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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 CAMPO 

GRANDE. Esse curso será feito abordando a Legislação Tributária de 

Campo Grande, com a Lei seca e comentários. Lógico que com 

questões comentadas também. Fique tranquilo, você vai conseguir 

somar pontos importantes nessa matéria, que sempre vem com um 

peso muito alto na prova, Afinal de contas você será aprovado no 

concurso de Auditor Fiscal de Campo Grande. 

Enquanto o edital não sai, vambora estudar. Só sabemos que a PUC 

PR foi contratada, então estuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuude. 

A lei seca será colocada em uma “moldura”. Quando houver 

necessidade de comentários, esse serão escritos logo abaixo da lei ou 

vou colorir. 

Já sabe, alguma dúvida acesse o FORUM. 

Pode perguntar: WHATSAPP: 27992763424 

 

Meus amigos, é com grande prazer que iniciamos nosso estudo, que só 

terminará com a sua aprovação no concurso da Receita  Municipal   de 
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Campo Grande. Vamos falar um pouco sobre a minha vida de 

concurseiro. Comecei meus estudos em 2006 com 51 anos.  

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 continuo estudando até hoje. 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 e continuo meus estudos para tentar algo 

melhor.  

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. 

Sugerimos que você comece pelo curso Detonando a Legislação que 

abrange vários assuntos pertinentes à Legislação Tributária. 

 

Cronograma e conteúdo das aulas:06 

Nosso curso será ministrado ao longo de 07 aulas, incluindo esta aula 

demonstrativa, de acordo com o cronograma abaixo. Com o edital 

publicado, faremos todas as alterações necessárias, não se preocupe. 

 

 

15/11/2018 AULA 00 ISS PARTE I 

30/11/2018 AULA 01 ISS PARTE II 

15/12/2018 AULA 02 ISS PARTE III 

30/12/2018 AULA 03 ITBI 

15/01/2019 AULA 04 IPTU 

31/01/2019 AULA 05 COSIP, TAXAS E ASSUNTO DIVERSOS 

15/02/2019 AULA 06 SIMULADO FINAL 
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LEI COMPLEMENTAR N. 59, DE 2 DE OUTUBRO DE 2003. 

ACRESCIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 305, DE 3 DE OUTUBRO DE 

2017. 

TÍTULO I 

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) 

CAPÍTULO I 

DA INCIDÊNCIA, NÃO INCIDÊNCIA, DA ISENÇÃO E DA IMUNIDADE 

Seção I 

Da Incidência 

 

Art. 1º - O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN de 

competência dos Municípios, incide sobre a prestação dos serviços de 

qualquer natureza, exceto aqueles compreendidos no art. 155, II, 

da Constituição Federal, ainda que esses serviços não se constituam 

como atividade preponderante do prestador. 

Já vou começar pesado. Estudem, e muito, a Lei do ISSQN.  

A exceção que trata esse artigo é essa: 

CF, art. 155,II 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 

exterior; 

Mesmo que minha empresa não tenha como atividade principal a 

prestação de serviços, se eu os prestar, estarei sujeito ao pagamento 

do ISS. 

Parágrafo único - Estão compreendidos na incidência do ISSQN os 

serviços constantes na Lista de Serviços constante do Anexo I desta 

Lei. 
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A famosa lista de serviços sujeitos ao ISS. Toda Legislação Municipal 

repete essa lista.  

Prof., tenho que saber essa lista??? É muito grande!!!!! 

Siiiiiiim, tem que saber de cor, principalmente as exceções. Mas não se 

preocupe, de tanto você ler vai decorar. 

Art. 2º - Para efeito de incidência do ISSQN, consideram-se tributáveis 

os serviços prestados decorrentes do fornecimento de trabalho, com 

ou sem utilização de máquinas, ferramentas, veículos, equipamentos, 

instalações ou insumos, a usuários e consumidores finais, ressalvadas 

as exceções contidas na Lista de Serviços constante no Anexo I desta 

Lei.  

 

 

Só repetindo, tá na lista,                              ISS. 

Art. 3º - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incide 

inclusive: 

I - os serviços prestados mediante utilização de bens públicos e os 

serviços públicos explorados economicamente, mediante autorização, 
permissão ou concessão, com pagamento de tarifas, preços ou pedágio 

pelo usuário final do serviço; 

II – os serviços públicos delegados, exercidos em caráter privado e 

remunerado por preço, tarifas ou emolumentos; 

III – os serviços provenientes do exterior do país ou cuja prestação se 

tenha iniciado no exterior do país; 

IV – os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se 

verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior; 
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O serviço foi feito aqui, mas o pagamento será feito no exterior. Não 

importa, incide ISS 

§ 1° - os serviços referidos no inciso III independem dos objetivos 

visados quando de sua contratação vierem a se concretizar. 

Não interessam os objetivos do serviço, se foi prestado, incide ISS 

§ 2° - os serviços referidos no inciso IV são aqueles cuja expectativa 

de utilidade ocorra, no todo ou em parte, no território nacional. 

Uma parte, pelo menos,  do serviço foi feita aqui, incide ISS. 

§ 3° - ocorrendo a prestação, por pessoa física ou jurídica, com ou sem 

estabelecimento fixo, de serviço de qualquer natureza não 

compreendido no art. 155, II da Constituição Federal, definidos na lista 

de serviço, nasce a obrigação fiscal para o Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza, independentemente: 

Falei antes isso, consta da lista, não quero nem saber, incide ISS 

I – da validade, da invalidade, da nulidade, anulabilidade, da anulação 

do ato, efetivamente praticado; 

II – da legalidade, da ilegalidade, da moralidade, da licitude e da 

ilicitude da natureza do objeto do ato jurídico ou malogro de seus 

efeitos. 

Aqui entra um pouquinho do conceito de Pecunia Non Olet.  
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Ih prof. , o que é isso. É basicamente o seguinte: não quero nem saber 

de nada, foi prestado o serviço, deu lucro? É ilegal? Não interessa, 

incide ISS. 

Art. 4º - Na incidência do ISSQN, incluem-se as mercadorias fornecidas 

em decorrência da prestação do respectivo serviço, excetuados os 

casos expressamente ressalvados na Lista de Serviços constante no 

Anexo I desta Lei.  

Na lista de serviços há exceções (sempre tem e elas caem na prova), 

de serviços em que é cobrado ISS e ICMS. 

 

Mundo Integrado Ltda. é uma empresa que presta serviço de 

representação comercial, a partir de sua sede em Campo Grande, 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 Campo Grande. Com base nesses elementos e no 

previsto na LC 59/2003, assinale a alternativa correta. 

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

E aí, acertou? Está erradaaaaaaaaaaa. Se você errou, vai ter uma 

segunda chance pois colocarei a questão completa ao final da aula. 

Art. 5º - O contribuinte que prestar, em caráter permanente ou 

eventual, mais de um dos serviços relacionados na Lista de Serviços 

constante do Anexo I desta Lei, fica sujeito ao imposto que incidir sobre 

cada um deles, inclusive quando se tratar de profissional autônomo. 

Presto vários serviços, mas só quero pagar sobre o que me é 

preponderante. HAHAHAHA, você Auditor Fiscal de Campo Grande vai 

cobrar por todos os serviços prestados. 
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Parágrafo único - No caso em que o contribuinte prestar mais de um 

serviço e dentre eles constar serviço isento ou que permita deduções, 

a escrita fiscal deve conter o registro das prestações de forma 

separada, sob pena de o imposto ser cobrado sobre o total da receita. 

Art. 6º - A incidência do ISSQN independe: 

I – de constar expressamente elencada na Lista de Serviços, todas as 

espécies de serviços a serem prestados, bastando que nela conste os 

gêneros, do qual permite extrair e desdobrar todas as espécies 

relacionadas com os serviços descritos nos subitens da lista de 

serviços, que dada a sua natureza apresentam traços comuns 

pertencentes a uma das classes, categorias ou gêneros nela previsto; 

II – do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares 

ou administrativas, relativas às atividades, sem prejuízo das 

cominações cabíveis; 

III – da existência de estabelecimento fixo, em caráter permanente ou 

eventual; 

IV – do resultado financeiro obtido; 

V – da denominação ou do nome dado ao serviço prestado. 

Parágrafo único – Para efeito de enquadramento na lista de serviço, 

quando diversos serviços concorrerem para a execução de um 

principal, o objeto da contratação, todos serão considerados como 

parte integrante deste. 
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De novo a Pecunia non Olet.  

Art. 7º - Para fins de enquadramento na Lista de Serviços, de que trata 

o artigo anterior desta Lei Complementar: 

I – considera-se a natureza do serviço prestado, sendo irrelevante o 

nome dado pelo contribuinte prestador; 

II – considera-se a essência do serviços prestado, ainda que o nome 

dado ao serviço não esteja previsto expressamente na lista de serviço. 

Mais Pecunia Non Olet 

 

Subsecão I 

Do Momento da Incidência 

Art. 8º - Considera-se ocorrido o fato gerador do ISSQN quando 

consumada a atividade em que consiste a prestação do serviço, ou, no 

caso de serviço de construção civil, onde a execução seja continuada, 

na data de cada medição mensal. 

Parágrafo único - Considera-se devido o imposto dentro de cada mês, 

a partir da ocorrência do fato gerador, independentemente do 

resultado financeiro obtido com a prestação do serviço. 

No caso de construção civil, de grande importância Municipal, vai 

construindo, vai sendo exigido o imposto. Por exemplo não há 

necessidade de se terminar a obra para o ISS ser exigido. Isso 
acontece muito, pois o proprietário não quer pagar o ISS sobre a 

construção alegando que a obra não terminou. Aí ele deixa de construir 

um quartinho lá nos fundos e diz que não quer pagar o ISS porque 

ainda não terminou a obra. 

Seção II 

Da Não-Incidência 

Art. 9º - A não-incidência corresponde a um fato ou uma situação que 

ficou fora do alcance da norma tributária. 
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Parágrafo único - A não-incidência pode decorrer da imunidade ou 

isenção. 

Repare aqui que o Legislador não fez diferença entre não incidência, 

imunidade,  e isenção. Vai ver não entendeu a diferença, kkkkkk 

Art. 10 - O ISSQN não incide sobre: 

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

 

Lembre-se, o Legislador não fez diferença. 

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; 

Essa cai sempre em prova.  

Relação de emprego não tem ISS. 

 

 

A Lei Complementar 116/2003 dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito 

Federal, e dá outras providências. O referido imposto tem como fato 

gerador a prestação de serviços tais como: 

a) As exportações de serviços para o exterior do País. 
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b) 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. 

c) Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 

d) 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. 

Resposta: acertou né? Caso não, recomece a aula. 

Gabarito: C 

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; 

Já pensou que maravilha para os Municípios se incidisse??? 

 

IV - as obras de construção civil executada em regime de mutirão, 

quando houver comunicação expressa no ato da abertura do processo 

de aprovação do projeto de construção. 

Em regime de mutirão não incide, maaaaaas tem que ser avisado no 

início da obra. Normalmente as obras em templos religiosos são feitas 

em regime de mutirão, mas tem que avisar antes de iniciar, coisa que 

poucos fazem e depois não querem pagar o ISS. 

§ 1° - Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços 

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

pagamento seja feito por residente no exterior. 

Foi o caso da nossa questão. 

§ 2° - Na hipótese de que trata o inciso IV deste artigo, o requerente 

deverá indicar as pessoas que executarão voluntariamente, a obra, 

juntando cópia de documentos pessoais, endereços, profissão, 

declaração firmada pelos mesmos, não se admitindo a participação de 

pessoas jurídicas; 

 



LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

AULA 00 CAMPO GRANDE – 2018 

PROF. CLAUDIO ROISMAN 

Página 13 de 67 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

§ 3° - A obra executada no regime de mutirão será acompanhada e 

fiscalizada pelo setor competente, no que se refere á efetiva 

comprovação da não incidência do ISSQN; 

§ 4° - Em decorrência do acompanhamento e fiscalização de que trata 

o parágrafo anterior, constatada, na execução da obra, a presença de 
pessoas não relacionadas no parágrafo segundo deste artigo, ficará a 

execução da edificação sujeita a incidência do ISSQN. 

Muito comum o munícipe pedir isenção do ISS sobre a construção 

alegando que foi feita em regime de mutirão. 

§ 5° - O imposto de que trata o parágrafo anterior incidirá também: 

a) quando se tratar de obra concluída, sem que tenha havido a prévia 

comunicação de se tratar de regime de mutirão; 

b) quando se tratar de obra iniciada sem o respectivo Alvará de Licença 

de Construção. 

A comunicação tem que ser prévia. 

Seção IV 

Da Imunidade Tributária 

Art. 13 - A Imunidade tributária consiste na limitação constitucional ao 

poder de tributar, restringindo o exercício da competência tributária. 

Subseção I 

Imunidade Recíproca 

Art. 14 - São imunes à tributação por meio de impostos, nos termos 

do que dispõe a alínea a, VI, art. 150, e seu § 2°, da Constituição 

Federal, o patrimônio, renda ou serviços: 

I - das pessoas políticas de direito público interno, uns dos outros, 

enquanto desempenham suas funções estatais típicas propriamente 

ditas, ou quando exercem atividades econômicas correspondentes à 

prestação de serviços públicos, sem contrapartida ou pagamento de 

preços ou tarifas pelo beneficiário; 
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II - das autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo Poder 

Público, tão-somente no que se refere ao patrimônio, à renda, e aos 

serviços, desde que vinculados às suas finalidades essenciais ou às 

delas decorrentes. 

III - das empresas públicas e as sociedades de economia mista, do 

ente tributante quando delegatárias de serviços públicos ou aquela 

encarregada das diretrizes da Política Social, habitacional e urbana do 

Município. 

§ 1° - O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos serviços 

próprios das pessoas jurídicas de direito público interno a que se refere 

este artigo, e inerentes aos seus objetivos. 

§ 2° - A imunidade de que trata este artigo não se aplica ao patrimônio, 

à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades 

econômicas regidas pelas normas aplicáveis e empreendimentos 

privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou 

tarifas pelo usuário, nem exoneram o promitente comprador da 

obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel, nos termos 

do que dispõe o § 3°, inciso VI, art. 150 da Carta Magna. 

§ 3° - O disposto no inciso I deste artigo, não se aplica aos serviços 

públicos concedidos, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo 

poder concedente, no que se refere a tributos de sua competência. 

 

 

Os impostos do município de Campo Grande não incidem sobre, 

exceto: 

 a) o patrimônio da União. 

 

E agora, não incide exceto. Olha só, quando vier na pergunta dois 

excludentes, como nessa , não incide e exceto, uma anula a outra. O 

que a questão quer é se incide o imposto. 

A resposta é não, não incide.  
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Subseção II 

Das demais Imunidades 

Art. 15 - São igualmente imunes à tributação por meio de impostos: 

I - templos de qualquer culto; 

Imunidade religiosa 

II - patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 

fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições 

de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 

requisitos da lei; 

III - livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

Subseção III 

Templo de qualquer culto 

Art. 16 - São imunes os Templos de qualquer culto, conforme estipula 

o art. 150, inciso VI, b, da Constituição Federal, desde que atendidos 

os requisitos de lei, estabelecidos no art. 14, do Código Tributário 

Nacional. 

Parágrafo único - A imunidade compreende somente o patrimônio, a 

renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais dos 
templos de qualquer culto, nos termos do que dispõe o § 4°, inciso VI, 

do art. 150 da Constituição Federal. 

Art. 17 - Consideram-se templos não apenas os edifícios destinados à 

celebração pública dos ritos religiosos, mas também os seus anexos, 

nestes compreendidos os locais que tornam possível o culto ou dele 

decorrem. 

Parágrafo único - Para efeito da imunidade a que se refere este artigo, 

os anexos dos templos não podem ser empregados em fins 

econômicos, ainda que os rendimentos obtidos, revertam em benefício 

do culto, tais como: 

a) alugueres de imóveis; 

b) locação de salão de festa da paróquia; 

c) venda de objetos sacros; 
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d) exploração comercial de estacionamentos e, 

e) outros rendimentos. 

Tudo que estiver relacionado ao templo, não incide. Estacionamento 

do templo, locação de imóveis, venda de objetos sacros, etc.  

 

Subseção IV 

Dos Partidos Políticos e suas Fundações 

Art. 18 - São imunes os Partidos políticos e suas fundações, conforme 

estabelece o art. 150, inciso VI, c, da Constituição Federal, desde que 

atendidos os requisitos de lei, estabelecidos no art. 14 do Código 

Tributário Nacional. 

Parágrafo único - A imunidade de que trata esta subseção compreende 

somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as 

finalidades essenciais dos partidos políticos e suas fundações, 

apontadas nos respectivos estatutos ou atos constitutivos, nos termos 

do que dispõe o § 4° do art. 150, da Constituição Federal. 

Art. 19 - Considera-se partido político as pessoas jurídicas de direito 

privado organizadas por indivíduos que congregam as mesmas 
ideologias políticas e sociais, visando assegurar a autenticidade do 

regime representativo democrático.  

Parágrafo único - A imunidade de que trata esta subseção somente 

alcança os partidos políticos regularmente constituídos, estes 

considerados aqueles cujos estatutos estejam registrados, ainda que 

provisoriamente, junto ao Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 20 - As fundações mantidas pelos partidos políticos, também são 

imunes a impostos, desde que preencham os requisitos estabelecidos 

no art. 14 do Código Tributário Nacional. 

Subseção V 

Das Entidades Sindicais dos Trabalhadores 

Art. 21 - São imunes a impostos as entidades sindicais dos 

trabalhadores, conforme estipula o art. 150, inciso VI, c, da 

Constituição Federal, desde que atendidos os requisitos de lei, 

estabelecidos no art. 14, do Código Tributário Nacional. 
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Parágrafo único - A imunidade de que trata esta subseção compreende 

somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as 

finalidades essenciais das entidades sindicais dos trabalhadores, 

apontadas nos respectivos estatutos ou atos constitutivos, nos termos 

do que dispõe o § 4° do art. 150, da Constituição Federal. 

Art.  22 - Considera-se entidade sindical aquela sociedade ou grupo 

que dirige as atividades de uma classe de trabalhadores. 

Art. 23 - A Imunidade de que trata esta subseção alcança as 

associações, federações, confederações e centrais sindicais. 

Esses artigos refletem o que está na CF, sobre imunidades. 

 

Vamos ver se você está prestando atenção à aula. 

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  

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. 

E agora, me confundi. Caaaaaalma, muita calma sempre. A primeira 

parte está errada e a segunda está certa. 

Maiores detalhes, já sabe, questões ao final da aula 

Subseção VI 

Das Instituições de Educação 

Art. 24 - São imunes a impostos as instituições de educação, sem fins 

lucrativos, conforme dispõe o art. 150, inciso VI, c, da Constituição 

Federal, desde que atendidos os requisitos de lei, estabelecidos no art. 

14, do Código Tributário Nacional. 
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Parágrafo único - A imunidade de que trata esta subseção compreende 

somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados, de modo 

direto, com as finalidades essenciais da instituição de educação, sem 

fins lucrativos, apontadas nos respectivos estatutos ou atos 

constitutivos, nos termos do que dispõe o § 4° do art. 150, da 

Constituição Federal. 

Art. 25 - Considera-se instituição de educação, sem finalidade 

lucrativa, aquela que desempenha a atividade típica do Estado de 

educar, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania, e sua qualificação para o trabalho, nos termos 

do que dispõe o art. 205 da Constituição Federal. 

Mais casos de imunidade. 

Subseção VII 

Das Instituições de Assistência Social 

Art. 26 - São imunes a impostos as instituições de assistência social, 

sem fins lucrativos, nos termos do que dispõe o art. 150, inciso VI, c, 

da Constituição Federal, desde que atendidos os requisitos de lei, 

estabelecidos no art. 14, do Código Tributário Nacional. 

Parágrafo único - A imunidade de que trata esta subseção compreende 

somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados, de modo 

direto, com as finalidades essenciais da instituição de assistência 

social, sem fins lucrativos, apontadas nos respectivos estatutos ou atos 

constitutivos, nos termos do que dispõe o § 4° do art. 150, da 

Constituição Federal. 

Art. 27 - Considera-se instituição de assistência social, sem finalidade 

lucrativa, aquela que se constituí com finalidade de auxiliar o Estado 

em seu fim institucional de prestar a quem dela necessitar, a proteção 

à família, maternidade, infância, à adolescência, velhice; a promoção 

da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e a reabilitação 

das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração 
à vida comunitária, nos termos do que dispõe o art. 203 da 

Constituição Federal. 

Subseção VIII 

Dos Livros, Jornais e Periódicos e do Papel Destinado a sua 

Impressão 
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Art. 28 - São imunes a impostos os livros, jornais e periódicos e o papel 

destinado a sua impressão, nos termos do que dispõe o art. 150, inciso 

VI, d, da Constituição Federal. 

Muito BLÁBLÁBLÁ só para repetir casos de imunidades constitucionais 

Seção IV 

Dos Requisitos de Lei 

Art. 29 - Os requisitos da lei, a que se refere o disposto contido na 

alínea “c”, VI, art. 150 da Constituição Federal, e no inciso II do art. 

15 desta Lei Complementar, são aqueles dispostos no art. 14, do 

Código Tributário Nacional, quais sejam: 

I - não distribuírem qualquer parcelas de seu patrimônio ou de suas 

rendas, a qualquer título; 

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção 

dos seus objetivos institucionais;  

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros 

revestidos de formalidades capaz de assegurar sua exatidão. 

 

§ 1° - Os requisitos acima mencionados devem ser observados pelos 

partidos políticos e suas fundações, pelas entidades sindicais dos 

trabalhadores, pelas instituições de educação e de assistência social. 
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§ 2° - A hipótese do inciso I, deste artigo, refere-se à ausência de fins 

lucrativos, exige tanto a não distribuição de qualquer parcela de sua 

patrimônio ou de suas renda, a título de lucro, ou participação no 

resultado, reinvestindo na própria entidade dos resultados econômicos 

positivos obtidos. 

§ 3° - A ausência de fins lucrativos não significa gratuidade obrigatória 

na prestação do serviço a que se refere esta subseção, ficando 

caracterizada pelo não favorecimento a interesses privados.  

 

§ 4° - Na hipótese do inciso II, deste artigo, é vedada a remessa de 

quaisquer recursos ao exterior mesmo que a entidade auxilie 

financeiramente outras congêneres no Exterior.  

§ 5° - A hipótese de que trata o inciso III, deste artigo, refere-se a 

dever instrumental tributário, que deve ser cumprido pela entidade 

interessada, pois, fornece ao Fisco os instrumentos aptos à 

averiguação do cumprimento dos requisitos anteriormente 

mencionados, sob pena de não poder usufruir da imunidade. 

Art. 30 - Os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 14 do 

Código Tributário Nacional, dão plena eficácia e total aplicabilidade ao 

art. 150, inciso VI, alínea c da Constituição Federal. 

Parágrafo único - Para usufruir a imunidade de que trata este Capítulo, 

é necessário além dos requisitos legais indicados no art. 14 do CTN, o 

cumprimento das obrigações acessórias instituídas pelo Município 

relativo as suas atividades.  

Art. 31 - O disposto no inciso IV, do art. 150, da Constituição Federal, 

não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas da condição 

de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, bem como 

não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do 

cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. 

Parágrafo único - o descumprimento do dispositivo acima, poderá 

sujeitar a entidade infratora, a pagamento de multa. 

Art. 32 - Apenas a comprovação do descumprimento dos requisitos 

enumerados no art. 14 do Código Tributário Nacional, ensejará na 

suspensão da imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição 

Federal. 

Vou falar pela primeira vez aqui nessa aula. Quem me conhece sabe 

que digo isso sempre. DECORE O CTN. 
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CAPÍTULO II 

Da Sujeição Passiva 

Seção I 

Disposição Geral 

Art. 33 - Aplicam-se complementarmente as normas sobre sujeição 

passiva previstas na Lei Federal n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 

(Código Tributário Nacional). 

Subseção I 

Dos Contribuintes 

Art.  34 - Contribuinte do ISSQN é o prestador do serviço. 

Art. 35 - Prestador do serviço é a empresa ou o profissional 

autônomo. 

§ 1º - Para os efeitos deste artigo, entende-se por:  

I - empresa: 

a) a pessoa jurídica de direito privado, independentemente da natureza 

jurídica informada em seus atos constitutivos, tais como: sociedades 

civis ou comerciais, inclusive as não personificadas, em comum, em 

conta de participação; sociedade personificada, simples, em nome 

coletivo, em comandita simples, as limitadas, em comanditas por 

ações, anônimas, cooperativas, coligadas e as instituições financeiras 

e de créditos, as associações, as fundações e as entidades 

paraestatais, como as empresas públicas, as sociedades de economia 

mista e os serviços sociais autônomos, sociedade uni ou 

pluriprofissional, entre outras, inclusive a sociedade de fato e a 

irregular, que exerça atividade econômica de prestação de serviços 

b) a firma individual que exerça atividade econômica de prestação de 

serviços; 

c) o empreendimento instituído para prestar serviços com interesse 

econômico; 

d) o condomínio que prestem serviços a terceiros; 

Esse condomínio sempre pega a gente. Lembre-se que o condomínio é 

Pessoa Jurídica. 
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e) empresa individual de responsabilidade limitada; 

f) sociedade simples; 

g) sociedade de profissional liberal ou sociedade uniprofissional; 

h) sociedade empresária ou pluriprofissional. 

II - por profissional autônomo, aquele que sem vínculo 

empregatícios, desenvolve atividade econômica de prestação de 

serviço, constante na Lista de Serviço, Anexo I desta Lei 

Complementar. 

§ 2° - Considera-se profissional autônomo, todo aquele que fornecer o 

próprio trabalho, sem vínculo empregatício, sob a forma de trabalho 

pessoal do próprio contribuinte, com o auxílio de, no máximo, dois 
empregados que não possuam a mesma habilitação profissional do 

empregador. 

§ 3° - O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos profissionais 

autônomos que: 

I - prestem serviços alheios ao exercício da profissão para a qual sejam 

habilitados; 

II - utilizem mais de 2 (dois) empregados, a qualquer título, na 

execução direta ou indireta dos serviços por ele prestados; 

III - que não comprovem a sua inscrição no Cadastro de Atividades 

Econômicas da Prefeitura. 

§ 4º. Considera-se empresa individual de responsabilidade limitada, 

aquela constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital 

social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) 

vezes o maior salário mínimo vigente no País. 

§ 5º. Considera-se sociedade simples a sociedade civil, personificada e 

não empresária, constituída, para a exploração de atividade de 

prestação de serviços, habitualmente e por conta própria, de natureza 

intelectual, de natureza cientifica literária ou artística, ainda que com 

o concurso de auxiliares ou colaboradores nos serviços profissionais e 

técnicos remunerados, e que não constitui elemento de empresa, cujos 

atos constitutivos devem ser registrados no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas. 
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§ 6º. Considera-se sociedade de profissional liberal ou uniprofissional, 

aquela sociedade civil ou sociedade simples, não empresarial e de 

responsabilidade pessoal dos sócios, que explora a atividade de 

prestação de serviço decorrente de atividade de natureza intelectual 

ou científica, constituída por profissionais liberais de uma mesma 

categoria de profissionais, com registros a um mesmo Conselho 

Profissional. 

§ 7º. Considera-se sociedade empresária ou pluriprofissional, aquela 

sociedade constituída para a exploração de atividades comerciais 

específicas, assim entendidas as sociedades por ações, cooperativas, 

limitadas, ou a ela equiparadas, inclusive as sociedades civis limitadas 

(as “S/C Ltda”) e por sociedades simples Ltda (as “SS Ltda”), e que 

tem por objeto o exercício de atividade empresarial sujeita à inscrição 

no Registro Público de Empresa Mercantil e na Junta Comercial. 

 

De acordo com a legislação do município do Rio de Janeiro, o ISSQN 

não incide sobre, exceto: 

a) a remuneração dos diretores de sociedades. 

De novo essa parada do não incide, exceto. 

Alternativa errrraaaadddaaaaaa. 

 

CAPÍTULO III 

Responsabilidade Tributária 

Seção I 

Disposição Geral 

Art. 36 - Aplicam-se complementarmente as normas sobre 

responsabilidade tributária previstas na Lei Federal n. 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). 

Subseção I 

Dos Responsáveis Tributários 
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Art. 37 – São responsáveis tributários pela retenção na fonte, pela 

declaração e pelo pagamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer 

Natureza – ISSQN ao Município as pessoas jurídicas de direito público 

e direito privado, a serem elencadas em regulamento, que contratarem 

e se utilizarem de serviços de pessoa física ou jurídica, estabelecidas 

ou não no Município de Campo Grande – MS. 

Importante e você já sabe, a responsabilidade tributária não comporta 

benefício de ordem, isso significa que posso cobrar de qualquer um que 

esteja na situação definida como de incidência do tributo. 

§ 1º - Entende-se como pessoa jurídica de direito público, órgãos da 

administração direta e indireta da União, Estados, Municípios, assim 

como, suas Autarquias, Fundações, Permissionárias ou 
Concessionárias de Serviços Públicos Empresas Públicas, e as demais 

entidades de caráter público criadas por Lei; 

§ 2º - Entende-se como pessoa jurídica de direito privado as 

associações, as sociedades civis ou , inclusive as não personificadas, 

tais como, em comum, em conta de participação; sociedade 

personificada, tais como, simples, em nome coletivo, em comandita 
simples, as limitadas, em comanditas por ações, anônimas, 

cooperativas, coligadas, e as instituições financeiras e de créditos; as 

fundações, e as entidades paraestatais, como as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista, os partidos políticos, as organizações 

religiosas, as organizações não governamentais, sociedade uni ou 

pluriprofissional, entre outras. 

§ 3º - Os responsáveis tributários, inclusive as pessoas jurídicas 

imunes, isentas e não tributáveis, tomadora ou intermediária dos 

serviços constantes da Lista de Serviços desta Lei Complementar, 

estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa, 

juros e demais acréscimos legais, independente de ter sido efetuado 

sua retenção na fonte. 
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Aqui não existe o deixa que eu deixo, kkkk. Os responsáveis tributários 

são obrigados a pagar. 

§ 4º - Em se tratando de pessoas jurídicas de direito privado, inclusive 

as Fundações Privadas e as Organizações Não Governamentais, a 

retenção deverá se efetivar no ato da ocorrência do fato gerador da 

prestação de serviços, fazendo-se o recolhimento aos cofres da 

Fazenda Pública Municipal, em Documento de Arrecadação Municipal – 

DAM, no respectivo código de receita, na forma e no prazo 

estabelecidos em regulamento. 

§ 5º - Em se tratando de órgãos da administração direta e indireta da 

União, Estados, Municípios, assim como, suas Autarquias, Fundações, 

Concessionárias de Serviços Públicos e Empresas Públicas, a retenção 

deverá ocorrer no ato do pagamento da prestação de serviço, fazendo-

se o recolhimento aos cofres do Município em Documento de 

Arrecadação Municipal – DAM, no respectivo código de receita na forma 

e no prazo estabelecidos em regulamento.  

§ 6º - O valor do imposto a ser retido pelo responsável tributário será 

calculado coma aplicação da alíquota especifica para o tipo de serviço 

estabelecido na Tabela I, constante do Anexo II, da Lei Complementar 

n. 59/2003.  

§ 8º - Os responsáveis tributários a que se refere este artigo, 

fornecerão ao prestador de serviço, no ato do recebimento da nota 

fiscal de serviço, Recibo de Retenção na Fonte do valor do imposto 

retido, gerado pelo Sistema de Declaração Mensal de Serviços – DMS, 

que só terá validade, se contiver assinatura, carimbo do responsável 

tributário e o comprovante de recolhimento do imposto pelo tomador 

do serviço. 

§ 9º - A responsabilidade de que trata este artigo, será considerada 

satisfeita mediante pagamento do imposto. 

Art. 38 -Sem prejuízo do disposto no art. 37, desta Lei Complementar, 

são responsáveis tributários:  

I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do 

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

II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou 

intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.04, 7.02, 7.04, 

7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.17, 11.02, 17.05 e 17.09 da Lista 

de Serviços anexo I, desta Lei Complementar;  
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III - a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda 

que imune ou isenta, na hipótese prevista no § 4o do art. 52 desta Lei 

Complementar.  

Art. 39 - Nas hipóteses desta seção, cabe ao responsável reter na fonte 

o valor correspondente ao imposto devido e recolhê-lo no prazo 
regulamentar, mesmo que o serviço ou sua prestação tenha iniciado 

no exterior do País. 

§ 1° - A falta de retenção não exime o responsável de efetuar o 

recolhimento do imposto devido, acrescido, quando for o caso, de 

multa, juros e atualização monetária, nos termos da Lei. 

§ 2° - Quando o prestador de serviço for profissional autônomo e, 

estando obrigado, não for inscrito no Cadastro de Contribuintes ou, 

quando inscrito, não apresentar o Alvará do exercício, o imposto deve 

ser retido na fonte. 

 

Subseção II  

Dos Responsáveis Solidários 

Art. 40 - O titular de estabelecimento em que estejam instaladas 

máquinas e aparelhos pertencentes a terceiros é solidariamente 

responsável pelo pagamento do imposto referente à exploração destes 

equipamentos. 

Parágrafo único - A solidariedade de que trata este artigo estende-se 

à multa, aos juros e à correção monetária, quando cabíveis. 

Art. 41 - É responsável, solidariamente com o prestador do serviço, 

o proprietário da obra em relação aos serviços de construção civil que 

lhe forem prestados sem a documentação fiscal correspondente, ou 

sem a prova de pagamento do ISSQN. 

Você passou no concurso, virou Auditor Fiscal de Campo Grande e 

mandou construir uma piscina na sua mansão. Mas esqueceu de pedir 

recibo ou a prova do pagamento do ISS. Vai ter que pagar, porque, 

convenhamos, é muito mais fácil cobrar do proprietário do imóvel que 

sair atrás de obreiro querendo o pagamento do imposto. 
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Art. 42 - São, também, responsáveis pelo pagamento do ISSQN, 

solidariamente com o contribuinte ou com a pessoa que o substitua: 

I - os que efetuarem pagamentos a prestadores de serviços não 

cadastrados no Município; 

II - o contratante ou tomador de serviço, nos casos de recebimento de 

serviços prestados sem a emissão de documentos fiscais ou mediante 

a emissão de documento fiscal inidôneo; 

III - a pessoa que tenha interesse comum na situação da qual se 

origine a obrigação principal; 

IV - o fabricante do equipamento ou o credenciado que prestem 

assistência técnica em máquinas, aparelhos e equipamentos 

destinados a emissão, escrituração e controle de documentos fiscais, 
bem como o fabricante do software, quando a irregularidade por eles 

cometida concorrer para a omissão total ou parcial de valores fiscais e, 

consequentemente, para a falta ou diminuição do valor do imposto 

devido; 

V - o estabelecimento gráfico que imprima documentos sem a devida 

autorização de impressão ou em desacordo com a legislação tributária, 
relativamente ao dano causado ao erário público pela utilização de tais 

documentos; 

VI - os proprietários de imóveis, pelo imposto incidente sobre os 

serviços contidos nos itens e sub itens 3.02; 9.02; 12; 12.01; 12.02; 

12.03; 12.04; 12.05; 12.06; 12.07; 12.08; 12.09; 12.10; 12.11; 

12.13; 12.14; 12.15; 12.16; e 12.17; 17.12 da Lista de Serviços, 
Anexo I, desta Lei Complementar, prestado por terceiros em locais de 

sua propriedade, quando não apresentarem o Alvará para a realização 

do evento. 

VII - os proprietários de imóveis ou os contratantes de obras e serviços, 

se não identificarem os construtores ou os empreiteiros de construção, 

reforma, reparação ou acréscimo desses bens, pelo impostos devidos 

pelos construtores ou empreiteiros. 

VIII - todos os que, mediante conluio, contribuírem para a evasão do 

Imposto devido. 
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IX - o tabelião ou o substituto, devidamente nomeado, que antes da 

lavratura da escritura deixar de exigir certidões fiscais em relação aos 

imóveis urbanos, bem como a prova de pagamento relativa aos 

tributos que incidam sobre o bem imóvel, eventualmente devidos ou, 

exigindo-a deixar de consignar na escritura o número da certidão, a 

data da emissão, o prazo de validade, a descrição do imóvel e sua 

inscrição municipal, nos termos do que dispõe os incisos VII e X, do 

art. 555, da Lei Estadual n. 7.433, de 18 de dezembro de 1985, ou 

quando o adquirente, no ato da lavratura, dispensar a apresentação 

das certidões fiscais, referidas no inciso VII, o tabelião deverá fazer 

constar, a necessária e obrigatória menção expressa na escritura de 

que o adquirente dispensa a apresentação das certidões fiscais, que 
neste caso, responderá, nos termos da lei, pelo pagamento de todos 

os débitos fiscais incidentes sobre o imóvel, assumindo, desde já, a 

responsabilidade pela quitação de eventuais débitos. 

X - Os que permitirem em imóveis de sua propriedade exploração de 

atividade tributável sem estar o prestador de serviço inscrito em 

atividade econômica deste Município. 

§ 1° - Nas hipóteses referidas no inciso IX, a simples menção no 

translado de que foi apresentada a Certidão Negativa de débitos 

fornecida pela PMCG, sem que tenha sido inserido, na escritura, 

expressamente, o número da CND, a data de expedição, o prazo de 

validade, a identificação do imóvel e sua inscrição perante o cadastro 

imobiliário, é insuficiente para exclui a responsabilidade solidária do 
tabelião, comprovado a existência de débitos pendente sobre o imóvel 

transacionado. 

§ 2° - No caso de apresentação de Certidão Positiva de Débito, não 

basta a simples menção, é imprescindível inserir também, nas 

escrituras, a declaração expressa de que o adquirente tem pleno 

conhecimento dos débitos incidentes sobre o imóvel transacionado, e 
está assumindo, nos termos da lei, a responsabilidade pela quitação de 

todos os débitos incidentes sobre o bem adquirido. 

§ 3° - O imposto incidente sobre os serviços a que se referem os incisos 

VI e VII deste art., será lançado na inscrição imobiliária do imóvel do 

responsável solidário. 
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Art. 43 - A solidariedade prevista nesta subseção não comporta 

benefício de ordem, salvo se o contribuinte ou a 

pessoa que o substitua oferecer garantias de 
bens suficientes para a liquidação integral do 

crédito tributário. 

Art. 44 - Salvo disposição de lei em contrário, a solidariedade tem os 

seguintes efeitos: 

I - O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; 

II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo 

se outorgada, pessoalmente a um deles, subsistindo, neste caso, a 

solidariedade, quanto aos demais, pelo saldo; 

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, 

favorece ou prejudica aos demais.  

 

 

Art. 45 - O prestador de serviço é solidário pelo imposto devido, não 

retido e não recolhido pelos responsáveis tributários. 

 

Subseção III 

Da Responsabilidade Pessoal 
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Art. 46 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes à obrigação tributária resultante de atos praticados 

com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto: 

I - os diretores, administradores, gerentes ou representantes de 

pessoas jurídicas de direito privado; 

II - os mandatários, prepostos e empregados. 

III - as pessoas referidas na responsabilidade de terceiros. 

 

 

 

De acordo com as disposições do Código Tributário Nacional, é correto 

afirmar que 

c) a solidariedade passiva tributária comporta benefício de ordem. 

Muito bem, você acertou. Errada. Se errou, dê uma pausa e releia os 

últimos capítulos da nossa historinha, kkkkk. 

Art. 47 - São responsáveis, pessoalmente, pelo 
pagamento do ISSQN: 
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I - a pessoa jurídica que resulte de fusão, 
transformação ou incorporação de outra ou em 

outra, pelo débito fiscal até a data do ato, pela 
pessoa jurídica fusionada, transformada ou 
incorporada; 

II - o sócio remanescente ou o seu espólio, pelo 
débito fiscal da pessoa jurídica extinta, caso 
continue a respectiva atividade sob a mesma 
ou outra razão social ou sob firma individual; 

III - o espólio, pelo débito fiscal do de cujus até 
a data da abertura da sucessão; 

IV - integralmente, até a data do ato, a pessoa 
natural ou jurídica que adquira de outra, por 
qualquer título, fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial, industrial ou 
profissional, e continue a respectiva 

exploração, sob a mesma ou outra razão social 
ou sob firma ou nome individual, pelo débito do 
fundo ou do estabelecimento adquirido, na 

hipótese em que o alienante cesse a exploração 
do comércio ou da indústria ou a atividade; 
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V - subsidiariamente com o alienante, até a 
data do ato, a pessoa natural ou jurídica que 

adquira de outra, por qualquer título, fundo de 
comércio ou estabelecimento comercial, 
industrial ou profissional, e continue a 

respectiva exploração, sob a mesma ou outra 
razão social ou sob firma ou nome individual, 

em relação ao fundo ou estabelecimento 
adquirido e no caso em que o alienante 
prossiga na exploração ou inicie, dentro de seis 

meses contados da data da alienação, nova 
atividade no mesmo ou em outro ramo de 
comércio, indústria ou profissão. 

Um exemplo: vendi a minha clínica veterinária e quem comprou vai ser 

responsável pessoal e integral pelo pagamento do ISS, pois não abri 

outra clínica em seis meses.  

Decore esse artigo 47. E nem adianta reclamar, kkkk.  

Art. 48 - O titular do estabelecimento é responsável pelo cumprimento 

de todas as obrigações, principais e acessórias que esta Lei atribui ao 

estabelecimento. 

§ 1º - Cada estabelecimento do mesmo titular, ainda que simples 

depósito, é considerado autônomo para efeito de manutenção e 

escrituração de livros e documentos fiscais e para recolhimento do 

imposto relativo aos serviços nele prestados. 

§ 2º - Todos os estabelecimentos do mesmo titular são considerados 

em conjunto para efeito de responder a empresa pelos débitos, 

acréscimos e multas referentes a qualquer deles. 

Subseção IV 

Responsabilidade de Terceiros 
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Art. 49 - Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento 

da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente 

com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem 

responsáveis: 

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados 

ou curatelados; 

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos 

por estes; 

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida 

ou pelo concordatário; 

VI - os tabeliões, escrivães e demais serventuários de ofício pelos 

tributos devidos pelos atos praticados por eles, ou perante eles, em 

razão do seu ofício; 

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de 

penalidades às de caráter moratório. 

Você tem que saber responsabilidade, não tem jeito. Saiba o que é 

responsabilidade subsidiária, pessoal e solidaria. Vai servir para 

Legislação, Tributário, Civil e principalmente para passar na 

prova. 

Subseção V 

Responsabilidade por Infração 

Art. 50 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por 

infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou 

do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do 

ato. 
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De acordo com as disposições do Código Tributário Nacional, é correto 

afirmar que 

b) a responsabilidade por infrações da legislação tributária, salvo 

disposição de lei em contrário, independe da intenção do agente ou do 

responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 

 E agora, tá certo???? 

 

 

 

Siiiiiim, tá certinho. 

Art. 51 - A responsabilidade de que trata o artigo anterior, é 
pessoal ao agente:  

I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou 

contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de 

administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no 

cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito; 

II - quanto as infrações em cujas definições o dolo específico do 

agente seja elementar; 

III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo 

específico: 

a) dos terceiros responsabilizados legalmente, contra aquelas por 

quem respondem; 

b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus 

mandantes, preponentes ou empregadores; 

c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 

direito privado, contra estas. 
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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 Campo Grande,  

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 Campo Grande, 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 Campo Grande. 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. 
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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 Campo Grande não incidem sobre, 

exceto: 

a) o patrimônio da União. 

b) o patrimônio de empresa pública federal. 

c) o patrimônio do estado de Mato Grosso do Sul. 

d) o patrimônio de autarquia federal. 

e) o patrimônio do Distrito Federal situado no município do Rio de 

Janeiro. 

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. 
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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. 

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

 

De acordo com a legislação do município de Campo Grande, 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 Campo Grande. 

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. 

 



LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

AULA 00 CAMPO GRANDE – 2018 

PROF. CLAUDIO ROISMAN 

Página 39 de 67 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

QUESTÃO 8 – PREF. RJ-AUDITOR-ESAF/2010(ADAPTADA) 

 

Não são contribuintes da Taxa de Licença para Estabelecimento em 

Campo Grande, exceto: 

a) associações. 

b) missões diplomáticas. 

c) partidos políticos. 

d) autarquias. 

e) estados. 

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

 

Sobre a responsabilidade dos sucessores no Código Tributário do 

Município do Rio de Janeiro, 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 Campo 

Grande, assinale a alternativa correta.   

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

poderão ultrapassar os limites fixados em lei complementar estadual. 
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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 Criciúma 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 Campo Grande.         

(  ) 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 Campo Grande. 

d) o órgão da administração direta do Estado do Mato Grosso do Sul, 

localizado no Município de Campo Grande. 

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 59/2003 (e suas alterações posteriores), regula a 

instituição do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) 

no município de Campo Grande. 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 
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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. 

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 CURITIBA-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. No Município de Campo Grande, o ISSQN é regido pela Lei 

Complementar nº 59/2003. 

Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 

a) As alíquotas máximas do ISSQN no Município de Campo Grande 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 40/2001 do Município de Campo Grande. 

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 n o 59/2003 (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 
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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. 
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QUESTÃO 03 A QUESTÃO 13 E 
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QUESTÃO 05 C QUESTÃO 15 C 

QUESTÃO 06 C QUESTÃO 16 B 

QUESTÃO 07 D QUESTÃO 17 A 
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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 Campo Grande,  

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 Campo Grande, 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 Campo Grande. Com base nesses elementos, assinale a 

alternativa correta. 
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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. 

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  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.  
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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. 

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 Campo Grande não incidem sobre, 

exceto: 

a) o patrimônio da União. 

b) o patrimônio de empresa pública federal. 

c) o patrimônio do estado de Mato Grosso do Sul. 

d) o patrimônio de autarquia federal. 

e) o patrimônio do Distrito Federal situado no município do Rio de 

Janeiro. 

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 dessa 

opções é de uma empresa tipo privada???? Que não pode receber 

favores do estado por ferir a concorrência ou por receber contrapartida 
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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 

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

 

De acordo com a legislação do município de Campo Grande, 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. 

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 Campo Grande. 

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

saber. Fique tranquilo, ainda falaremos sobre esses assuntos. 

Gabarito: D 

QUESTÃO 8 – PREF. RJ-AUDITOR-ESAF/2010(ADAPTADA) 

 

Não são contribuintes da Taxa de Licença para Estabelecimento em 

Campo Grande, exceto: 

a) associações. 

b) missões diplomáticas. 

c) partidos políticos. 

d) autarquias. 

e) estados. 

Resposta: mas ainda não estudamos as taxas, porque essa questão 

está aqui? Ela está porque vai cair uma questão sobre isso e podemos 

responder com base no que já estudamos. As associações para não 

pagar têm que cumprir várias exigências. Nessa questão foi colocado 

de uma maneira geral, o que faz com que essa seja a resposta. 

Gabarito: A 

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

 

Sobre a responsabilidade dos sucessores no Código Tributário do 

Município do Rio de Janeiro, 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. 
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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: tá bom, nossa prova é pra Campo Grande, não importa, 

serve a analogia.  

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 Campo 

Grande, 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 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 Criciúma 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. 
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Resposta: vamos estudando e aprendendo. 

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 inter vivos por ato gratuito incide ITCMD.  

Gabarito: C 

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 Campo Grande. 

          

(  ) 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 •  
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 c) V • F • V • F •  

 d) F • V • F • V •  

 e) F • F • V • V •  

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 Campo Grande. 

d) o órgão da administração direta do Estado do Mato Grosso do Sul, 

localizado no Município de Campo Grande. 

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

 

A Lei Complementar 59/2003 (e suas alterações posteriores), regula a 

instituição do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) 

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

afirmar que o imposto incide sobre 

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. 
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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. 

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). 
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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: 

(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 
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QUESTÃO 18 –PREF. CURITIBA-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. No Município de Campo Grande, o ISSQN é regido pela Lei 

Complementar nº 59/2003. 

Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 

a) As alíquotas máximas do ISSQN no Município de Campo Grande 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 40/2001 do Município de Campo Grande. 

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

 

A Lei Complementar n o 59/2003 (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) 

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. 
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e) independe de qualquer vínculo jurídico entre o terceiro e o 

contribuinte, bastando que haja expressa disposição legal ou 

convenção entre as partes. 

Resposta: 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. 

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 
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SEÇÃO ESTÁ NO SANGUE 
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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:  
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"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: 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." 
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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 


