das mercadorias recebidas, no mercado atacadista regional, nas 
compras a prazo de até 12 meses, consoante critérios de arbitramento 

da legislação do ICMS do Estado de São Paulo. 

e) será, no caso de prestação de serviço de construção civil, o preço 

do serviço cobrado, deduzido do valor das mercadorias e da energia 

aplicadas, e dos serviços de qualquer natureza tomados, no mesmo ou 
em outro Município, limitado ao período de 12 meses que antecedeu o 

início da construção. 

Resposta: na Lei 116 é 3.04, na lista de Guarulhos, é 3.03. Não 

interessa, eu já falei, abstraia do número e acerte a questão. 

Gabarito: A 
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§ 2º No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista 

anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto no 
Município de Guarulhos na parte correspondente à extensão de rodovia 

explorada pertencente ao seu território. 

22.01 – Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço 

ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de 
conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de 

capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, 
assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos 

de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. 

Se a rodovia corta o município de Guarulhos, uma parte do pedágio 

será para o município de Guarulhos, não importando onde se encontre 

a praça de pedágio. 

§ 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do 

estabelecimento prestador nos serviços executados em águas 

marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01. 

 

20.01 – Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 

movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador 
escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, 

armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, 
movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de 

movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, 

logística e congêneres. 

Art. 6º 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. 

 

Consultor da CLDF, FCC/2018 

Relativamente ao ISSQN, a identificação do estabelecimento como 
sendo prestador dos serviços é um de seus elementos mais 

importantes. De acordo com a Lei Complementar no 116/2003, 
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a) é considerado estabelecimento o salão de barbeiro que presta 
serviços desta natureza de modo apenas temporário, e que se 

configure como unidade profissional, embora não contenha, em sua 
denominação, a expressão “Serviços de cuidados pessoais e estética: 

barbearia” ou outra denominação congênere. 

b) considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte 

ou responsável desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo 

permanente ou temporário. 

c) considera-se estabelecimento prestador de serviços o local, privado 

ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas 
físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou 

permanente, desde que nele se encontrem armazenadas as 

mercadorias necessárias à prestação dos serviços. 

d) considera-se estabelecimento prestador de serviços o local onde o 
contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo 

necessariamente permanente, ainda que não configure unidade 

econômica ou profissional. 

e) pode ser considerado como estabelecimento prestador de serviços 
somente aquele que, na sua razão social, contiver a denominação de 

sede, filial, sucursal ou escritório de representação. 

Resposta: você vai gabaritar a prova. 

Gabarito: D 

§ 1º A existência de estabelecimento prestador é indicada pela 

conjugação parcial ou total, dentre outros, dos seguintes 

elementos: 

I - manutenção de pessoal, materiais, máquinas, instrumentos e 

equipamentos necessários à execução do serviço; 

II - estrutura organizacional ou administrativa; 

III - inscrição nos órgãos previdenciários e outros; 

IV - indicação, como domicílio fiscal, para efeitos de tributos federais, 

estaduais e municipais; e 
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V - permanência ou ânimo de permanecer no local, para a exploração 

econômica de prestação de serviços, exteriorizada através da indicação 
do endereço em impressos e formulários, instrumento de locação do 

imóvel, propaganda ou publicidade e fornecimento de energia elétrica, 

água ou linha telefônica. 

 
 

 

§ 2º Será irrelevante para a configuração do estabelecimento prestador 

o fato do mesmo encontrar-se ou não inscrito no Cadastro Fiscal 

Mobiliário deste Município. 

 

DO MOMENTO DA INCIDÊNCIA 

 

Art. 7º Considera-se ocorrido o fato gerador: 

I - no caso de tributo fixo anual, no dia primeiro de janeiro de cada 
exercício, ou, em se tratando de início de atividade, na data 

considerada como inicial no Cadastro Fiscal Mobiliário deste Município; 

II - no caso de serviço onde a execução seja continuada, no último dia 

de cada mês no qual o serviço tenha sido executado; 

III - nos demais casos, quando consumada a atividade em que consiste 

a prestação de serviço. 

 

DO SUJEITO PASSIVO 

Art. 8º Contribuinte é o prestador do serviço. 

Não é você o contribuinte, é o prestador do serviço. 

 

Com relação à Lei Complementar nº 116/2003 (ISS), analise as  

afirmativas a seguir:   
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I.  O prestador do serviço é considerado contribuinte.    

II.  O ISS incide sobre a exportação de serviços para fora do Brasil.   

III.  Ressalvadas as hipóteses específicas, se um serviço é considerado 

prestado, o imposto é devido no local do estabelecimento do prestador. 

Assinale:  

a) se somente a afirmativa I estiver correta.  

b) se somente a afirmativa II estiver correta.  

c) se somente a afirmativa III estiver correta.  

d) se somente a afirmativa I e III estiverem corretas.  

e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Resposta: nossa saideira, por enquanto.  

Gabarito: D 
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QUESTÃO 1- PREF. RECIFE-AUDITOR-FGV/2014(ADAPTADA) 

A competência legislativa do Município em matéria tributária é 

assegurada na Constituição da República Federativa do Brasil. Nesse 
sentido, de acordo com o estabelecido na Constituição Federal e 

disciplinado pelo Código Tributário do Município de Guarulhos, certos 

tributos são de competência municipal, exceto 

a) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU. 

b) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. 

c) Imposto sobre a Transmissão Onerosa “inter-vivos” de Bens Imóveis 

e de Direitos a eles relativos – ITBI. 

d) Contribuição de Melhoria, decorrente de obras públicas. 

e) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 

QUESTÃO 2- PREF. SÃO PAULO-AUDITOR-CETRO/2014(ADAP) 

Mundo Integrado Ltda. é uma empresa que presta serviço de 
representação comercial, a partir de sua sede em Guarulhos, para 

empresas na China, entre outros países, de equipamentos 
odontológicos. Todos os contratos assinados pela empresa indicam 

como local de assinatura alguma cidade no exterior. O serviço de 
representação comercial a empresas estrangeiras envolve vendas de 

produtos a compradores localizados fora do território brasileiro, a partir 
da sede da Mundo Integrado. O pagamento pelo serviço prestado é 

feito do exterior para conta corrente situada em agência bancária 
localizada em Guarulhos. Com base nesses elementos, assinale a 

alternativa correta. 

a) Dado que os contratos da Mundo Integrado são assinados no 

exterior, os serviços não são alcançados pelo ISS. 

b)  Não incide ISS, porque os domicílios dos tomadores são no exterior, 

sendo caso de exportação de serviço para o exterior. 

c) Incide ISS porque, ainda que as vendas ocorram no exterior, o 
serviço é realizado a partir da sede da empresa e o resultado é 

verificado no Brasil. 

 



LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

AULA 00 - GUARULHOS - 2019 

PROF. CLAUDIO ROISMAN 

Página 21 de 74 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

d)  Não incide ISS porque o pagamento é feito por residente no 

exterior. 

e) Incide ISS pelo fato de a prestação de serviço ter se iniciado do 

exterior para o Brasil. 

QUESTÃO 3 –PREF. CUIABÁ-AUDITOR-FGV/2014 

Empresa Criativa de  Softwares  Ltda.  é uma pessoa  jurídica dedicada  

à  concepção,  sob  encomenda,  de  programas  de computador. Após 

conceber distintos programas sob encomenda de seus clientes, foi 
autuada  para  a  exigência  do  Imposto  sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN), pois, durante todo o seu primeiro  ano  de  

operação,  em  nenhum  momento  recolheu  o referido tributo.  

Em tempestiva defesa administrativa, a pessoa jurídica alegou ser 

indevido o tributo, por força de três fundamentos distintos:  

I.  os contratos  pelos  quais  os  softwares  eram  encomendados 
informavam  que  o  ISSQN  estaria  a  cargo  do  tomador  do serviço, 

não do fornecedor;  

II.  o resultado  financeiro  do  primeiro  ano  de  operações  da pessoa  

jurídica  foi  deficitário,  o  que  afasta  a  incidência  do ISSQN;  

III.  ao longo  do  primeiro  ano  de  atividades,  a  pessoa  jurídica, 

com  o  fito  de  reduzir  seus  custos,  deixou  de  ter estabelecimento  

fixo,  passando  a  operar  nos  endereços  de seus sócios.  

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.  

a) Nenhum dos três fundamentos apresentados pela pessoa jurídica 

afasta a incidência do ISSQN. 

b) Apenas o primeiro fundamento apresentado pela pessoa jurídica 

afasta a incidência do ISSQN. 

c) Apenas o segundo fundamento apresentado pela pessoa jurídica 

afasta a incidência do ISSQN. 

d) Apenas o terceiro fundamento apresentado pela pessoa jurídica 

afasta a incidência do ISSQN. 

e) Nenhum dos três fundamentos apresentados pela pessoa jurídica 
afasta plenamente a incidência do ISSQN, mas o tributo só pode incidir 

sobre os meses em que a Empresa Criativa de Softwares Ltda. tinha 

estabelecimento fixo. 
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QUESTÃO 4 – PREF. RJ-AUDITOR-ESAF/2010(ADAPTADA) 

Os impostos do município de Guarulhos não incidem sobre, exceto: 

a) O patrimônio da União. 

b) O patrimônio de empresa pública federal. 

c) O patrimônio do estado de São Paulo. 

d) O patrimônio de autarquia federal. 

e) O patrimônio da União situado no município de Guarulhos 

QUESTÃO 5 – PREF. SÃO PAULO-AUDITOR-FCC/2012(ADAP) 

A Empresa Olivata Ltda. atua preponderantemente como comerciante 

e, esporadicamente, presta serviços de transporte municipal e de 
transporte intermunicipal. Com base na legislação municipal morena 

que regulamenta o ISS, o serviço prestado pela Olivata Ltda. de 

transporte  

a) Municipal não pode ser considerado fato gerador do ISS, ainda que 
seja a atividade preponderante do prestador, da mesma forma que o 

serviço de transporte intermunicipal não é fato gerador do ISS por 

estar no âmbito de incidência do ICMS. 

b) Intermunicipal pode ser considerado fato gerador do ISS, ainda que 
não seja atividade preponderante do prestador, ao passo que o serviço 

de transporte municipal não é fato gerador do ISS por estar no âmbito 

de incidência do ICMS. 

c) Municipal pode ser considerado fato gerador do ISS, ainda que não 

seja atividade preponderante do prestador, ao passo que o serviço de 
transporte intermunicipal não é fato gerador do ISS por estar no 

âmbito de incidência do ICMS. 

d) Intermunicipal não pode ser considerado fato gerador do ISS, desde 

que seja a atividade preponderante do prestador, da mesma forma que 
o serviço de transporte municipal não é fato gerador do ISS por estar 

no âmbito de competência do ICMS. 

e) Municipal pode ser considerado fato gerador do ISS ainda que não 

seja atividade preponderante do prestador, da mesma forma que o 
serviço de transporte intermunicipal é fato gerador do ISS por não 

estar no âmbito de incidência do ICMS. 
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QUESTÃO 6 – PREF. RJ-AUDITOR-ESAF/2010(ADAPTADA) 

De acordo com a legislação do município de Guarulhos, o ISSQN não 

incide sobre, exceto: 

a) A remuneração dos diretores de sociedades. 

b) Os serviços dos trabalhadores avulsos, definidos em lei. 

c) Os serviços de profissionais liberais. 

d) A remuneração dos conselheiros fiscais de sociedades. 

e) A prestação de serviços sob relação de emprego. 

QUESTÃO 7- PREF. RJ-AUDITOR-ESAF/2010(ADAPTADA) 

Assinale a opção que contém tributos que podem ser cobrados pelo 

município de Guarulhos. 

a) Contribuição de melhoria, contribuição de intervenção no domínio 
econômico e contribuição para custeio do serviço de iluminação 

pública. 

b) Contribuição para o regime previdenciário dos servidores 

municipais, contribuição de interesse das categorias profissionais ou 

econômicos e contribuição de melhoria. 

c) Contribuição social, contribuição para o regime previdenciário dos 
servidores municipais e contribuição de intervenção no domínio 

econômico. 

d) Contribuição para o regime de previdência dos servidores 

municipais, contribuição de melhoria e contribuição para custeio do 

serviço de iluminação pública. 

e) Contribuição de interesse das categorias profissionais ou 

econômicas, contribuição de intervenção no domínio econômico e 

contribuição sindical. 

QUESTÃO 8 – PREF. SÃO LUÍS-AUD.-FCC/2018(ADAPTADA) 

A prestação de serviços é uma atividade econômica que pode ser 

exercida de diversas formas, sendo que cada uma delas pode estar 
sujeita a um ou mais tributos. Conforme a legislação, relativamente ao 

ISSQN devido ao Município. 
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a) O fato gerador é a prestação de serviço de qualquer natureza, desde 

que constitua atividade profissional do prestador. 

b) O fato gerador ocorre no momento do término da execução do 

serviço, ainda que este seja realizado por etapas ou fases. 

c) O serviço considera-se prestado, e o imposto devido, no local do 
estabelecimento prestador, exceto quando o local e o serviço não 

forem conhecidos, hipótese em que a autoridade administrativa deverá 

arbitrar a base de cálculo e aplicar a alíquota de 8%. 

d) 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. 

e) Configura-se unidade econômica ou profissional a reunião de 
recursos para a prestação de serviços de forma habitual ou eventual, 

desde que exercida para dois ou mais tomadores, de forma profissional 

e por prazo certo e conhecido. 

QUESTÃO 9 – PREF. RJ-AUDITOR-ESAF/2010(ADAPTADA) 

Sobre a responsabilidade dos sucessores no Código Tributário do 

Município de Guarulhos, marque a opção incorreta. 

a) É pessoalmente responsável o adquirente ou remitente pelos 

tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. 

b) O espólio é responsável pelos tributos devidos pelo falecido até a 

data da abertura da sucessão. 

c) A pessoa jurídica de direito privado, que resultar de fusão, é 
responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas 

jurídicas fusionadas. 

d) No caso de arrematação do bem em hasta pública, a sub-rogação 

no tributo ocorre sobre o preço de mercado do bem. 

e) A pessoa jurídica de direito privado, que resultar de incorporação, é 

responsável pelos tributos devidos até a data do ato pela pessoa 

jurídica incorporada. 

QUESTÃO 10 – PREF. CRICIÚMA-AUD.-FEPESE/2017(ADAP) 

Nos termos do que dispõe a Lei Orgânica do Município de Guarulhos, 

assinale a alternativa correta.   
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a) As alíquotas do imposto sobre serviços de qualquer natureza não 

poderão ultrapassar os limites fixados em lei complementar estadual. 

b) O Município poderá instituir contribuição, cobrada de seus 
servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistema de 

previdência e assistência social, concorrendo com o dobro da 

importância para o mesmo fim. 

c) O Município acompanhará o cálculo das quotas e a liberação de sua 

participação nas receitas tributárias a serem repartidas pela União e 

pelo Estado de Santa Catarina, na forma da lei complementar federal. 

d) Mediante convênio celebrado com a União e/ou o Estado, o Município 
poderá delegar àqueles atribuições fazendárias e de coordenação ou 

unificação dos serviços de fiscalização e arrecadação de tributos, como 

também o exercício de sua competência legislativa. 

e) Nos termos do que dispõe a Lei Orgânica, no exercício de sua 
competência tributária o Município de Guarulhos poderá instituir 

impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana; a 
transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso ou gratuito 

de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais 
sobre imóveis, excetuados os de garantia, bem como cessão de direitos 

à sua aquisição; os serviços de qualquer natureza, não compreendidos 

na competência do Estado, definidos em lei complementar federal. 

QUESTÃO 11 – PREF. CRICIÚMA-AUD. -FEPESE/2017(ADAP) 

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ), 
acerca do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 

instituído no Município de Guarulhos.         

(  ) A incidência do imposto independe da denominação dada ao serviço 

prestado; da existência de estabelecimento fixo; do cumprimento de 
quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, 

relativas à prestação do serviço; do recebimento do preço ou do 

resultado econômico da prestação do serviço.  

(  ) O imposto incide sobre as exportações de serviços para o exterior 

do País. 

(  ) O imposto não incide sobre a prestação de serviços em relação de 
emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de 

conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, 

bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados.  

(  ) O contribuinte é o prestador do serviço. 
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Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para 

baixo. 

 a) V • V • F • V • 

 b) V • F • V • V •  

 c) V • F • V • F •  

 d) F • V • F • V •  

 e) F • F • V • V •  

QUESTÃO 12 –PREF. AMONTOADA-FISCAL- UECE/2016(ADAP) 

Considera-se contribuinte do ISSQN  

a) O prestador de serviço.  

b) O tomador do serviço. 

c) A Prefeitura Municipal de Guarulhos. 

d) O órgão da administração direta do Estado do São Paulo, localizado 

no Município de Guarulhos. 

QUESTÃO 13 – PREF. SERGIPE-PROC.-CESPE/2017(ADAP) 

Os tributos cuja instituição compete aos municípios incluem o  

a) ITBI, o IPI e o IPVA. 

b) ITR, o ITCMD e o IPI. 

c) ITBI, o IPVA e o ITCMD. 

d) IPTU, o ITR e o ISSQN. 

e) IPTU, o ITBI e o ISSQN. 

QUESTÃO 14 – PREF. SJRP-AUDITOR-VUNESP/2014(ADAP) 

A Lei Complementar 5986/2003(e suas alterações posteriores), regula 
a instituição do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) 

no município de Guarulhos. Sobre a incidência do ISSQN, é correto 

afirmar que o imposto incide sobre 
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a)  Os serviços constantes da Tabela anexa ao referido ato legal, não 
compreendidos na competência da União e dos Estados, somente 

quando esses sejam a atividade preponderante do estabelecimento 

prestador. 

b) Os livros, jornais ou periódicos e/ou o papel destinado à sua 

impressão. 

c)  A exportação de serviços para o exterior do país. 

d) Os serviços constantes da Tabela anexa ao referido ato legal, não 
compreendidos na competência da União e dos Estados, provenientes 

do exterior do País, ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do 

País, em relação aos tomadores domiciliados no Município. 

e) Os serviços constantes da Tabela anexa ao referido ato legal, não 
compreendidos na competência da União e dos Estados, a menos que 

envolva o fornecimento concomitante de mercadorias, caso em que 

essa incidência não ocorrerá. 

QUESTÃO 15- PREF. PRES VENCESLAU-FISCAL-CONSESP/2011 

Se, determinado Município decidir não cobrar mais o Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), ele poderá 

a)  Delegar tal competência para uma entidade pública municipal, salvo 

se o Estado-membro em que tiver sede avocar para si a capacidade de 

arrecadar tal imposto. 

b) Delegar tal competência para a União Federal, mediante Lei 

Complementar aprovada pela Câmara Municipal, por quorum de 

maioria absoluta. 

c)  Faze-lo simplesmente, sem qualquer formalidade, não se utilizando 

da competência tributária concedida pela Constituição Federal. 

d) Renunciar à competência tributária concedida, através de Lei 
Ordinária, aprovada pela Câmara Municipal, por maioria relativa, nos 

termos a Constituição Federal. 

QUESTÃO 16 -TJ SP-JUIZ-VUNESP/2015 

Na cobrança do ISSQN sobre serviços bancários, é correto afirmar, com 

base nos atuais julgamentos do STJ, que 

a) A lista de serviços previstos na legislação é taxativa e não admite 

outras inclusões. 
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b) A lista de serviços previstos na legislação é taxativa, porém, admite 
leitura extensiva para serviços idênticos embora com denominações 

distintas. 

c) A lista de serviços previstos na legislação é exemplificativa, logo, 

admite outras inclusões. 

d) A lista de serviços previstos na legislação para a atividade bancária 

tem tratamento específico porque os serviços bancários têm natureza 

genérica, sujeitos, portanto, como regra, ao pagamento daquele 

tributo. 

QUESTÃO 17- PREF. SJRP-AUDITOR-VUNESP/2014 

a)   Incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou 

cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. 

b)   Terá como alíquota máxima o percentual de 6%. 

c)  Incide sobre a exportação de serviços para o exterior do país, 

quando o país de destino não tiver acordo de tributação com o Brasil. 

d) Quando incidente sobre prestação de serviços que inclua o 
fornecimento de materiais, esses comporão a base de cálculo do 

imposto, sem exceções. 

e) Incide sobre o serviço de fornecimento de energia elétrica por 

concessionárias devidamente autorizadas pelo poder competente. 

QUESTÃO 18 –PREF. GUARULHOS-PROC-NC UFPR/2014(ADAP) 

Nos termos da Constituição de 1988, compete aos Municípios instituir 

impostos sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN), definidos em 
lei complementar e não compreendidos no âmbito de incidência do 

ICMS.  

Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 

a) As alíquotas máximas do ISSQN no Município de Guarulhos são de 

4%. 

b) São imunes ao ISSQN os serviços prestados pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos (ECT), ainda que em regime de concorrência 

com empresas privadas. 

c) De acordo com jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, 

viola a Constituição de 1988 a previsão de ISSQN fixo constante da Lei 

Complementar nº 17/2013do Município de Guarulhos. 
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d) De acordo com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de 
Justiça, incidirá ISSQN nas operações de industrialização por 

encomenda, salvo nos casos em que o produto for utilizado para uso 

próprio da empresa contratante do serviço.  

e) Incide ISSQN nas operações de leasing financeiro, lease-back e 

leasing operacional. 

QUESTÃO 19 – PREF. SJRP-AUDITOR-VUNESP/2014(ADAP) 

A Lei Complementar 116/03 (com suas alterações posteriores) 

estabelece que 

a) São isentas do ISSQN todas as prestações de serviços efetuadas por 
meio de cooperativas de prestação de serviços, já que essas entidades 

têm imunidade prevista na Constituição Federal. 

b) São irrelevantes, para a caracterização do fato gerador do ISSQN, 

a natureza ou validade jurídica das operações ou dos atos praticados. 

c) As instituições financeiras e empresas seguradoras não podem ser 

responsáveis pela retenção do ISSQN, já que o valor intermediado no 
mercado de títulos e valores mobiliários, bem como os depósitos 

bancários, não estão no campo de incidência do referido imposto. 

d) A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, quando tomar ou 

intermediar serviços prestados por suas agências franqueadas, não 
está obrigada a efetuar a retenção do imposto como responsável 

tributário, em virtude de sua condição de empresa imune ao ISSQN. 

e) A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, não sendo 
autorizada a dedução de descontos concedidos pelo prestador na nota 

fiscal de serviços. (descontos incondicionais) 

QUESTÃO 20-TJ GO-JUIZ-FCC/2015 

A responsabilidade tributária 

a) É atribuída expressamente por lei à terceira pessoa, que não 

praticou o fato gerador, mas que está a ele vinculado, podendo ser 

exclusiva ou supletiva à obrigação do contribuinte. 

b) É atribuída ao sujeito passivo da obrigação tributária que pratica o 

fato gerador. 

c)  É do contribuinte quando a lei lhe impõe esta obrigação, mesmo 

que não pratique o fato gerador. 
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d) Pode ser atribuída a terceiro estranho ao fato gerador através de 

contrato particular firmado entre o contribuinte e terceiro. 

e) Independe de qualquer vínculo jurídico entre o terceiro e o 
contribuinte, bastando que haja expressa disposição legal ou 

convenção entre as partes. 
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QUESTÃO 1- PREF. RECIFE-AUDITOR-FGV/2014(ADAPTADA) 

A competência legislativa do Município em matéria tributária é 

assegurada na Constituição da República Federativa do Brasil. Nesse 
sentido, de acordo com o estabelecido na Constituição Federal e 

disciplinado pelo Código Tributário do Município de Guarulhos, certos 

tributos são de competência municipal, exceto 

a) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU. 

b) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. 

c) Imposto sobre a Transmissão Onerosa “inter-vivos” de Bens Imóveis 

e de Direitos a eles relativos – ITBI. 

d) Contribuição de Melhoria, decorrente de obras públicas. 

e) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 

Resposta: circule bem a palavra exceto, sempre que essa aparecer na 

sua questão. 

Começamos bem light, né? 

Gabarito: E 

QUESTÃO 2- PREF. SÃO PAULO-AUDITOR-CETRO/2014(ADAP) 

Mundo Integrado Ltda. é uma empresa que presta serviço de 
representação comercial, a partir de sua sede em Guarulhos, para 

empresas na China, entre outros países, de equipamentos 
odontológicos. Todos os contratos assinados pela empresa indicam 

como local de assinatura alguma cidade no exterior. O serviço de 
representação comercial a empresas estrangeiras envolve vendas de 

produtos a compradores localizados fora do território brasileiro, a partir 

da sede da Mundo Integrado. O pagamento pelo serviço prestado é 
feito do exterior para conta corrente situada em agência bancária 

localizada em Guarulhos. Com base nesses elementos, assinale a 

alternativa correta. 

a) Dado que os contratos da Mundo Integrado são assinados no 

exterior, os serviços não são alcançados pelo ISS. 
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b) Não incide ISS, porque os domicílios dos tomadores são no exterior, 

sendo caso de exportação de serviço para o exterior. 

c) Incide ISS porque, ainda que as vendas ocorram no exterior, o 
serviço é realizado a partir da sede da empresa e o resultado é 

verificado no Brasil. 

d) Não incide ISS porque o pagamento é feito por residente no exterior. 

e) Incide ISS pelo fato de a prestação de serviço ter se iniciado do 

exterior para o Brasil. 

Resposta: 

Já sabe, se errar vai ter que ler a aula de novo. O gabarito é a letra C, 
conforme vimos na aula. Mas é assim mesmo, só fazendo e refazendo 

os exercícios aprenderemos a parada toda. 

Gabarito: C 

 

QUESTÃO 3 –PREF. CUIABÁ-AUDITOR-FGV/2014 

Empresa Criativa de Softwares Ltda.  é uma pessoa jurídica dedicada 
à concepção, sob encomenda, de programas de computador. Após 

conceber distintos programas sob encomenda de seus clientes, foi 
autuada para a exigência do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN), pois, durante todo o seu primeiro ano de operação, 

em nenhum momento recolheu o referido tributo.  

Em tempestiva defesa administrativa, a pessoa jurídica alegou ser 

indevido o tributo, por força de três fundamentos distintos:  

I.  os contratos pelos quais os softwares eram encomendados 

informavam que o ISSQN estaria a cargo do tomador do serviço, não 

do fornecedor;  

II.  o resultado financeiro do primeiro ano de operações dapessoa 

jurídica foi deficitário, o que afasta a incidência do ISSQN;  

III.  ao longo do primeiro ano de atividades, a pessoa jurídica, com o 
fito de reduzir seus custos, deixou de ter estabelecimento fixo, 

passando a operar nos endereços de seus sócios.  

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.  

a) Nenhum dos três fundamentos apresentados pela pessoa jurídica 

afasta a incidência do ISSQN. 
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b) Apenas o primeiro fundamento apresentado pela pessoa jurídica 

afasta a incidência do ISSQN. 

c) Apenas o segundo fundamento apresentado pela pessoa jurídica 

afasta a incidência do ISSQN. 

d) Apenas o terceiro fundamento apresentado pela pessoa jurídica 

afasta a incidência do ISSQN. 

e) Nenhum dos três fundamentos apresentados pela pessoa jurídica 

afasta plenamente a incidência do ISSQN, mas o tributo só pode incidir 
sobre os meses em que a Empresa Criativa de Softwares Ltda. tinha 

estabelecimento fixo. 

Resposta: se lembra da PECUNIA NON OLET? Pois é, essa questão foi 

sobre isso. Nenhuma das alegações deve prosperar. O contribuinte 
arranja sempre várias desculpas para não pagar os tributos. Para isso 

temos que saber bem a Lei. 

Gabarito: A 

QUESTÃO 4 – PREF. RJ-AUDITOR-ESAF/2010(ADAPTADA) 

Os impostos do município de Guarulhos não incidem sobre, exceto: 

a) O patrimônio da União. 

b) O patrimônio de empresa pública federal. 

c) O patrimônio do estado de São Paulo. 

d) O patrimônio de autarquia federal. 

e) O patrimônio da União situado no município de Guarulhos. 

Resposta: HUMMMMM, não incide, exceto, já sabe. A questão quer 
saber onde incide. Não decorei a lista, como vou responder? Você vai 

usar seus conhecimentos acumulados de outras matérias. Qual dessas 
opções é de uma empresa tipo privada???? Que não pode receber 

favores do estado por ferir a concorrência ou por receber contrapartida 
de contribuintes ou que por outro motivo qualquer seja diferente das 

demais ??? ? Ué Prof., vamos responder por eliminação? Sim nobre 
aluno, às vezes sim, vamos responder por eliminação, acho mais fácil 

do que decorar todas as hipóteses da Lei Tributária Municipal. Só nos 

resta a alternativa B. 

Gabarito: B 
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QUESTÃO 5 – PREF. SÃO PAULO-AUDITOR-FCC/2012(ADAP) 

A Empresa Olivata Ltda. atua preponderantemente como comerciante 

e, esporadicamente, presta serviços de transporte municipal e de 
transporte intermunicipal. Com base na legislação municipal morena 

que regulamenta o ISS, o serviço prestado pela Olivata Ltda. de 

transporte  

a) Municipal não pode ser considerado fato gerador do ISS, ainda que 

seja a atividade preponderante do prestador, da mesma forma que o 
serviço de transporte intermunicipal não é fato gerador do ISS por 

estar no âmbito de incidência do ICMS. 

b) Intermunicipal pode ser considerado fato gerador do ISS, ainda que 

não seja atividade preponderante do prestador, ao passo que o serviço 
de transporte municipal não é fato gerador do ISS por estar no âmbito 

de incidência do ICMS. 

c) Municipal pode ser considerado fato gerador do ISS, ainda que não 

seja atividade preponderante do prestador, ao passo que o serviço de 
transporte intermunicipal não é fato gerador do ISS por estar no 

âmbito de incidência do ICMS. 

d) Intermunicipal não pode ser considerado fato gerador do ISS, desde 

que seja a atividade preponderante do prestador, da mesma forma que 
o serviço de transporte municipal não é fato gerador do ISS por estar 

no âmbito de competência do ICMS. 

e) Municipal pode ser considerado fato gerador do ISS ainda que não 
seja atividade preponderante do prestador, da mesma forma que o 

serviço de transporte intermunicipal é fato gerador do ISS por não 

estar no âmbito de incidência do ICMS. 

Resposta: normalmente questões compridas, tanto no enunciado 
como nas respostas são tranquilas de responder. Nossa resposta certa 

é a letra C. Não quero saber se o serviço é preponderante ou não, 

prestou o serviço incide ISS. 

Gabarito: C 

QUESTÃO 6 – PREF. RJ-AUDITOR-ESAF/2010(ADAPTADA) 

De acordo com a legislação do município de Guarulhos, o ISSQN não 

incide sobre, exceto: 

a) A remuneração dos diretores de sociedades 

b) Os serviços dos trabalhadores avulsos, definidos em lei. 
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c) Os serviços de profissionais liberais. 

d) A remuneração dos conselheiros fiscais de sociedades. 

e) A prestação de serviços sob relação de emprego. 

Resposta: lá vem o não incide, exceto de novo. Coloco de propósito 

para você ir se acostumando. O nosso cérebro não lê muito bem a 

palavra não. 

Gabarito: C 

QUESTÃO 7- PREF. RJ-AUDITOR-ESAF/2010(ADAPTADA) 

Assinale a opção que contém tributos que podem ser cobrados pelo 

município de Guarulhos. 

a) Contribuição de melhoria, contribuição de intervenção no domínio 

econômico e contribuição para custeio do serviço de iluminação 

pública. 

b) Contribuição para o regime previdenciário dos servidores 
municipais, contribuição de interesse das categorias profissionais ou 

econômicos e contribuição de melhoria. 

c)  Contribuição social, contribuição para o regime previdenciário dos 

servidores municipais e contribuição de intervenção no domínio 

econômico. 

d) Contribuição para o regime de previdência dos servidores 
municipais, contribuição de melhoria e contribuição para custeio do 

serviço de iluminação pública. 

e) Contribuição de interesse das categorias profissionais ou 
econômicas, contribuição de intervenção no domínio econômico e 

contribuição sindical. 

Resposta: questão mais de Direito Tributário né? Mas temos que 

saber. Fique tranquilo, ainda falaremos sobre esses assuntos. 

Gabarito: D 

QUESTÃO 8 – PREF. SÃO LUÍS-AUD.-FCC/2018(ADAPTADA) 

A prestação de serviços é uma atividade econômica que pode ser 

exercida de diversas formas, sendo que cada uma delas pode estar 
sujeita a um ou mais tributos. Conforme a legislação, relativamente ao 

ISSQN devido ao Município. 
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a)  O fato gerador é a prestação de serviço de qualquer natureza, desde 

que constitua atividade profissional do prestador. 

b) O fato gerador ocorre no momento do término da execução do 

serviço, ainda que este seja realizado por etapas ou fases. 

c) O serviço considera-se prestado, e o imposto devido, no local do 
estabelecimento prestador, exceto quando o local e o serviço não 

forem conhecidos, hipótese em que a autoridade administrativa deverá 

arbitrar a base de cálculo e aplicar a alíquota de 8%. 

d)  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. 

e) Configura-se unidade econômica ou profissional a reunião de 
recursos para a prestação de serviços de forma habitual ou eventual, 

desde que exercida para dois ou mais tomadores, de forma profissional 

e por prazo certo e conhecido. 

Resposta: garanto que você acertou. 

LC 116/03, Art. 4º 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. 

Gabarito: D 

QUESTÃO 9 – PREF. RJ-AUDITOR-ESAF/2010(ADAPTADA) 

Sobre a responsabilidade dos sucessores no Código Tributário do 

Município de Guarulhos, marque a opção incorreta 

a) É pessoalmente responsável o adquirente ou remitente pelos 

tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. 

b) O espólio é responsável pelos tributos devidos pelo falecido até a 

data da abertura da sucessão. 

c) A pessoa jurídica de direito privado, que resultar de fusão, é 

responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas 

jurídicas fusionadas. 
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d) No caso de arrematação do bem em hasta pública, a sub-rogação 

no tributo ocorre sobre o preço de mercado do bem. 

e) A pessoa jurídica de direito privado, que resultar de incorporação, é 
responsável pelos tributos devidos até a data do ato pela pessoa 

jurídica incorporada. 

Resposta: questãozinha marota, pra não dizer outra palavra mais feia. 

Temos que ter muita atenção na hora da prova, mas muita mesmo. Se 

você não sabe a resposta, tudo bem. Releia quinhentas vezes pois a 
resposta está na nossa cara. A errada é a letra D. não é preço de 

mercado do bem, e sim o preço da arrematação. 

Gabarito: D 

QUESTÃO 10 – PREF. CRICIÚMA-AUD.- FEPESE/2017(ADAP) 

Nos termos do que dispõe a Lei Orgânica do Município de Guarulhos, 

assinale a alternativa correta.   

a)  As alíquotas do imposto sobre serviços de qualquer natureza não 

poderão ultrapassar os limites fixados em lei complementar estadual. 

 b) O Município poderá instituir contribuição, cobrada de seus 

servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistema de 
previdência e assistência social, concorrendo com o dobro da 

importância para o mesmo fim. 

c)   O Município acompanhará o cálculo das quotas e a liberação de sua 

participação nas receitas tributárias a serem repartidas pela União e 

pelo Estado de São Paulo, na forma da lei complementar federal. 

d)  Mediante convênio celebrado com a União e/ou o Estado, o 

Município poderá delegar àqueles atribuições fazendárias e de 
coordenação ou unificação dos serviços de fiscalização e arrecadação 

de tributos, como também o exercício de sua competência legislativa. 

e) Nos termos do que dispõe a Lei Orgânica, no exercício de sua 

competência tributária o Município de Guarulhos poderá instituir 
impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana; a 

transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso ou gratuito 
de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais 

sobre imóveis, excetuados os de garantia, bem como cessão de direitos 
à sua aquisição; os serviços de qualquer natureza, não compreendidos 

na competência do Estado, definidos em lei complementar federal. 

Resposta: vamos estudando e aprendendo. 
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A correta é a letra C. 

Letra A: o erro está ao final da assertiva. Lei complementar Federal 

seria o correto. 

Letra B: errada. Concorrendo com o dobro????? 

Letra C: certa. 

Letra D: o exercício da competência Legislativa é indelegável 

Letra E: na transmissão intervivos por ato gratuito incide ITCMD.  

Gabarito: C 

QUESTÃO 11 – PREF. GUARULHOS-AUD. - FEPESE/2017(ADAP) 

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ), 
acerca do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 

instituído no Município de Guarulhos. 

(  ) A incidência do imposto independe da denominação dada ao serviço 

prestado; da existência de estabelecimento fixo; do cumprimento de 
quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, 

relativas à prestação do serviço; do recebimento do preço ou do 

resultado econômico da prestação do serviço.  

(  ) O imposto incide sobre as exportações de serviços para o exterior 

do País. 

(  ) O imposto não incide sobre a prestação de serviços em relação de 
emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de 

conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, 

bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados.  

(  ) O contribuinte é o prestador do serviço. 

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para 

baixo. 

 a) V • V • F • V • 

 b) V • F • V • V •  

 c) V • F • V • F •  

 d) F • V • F • V •  

 e) F • F • V • V •  
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Resposta: com calma a gente acerta. É o que falo, enunciado grande, 

resposta um pouquinho mais tranquila. 

Gabarito: B 

QUESTÃO 12 –PREF. AMONTOADA-FISCAL- UECE/2016(ADAP) 

Considera-se contribuinte do ISSQN  

a) O prestador de serviço.  

b) O tomador do serviço. 

c) A Prefeitura Municipal de Guarulhos. 

d) O órgão da administração direta do Estado do São Paulo, localizado 

no Município de Guarulhos. 

Resposta: essa você já sabe 

 
Gabarito: A 

 

QUESTÃO 13 – PREF. SERGIPE-PROC.-CESPE/2017(ADAP) 

Os tributos cuja instituição compete aos municípios incluem o  

a) ITBI, o IPI e o IPVA. 

b) ITR, o ITCMD e o IPI. 

c) ITBI, o IPVA e o ITCMD. 

d) IPTU, o ITR e o ISSQN. 

e) IPTU, o ITBI e o ISSQN. 

Resposta: essa tem que acertar, não aceito erros, kkkkk. 

Gabarito: E 

QUESTÃO 14 – PREF. SJRP-AUDITOR-VUNESP/2014(ADAP) 

A Lei Complementar 5986/2003(e suas alterações posteriores), regula 
a instituição do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) 

no município de Guarulhos. Sobre a incidência do ISSQN, é correto 

afirmar que o imposto incide sobre 
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a) Os serviços constantes da Tabela anexa ao referido ato legal, não 
compreendidos na competência da União e dos Estados, somente 

quando esses sejam a atividade preponderante do estabelecimento 

prestador. 

b) Os livros, jornais ou periódicos e/ou o papel destinado à sua 

impressão. 

c)  A exportação de serviços para o exterior do país. 

d) Os serviços constantes da Tabela anexa ao referido ato legal, não 
compreendidos na competência da União e dos Estados, provenientes 

do exterior do País, ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do 

País, em relação aos tomadores domiciliados no Município. 

e) Os serviços constantes da Tabela anexa ao referido ato legal, não 
compreendidos na competência da União e dos Estados, a menos que 

envolva o fornecimento concomitante de mercadorias, caso em que 

essa incidência não ocorrerá. 

Resposta: viu só, como as questões se repetem. Por isso é 

fundamental fazermos vááááários exercícios. 

Gabarito: D 

QUESTÃO 15- PREF. PRES VENCESLAU-FISCAL-CONSESP/2011 

Se, determinado Município decidir não cobrar mais o Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), ele poderá 

a)  Delegar tal competência para uma entidade pública municipal, salvo 

se o Estado-membro em que tiver sede avocar para si a capacidade de 

arrecadar tal imposto. 

b) Delegar tal competência para a União Federal, mediante Lei 
Complementar aprovada pela Câmara Municipal, por quorum de 

maioria absoluta. 

c)  Faze-lo simplesmente, sem qualquer formalidade, não se utilizando 

da competência tributária concedida pela Constituição Federal. 

d) Renunciar à competência tributária concedida, através de Lei 

Ordinária, aprovada pela Câmara Municipal, por maioria relativa, nos 

termos a Constituição Federal. 

Resposta: estranho né, o Município não criar o tributo. Pois é, e isso 

ocorre muito mesmo, por mais bobo que possa parecer. 
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Gabarito: C 

QUESTÃO 16 -TJ SP-JUIZ-VUNESP/2015 

Na cobrança do ISSQN sobre serviços bancários, é correto afirmar, com 

base nos atuais julgamentos do STJ, que 

a) A lista de serviços previstos na legislação é taxativa e não admite 

outras inclusões. 

b) A lista de serviços previstos na legislação é taxativa, porém, admite 

leitura extensiva para serviços idênticos embora com denominações 

distintas. 

c) A lista de serviços previstos na legislação é exemplificativa, logo, 

admite outras inclusões. 

d) A lista de serviços previstos na legislação para a atividade bancária 
tem tratamento específico porque os serviços bancários têm natureza 

genérica, sujeitos, portanto, como regra, ao pagamento daquele 

tributo. 

Resposta: sim, cai jurisprudência também. 

 

Súmula 424 STJ: É legítima a incidência de ISS sobre os serviços 

bancários congêneres da lista anexa ao DL n.406/1968 e à LC 

n.56/1987. 

A Lista de Serviços, prevista no Decreto-Lei n.º 406/1968 e na Lei 
Complementar 116/2003, é taxativa, para efeito de incidência de ISS 

sobre serviços bancários, mas admite leitura extensiva de cada item a 
fim de enquadrar serviços idênticos aos expressamente previstos. (STJ 

RESP 1.111.234/PR) 

Vale ressaltar que, apesar do STJ admitir uma leitura extensiva, é 
vedado o uso da analogia na interpretação das hipóteses elencadas na 

LC 116/03. (RESP, 1.837/SP 2ª T., Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro) 

EMEN: TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA DE SERVIÇOS 

ANEXA AO DECRETO 406/68. CARÁTER TAXATIVO. LEITURA 
EXTENSIVA DE CADA ITEM. POSSIBILIDADE. ALÍNEA "C'. SÚMULA 

83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de 
que a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de 

incidência de ISS sobre serviços bancários, é taxativa, mas não   veda  
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a interpretação extensiva, sendo irrelevante a denominação atribuída. 
2. No RESP 1.111.234/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJE 

08/10/2009, submetido ao Colegiado pelo regime da Lei nº 11.672/08 
(Lei dos Recursos Repetitivos), que introduziu o art. 543-C do CPC, 

reafirmou-se o posicionamento acima exposto. 3. Quanto à alínea "c", 
aplicável o disposto na Súmula 83 do STJ, segundo a qual: "Não se 

conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do 

Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Agravo 

regimental não provido ..EMEN: 

(AGARESP 201101583919, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - 

SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/11/2011 ..DTPB:) 

Resposta: B 

QUESTÃO 17- PREF. SJRP-AUDITOR-VUNESP/2014 

a)   Incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou 

cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. 

b)   Terá como alíquota máxima o percentual de 6%. 

c)  Incide sobre a exportação de serviços para o exterior do país, 

quando o país de destino não tiver acordo de tributação com o Brasil. 

d) Quando incidente sobre prestação de serviços que inclua o 

fornecimento de materiais, esses comporão a base de cálculo do 

imposto, sem exceções. 

e)  Incide sobre o serviço de fornecimento de energia elétrica por 

concessionárias devidamente autorizadas pelo poder competente. 

Resposta: já matamos a resposta na primeira opção. Sim nobre aluno, 

a letra A também cai na sua prova. 

Gabarito: A 

QUESTÃO 18 –PREF. GUARULHOS-PROC-NC UFPR/2014(ADAP) 

 Nos termos da Constituição de 1988, compete aos Municípios instituir 

impostos sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN), definidos em 
lei complementar e não compreendidos no âmbito de incidência do 

ICMS.  

Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 

a) As alíquotas máximas do ISSQN no Município de Guarulhos são de 

4%. 
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b) São imunes ao ISSQN os serviços prestados pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos (ECT), ainda que em regime de concorrência 

com empresas privadas. 

c)  De acordo com jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, 

viola a Constituição de 1988 a previsão de ISSQN fixo constante da Lei 

Complementar nº 5986/2003do Município de Guarulhos. 

d) De acordo com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de 

Justiça, incidirá ISSQN nas operações de industrialização por 
encomenda, salvo nos casos em que o produto for utilizado para uso 

próprio da empresa contratante do serviço.  

e) Incide ISSQN nas operações de leasing financeiro, lease-back e 

leasing operacional. 

Resposta: mais jurisprudência: 

 

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: 

C.F., art. 150, VI, a. EMPRESA PÚBLICA QUE EXERCE ATIVIDADE 
ECONÔMICA E EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO 

PÚBLICO: DISTINÇÃO. I. - As empresas públicas prestadoras de 
serviço público distinguem-se das que exercem atividade econômica. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é prestadora de serviço 
público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, motivo por que 

está abrangida pela imunidade tributária recíproca: C.F., art. 150, VI, 

a. II. - R.E. conhecido em parte e, nessa parte, provido." 

Gabarito: B 

QUESTÃO 19 – PREF. SJRP-AUDITOR-VUNESP/2014(ADAP) 

A Lei Complementar 116/03 (com suas alterações posteriores) 

estabelece que: 

a) São isentas do ISSQN todas as prestações de serviços efetuadas por 

meio de cooperativas de prestação de serviços, já que essas entidades 

têm imunidade prevista na Constituição Federal. 

b) São irrelevantes, para a caracterização do fato gerador do ISSQN, 

a natureza ou validade jurídica das operações ou dos atos praticados. 
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c) As instituições financeiras e empresas seguradoras não podem ser 
responsáveis pela retenção do ISSQN, já que o valor intermediado no 

mercado de títulos e valores mobiliários, bem como os depósitos 

bancários, não estão no campo de incidência do referido imposto. 

d) A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, quando tomar ou 
intermediar serviços prestados por suas agências franqueadas, não 

está obrigada a efetuar a retenção do imposto como responsável 

tributário, em virtude de sua condição de empresa imune ao ISSQN. 

e) A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, não sendo 

autorizada a dedução de descontos concedidos pelo prestador na nota 

fiscal de serviços. (descontos incondicionais) 

Resposta: já estudamos e você acertou essa. 

Gabarito: B 

QUESTÃO 20-TJ GO-JUIZ-FCC/2015 

A responsabilidade tributária 

a) É atribuída expressamente por lei à terceira pessoa, que não 
praticou o fato gerador, mas que está a ele vinculado, podendo ser 

exclusiva ou supletiva à obrigação do contribuinte. 

b) É atribuída ao sujeito passivo da obrigação tributária que pratica o 

fato gerador. 

c) É do contribuinte quando a lei lhe impõe esta obrigação, mesmo que 

não pratique o fato gerador. 

d) Pode ser atribuída a terceiro estranho ao fato gerador através de 

contrato particular firmado entre o contribuinte e terceiro. 

e) Independe de qualquer vínculo jurídico entre o terceiro e o 
contribuinte, bastando que haja expressa disposição legal ou 

convenção entre as partes. 

Resposta: eu sei, ainda não vimos. Saiba isso: responsabilidade 

decorre de lei. Só a Lei pode atribuir responsabilidade tributária.  

CTN - art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode 

atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a 
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, 

excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em 
caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida 

obrigação. 
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CF/88 - art.150, § 7.º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de 
obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de 

imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer 
posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da 

quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.  

Gabarito: A 

Vou colocar agora a Lei 116/03, que você vai decorar de tanto 

ler. 

Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 

2003. 

1 – Serviços de informática e congêneres. 

1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas. 

1.02 – Programação. 

1.03 – Processamento de dados e congêneres. 

1.04 – Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 

eletrônicos. 

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, 

textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de 
informação, entre outros formatos, e congêneres. (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 157, de 2016) 

1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 

eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina 
em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e 

congêneres. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 

computação. 

1.06 – Assessoria e consultoria em informática. 

1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive instalação, 

configuração e manutenção de programas de computação e bancos de 

dados. 

1.08 – Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas 

eletrônicas. 
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1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, 

vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade 
de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas 

prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 
12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS).  (Incluído pela 

Lei Complementar nº 157, de 2016) 

2 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

2.01 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e 

congêneres. 

3.01 –   (VETADO) 

3.02 – Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 

3.03 – Exploração de salões de festas, centro de convenções, 
escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, 

auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e 
congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer 

natureza. 

3.04 – Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou 

permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, 

cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 

3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de 

uso temporário. 

4 – Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 

4.01 – Medicina e biomedicina. 

4.02 – Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 

quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, 

tomografia e congêneres. 

4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas 

de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. 

4.04 – Instrumentação cirúrgica. 

4.05 – Acupuntura. 
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4.06 – Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 

4.07 – Serviços farmacêuticos. 

4.08 – Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 

4.09 – Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, 

orgânico e mental. 

4.10 – Nutrição. 

4.11 – Obstetrícia. 

4.12 – Odontologia. 

4.13 – Ortóptica. 

4.14 – Próteses sob encomenda. 

4.15 – Psicanálise. 

4.16 – Psicologia. 

4.17 – Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e 

congêneres. 

4.18 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 

4.19 – Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e 

congêneres. 

4.20 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais 

biológicos de qualquer espécie. 

4.21 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 

congêneres. 

4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para 
prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e 

congêneres. 

4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de 

terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo 

operador do plano mediante indicação do beneficiário. 
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5 – Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. 

5.01 – Medicina veterinária e zootecnia. 

5.02 – Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e 

congêneres, na área veterinária. 

5.03 – Laboratórios de análise na área veterinária. 

5.04 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 

5.05 – Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 

5.06 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais 

biológicos de qualquer espécie. 

5.07 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 

congêneres. 

5.08 – Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, 

alojamento e congêneres. 

5.09 – Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 

6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e 

congêneres. 

6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 

6.02 – Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 

6.03 – Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 

6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais 

atividades físicas. 

6.05 – Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 

6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.  (Incluído pela 

Lei Complementar nº 157, de 2016) 

7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 

construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e 

congêneres. 
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7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, 

urbanismo, paisagismo e congêneres. 

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou 

subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou 
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, 

perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, 
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e 

montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de 

serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito 

ao ICMS). 

7.03 – Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos 
organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de 

engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos 

executivos para trabalhos de engenharia. 

7.04 – Demolição. 

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do 

local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

7.06 – Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, 

cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso 

e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. 

7.07 – Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e 

congêneres. 

7.08 – Calafetação. 

7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos 

quaisquer. 

7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros 

públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. 

7.11 – Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 

7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de 

agentes físicos, químicos e biológicos. 
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7.13 – Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, 

higienização, desratização, pulverização e congêneres. 

7.14 –   (VETADO) 

7.15 –   (VETADO) 

7.16 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e 

congêneres. 

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, 
reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento 

de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres 
indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para 

quaisquer fins e por quaisquer meios.  (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 157, de 2016) 

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 

7.18 – Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, 

lagoas, represas, açudes e congêneres. 

7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de 

engenharia, arquitetura e urbanismo. 

7.20 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, 

mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, 

geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 

7.21 – Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, 

concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços 

relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e 

de outros recursos minerais. 

7.22 – Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 

8 – Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e 
educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer 

grau ou natureza. 

8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 

8.02 – Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 

avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 
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9 – Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. 

9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-
service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, 

residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, 
pensões e congêneres; ocupação por temporada com 

fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, 
quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto 

Sobre Serviços). 

9.02 – Agenciamento, organização, promoção, intermediação e 

execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, 

hospedagens e congêneres. 

9.03 – Guias de turismo. 

10 – Serviços de intermediação e congêneres. 

10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de 

seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de 

previdência privada. 

10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em 

geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. 

10.03 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de 

propriedade industrial, artística ou literária. 

10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de 
arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de 

faturização (factoring). 

10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis 

ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive 
aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por 

quaisquer meios. 

10.06 – Agenciamento marítimo. 

10.07 – Agenciamento de notícias. 

10.08 – Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o 

agenciamento de veiculação por quaisquer meios. 
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10.09 – Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 

10.10 – Distribuição de bens de terceiros. 

11 – Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância 

e congêneres. 

11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, 

de aeronaves e de embarcações. 

11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e 

semoventes. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

11.03 – Escolta, inclusive de veículos e cargas. 

11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e 

guarda de bens de qualquer espécie. 

12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. 

12.01 – Espetáculos teatrais. 

12.02 – Exibições cinematográficas. 

12.03 – Espetáculos circenses. 

12.04 – Programas de auditório. 

12.05 – Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 

12.06 – Boates, taxi-dancing e congêneres. 

12.07 – Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, 

recitais, festivais e congêneres. 

12.08 – Feiras, exposições, congressos e congêneres. 

12.09 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 

12.10 – Corridas e competições de animais. 

12.11 – Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, 

com ou sem a participação do espectador. 
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12.12 – Execução de música. 

12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, 
espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, 

teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 

12.14 – Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, 

mediante transmissão por qualquer processo. 

12.15 – Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos 

e congêneres. 

12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, 
concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza 

intelectual ou congêneres. 

12.17 – Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de 

qualquer natureza. 

13 – Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e 

reprografia. 

13.01 –   (VETADO) 

13.02 – Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, 

dublagem, mixagem e congêneres. 

13.03 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, 

cópia, reprodução, trucagem e congêneres. 

13.04 – Reprografia, microfilmagem e digitalização. 

13.05 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, 

litografia, fotolitografia. 

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos 
gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e 

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.  (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 157, de 2016) 
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14 – Serviços relativos a bens de terceiros. 

14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e 
recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e 

conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, 
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e 

partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

14.02 – Assistência técnica. 

14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus. 

14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de 

objetos quaisquer. 

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, 
polimento e congêneres de objetos quaisquer.  (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 157, de 2016) 

14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e 

equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário 

final, exclusivamente com material por ele fornecido. 

14.07 – Colocação de molduras e congêneres. 

14.08 – Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e 

congêneres. 

14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido 

pelo usuário final, exceto aviamento. 

14.10 – Tinturaria e lavanderia. 

14.11 – Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 

14.12 – Funilaria e lanternagem. 

14.13 – Carpintaria e serralheria. 
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14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. (Redação dada 

pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive 

aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar 

pela União ou por quem de direito. 

15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 
crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-

datados e congêneres. 

15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta 

de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no 
exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e 

inativas. 

15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais 

eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos 

em geral. 

15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive 

atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e 

congêneres. 

15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral 
e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de 

Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. 

15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes 

e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de 
documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com 

a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; 
transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; 

devolução de bens em custódia. 

15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em 

geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, 
internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e 

quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; 

fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas 

em geral, por qualquer meio ou processo. 
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15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, 

cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e 
avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou 

contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos 

a abertura de crédito, para quaisquer fins. 

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). 

15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou 

pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de 
câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por 

meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; 
fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; 

emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos 

em geral. 

15.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, 
manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a 

eles relacionados. 

15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 

15.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, 
alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; 

emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito 
no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de 

viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços 
relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias 

recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas 

a operações de câmbio. 

15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção 
de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário 

e congêneres. 

15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços 

relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de 
contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em 

terminais eletrônicos e de atendimento. 
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15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e 

baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por 
qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de 

valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas 

em geral. 

15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e 

oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. 

15.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria 
de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, 

alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e 
reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a 

crédito imobiliário. 

16 – Serviços de transporte de natureza municipal. 

16.01 – Serviços de transporte de natureza municipal. 

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, 
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. (Redação dada 

pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. (Incluído 

pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, 

comercial e congêneres. 

17.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida 

em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, 
compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer 

natureza, inclusive cadastro e similares. 

17.02 – Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em 

geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, 

tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. 

17.03 – Planejamento, coordenação, programação ou organização 

técnica, financeira ou administrativa. 

17.04 – Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-

obra. 
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17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, 

inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, 

contratados pelo prestador de serviço. 

17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração 

de desenhos, textos e demais materiais publicitários. 

17.07 –   (VETADO) 

17.08 – Franquia (franchising). 

17.09 – Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 

17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras, 

exposições, congressos e congêneres. 

17.11 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o 

fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao 

ICMS). 

17.12 – Administração em geral, inclusive de bens e negócios de 

terceiros. 

17.13 – Leilão e congêneres. 

17.14 – Advocacia. 

17.15 – Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 

17.16 – Auditoria. 

17.17 – Análise de Organização e Métodos. 

17.18 – Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 

17.19 – Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 

17.20 – Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 

17.21 – Estatística. 

17.22 – Cobrança em geral. 
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17.23 – Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, 

cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de 
contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de 

faturização (factoring). 

17.24 – Apresentação de palestras, conferências, seminários e 

congêneres. 

17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda 

e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos 
e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens de recepção livre e gratuita). (Incluído pela Lei Complementar 

nº 157, de 2016) 

18 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de 
seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de 

seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 

18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de 

seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de 

seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 

19 – Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de 
loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, 

inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 

19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos 

de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, 
prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e 

congêneres. 

20 – Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais 

rodoviários, ferroviários e metroviários. 

20.01 – Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 
movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador 

escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, 
armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, 

movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de 

movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, 

logística e congêneres. 
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20.02– Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, 

movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, 
capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio 

aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, 

logística e congêneres. 

20.03 – Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, 
movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive     suas 

operações, logística e congêneres. 

21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 

22 – Serviços de exploração de rodovia. 

22.01 – Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço 

ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de 
conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de 

capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, 
assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos 

de concessão ou de permissão ou em      normas oficiais. 

23 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho 

industrial e congêneres. 

23.01–Serviços de programação e comunicação visual, desenho 

industrial e congêneres. 

24 – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização 

visual, banners, adesivos e congêneres. 

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, 

sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. 

25 - Serviços funerários. 

25.01 – Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; 

aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de 
flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; 

fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, 

embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. 

25.02 – Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 
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25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de 

corpos cadavéricos.  (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 

2016) 

25.03 – Planos ou convênio funerários. 

25.04 – Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 

25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. 

(Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

26 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 

documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas 

agências franqueadas; courrier e congêneres. 

26.01 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas 

agências franqueadas; courrier e congêneres. 

27 – Serviços de assistência social. 

27.01 – Serviços de assistência social. 

28 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

28.01 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

29 – Serviços de biblioteconomia. 

29.01 – Serviços de biblioteconomia. 

30 – Serviços de biologia, biotecnologia e química. 

30.01 – Serviços de biologia, biotecnologia e química. 

31 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, 

mecânica, telecomunicações e congêneres. 

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, 

mecânica, telecomunicações e congêneres. 

32 – Serviços de desenhos técnicos. 

32.01 - Serviços de desenhos técnicos. 
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33 – Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes 

e congêneres. 

33.01- Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, 

despachantes e congêneres. 

34 – Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 

34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 

35 – Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e 

relações públicas. 

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e 

relações públicas. 

36 – Serviços de meteorologia. 

36.01 – Serviços de meteorologia. 

37 – Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 

37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 

38 – Serviços de museologia. 

38.01 – Serviços de museologia. 

39 – Serviços de ourivesaria e lapidação. 

39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for 

fornecido pelo tomador do serviço). 

40 – Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. 

40.01 - Obras de arte sob encomenda. 
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EXCEÇÕES AO ICMS: 

1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, 
vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade 

de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos 

pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata 
a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao 

ICMS).  (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras 
semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, 

drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 

instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto 

o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços 

fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias 

produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos 

serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, 
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e 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.  (Redação 

dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de 
máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou 

de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam 

sujeitas ao ICMS). 

14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

17.11 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o 

fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
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14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo 

usuário final, exceto aviamento. 

AGORA AS NOVIDADES DA LEI: examinador adora novidade. 

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, 

textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de 
informação, entre outros formatos, e congêneres. (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 157, de 2016) 

1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 

eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina 
em que o programa será executado, 

incluindo tablets, smartphones e congêneres. (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 157, de 2016) 

1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, 
vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade 

de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas 
prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei 

no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS).  (Incluído 

pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.  (Incluído pela 

Lei Complementar nº 157, de 2016) 

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, 
reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento 

de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres 
indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para 

quaisquer fins e por quaisquer meios.  (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 157, de 2016) 

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e 

semoventes. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, 
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e 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.  (Redação 

dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
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14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 

beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 
anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, 

polimento e congêneres de objetos quaisquer.  (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 157, de 2016) 

14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. (Redação dada 

pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, 
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. (Redação dada 

pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. (Incluído 

pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda 

e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos 
e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens de recepção livre e gratuita). (Incluído pela Lei Complementar 

nº 157, de 2016) 

25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de 
corpos cadavéricos.  (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 

2016) 

25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para 

sepultamento. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
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Súmula 424 STJ: É legítima a incidência de ISS sobre os serviços 

bancários congêneres da lista anexa ao DL n.406/1968 e à LC 

n.56/1987. 

A Lista de Serviços, prevista no Decreto-Lei n.º 406/1968 e na Lei 
Complementar 116/2003, é taxativa, para efeito de incidência de ISS 

sobre serviços bancários, mas admite leitura extensiva de cada item a 
fim de enquadrar serviços idênticos aos expressamente previstos. (STJ 

RESP 1.111.234/PR) 

Vale ressaltar que, apesar do STJ admitir uma leitura extensiva, é 

vedado o uso da analogia na interpretação das hipóteses elencadas na 

LC 116/03. (RESP, 1.837/SP 2ª T., Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro) 

EMEN: TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA DE SERVIÇOS 
ANEXA AO DECRETO 406/68. CARÁTER TAXATIVO. LEITURA 

EXTENSIVA DE CADA ITEM. POSSIBILIDADE. ALÍNEA "C'. SÚMULA 
83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de 

que a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de 

incidência de ISS sobre serviços bancários, é taxativa, mas não veda 
a interpretação extensiva, sendo irrelevante a denominação atribuída. 

2. No RESP 1.111.234/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJE 
08/10/2009, submetido ao Colegiado pelo regime da Lei nº 11.672/08 

(Lei dos Recursos Repetitivos), que introduziu o art. 543-C do CPC, 
reafirmou-se o posicionamento acima exposto. 3. Quanto à alínea "c", 

aplicável o disposto na Súmula 83 do STJ, segundo a qual: "Não se 
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do 

Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Agravo 

regimental não provido ..EMEN: 
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(AGARESP 201101583919, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - 

SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/11/2011 ..DTPB:) 

 

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: 

C.F., art. 150, VI, a. EMPRESA PÚBLICA QUE EXERCE ATIVIDADE 
ECONÔMICA E EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO 

PÚBLICO: DISTINÇÃO. I. - As empresas públicas prestadoras de 
serviço público distinguem-se das que exercem atividade econômica. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é prestadora de serviço 

público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, motivo por que 
está abrangida pela imunidade tributária recíproca: C.F., art. 150, VI, 

a. II. - R.E. conhecido em parte e, nessa parte, provido." 

EXCEÇÕES AO ICMS: 

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

vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade 

de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos 

pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata 

a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao 

ICMS).  (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 
obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras 

semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, 
drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 

instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto 

o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços 

fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias 

produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos 

serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
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13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, 

fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e 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.  (Redação 

dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de 
máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou 

de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam 

sujeitas ao ICMS). 

14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

17.11 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o 

fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 

14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo 

usuário final, exceto aviamento. 

AGORA AS NOVIDADES DA LEI: examinador adora novidade. 

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, 

textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de 
informação, entre outros formatos, e congêneres. (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 157, de 2016) 

1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 

eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina 
em que o programa será executado, 

incluindo tablets, smartphones e congêneres. (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 157, de 2016) 

1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, 
vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade 

de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas 
prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei 

no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS).  (Incluído 

pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
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6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.  (Incluído pela 

Lei Complementar nº 157, de 2016) 

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, 
reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento 

de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres 
indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para 

quaisquer fins e por quaisquer meios.  (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 157, de 2016) 

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e 

semoventes. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, 
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e 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.  (Redação 

dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, 
polimento e congêneres de objetos quaisquer.  (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 157, de 2016) 

14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. (Redação dada 

pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, 

metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. (Redação dada 

pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. (Incluído 

pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda 

e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos 

e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens de recepção livre e gratuita). (Incluído pela Lei Complementar 

nº 157, de 2016) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm#art3
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25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de 
corpos cadavéricos.  (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 

2016) 

25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para 

sepultamento. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 
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1 Anotações 

1.1 Acompanhamento do Aluno 

 

 

 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

COMPLEMENTO DO ALUNO 
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 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

E aqui terminamos nossa Aula. 

Forte abraço! 

Prof. CLAUDIO ROISMAN 


