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RESUMO 

 

O presente trabalho visa analisar a incidência de ISS sobre streaming, 

observando os preceitos e limites constitucionais no que tange o conceito de serviço. 

De início, estudamos os aspectos do Imposto sobre Serviço para que pudéssemos 

compreender, principalmente, sua materialidade no que diz respeito a caracterização 

da prestação de serviço. Em continuidade, analisamos a natureza jurídica do 

streaming, a maneira que foi inserido na lista de serviços da Lei Complementar nº 

116/03 e utilizamos, a título de exemplificação, uma análise da atividade exercida pela 

Netflix. Ainda, foi importante utilizar a analogia entre a atividade praticada pela Netflix 

e à atividade de uma videolocadora, demonstrando que apenas se diferem no método 

de disponibilização do conteúdo audiovisual e que, dessa forma, caberia a aplicação 

da Súmula Vinculante nº 31 do STF. Ainda, demonstrou-se que a atividade da Netflix 

também poderia ser comparada a uma cessão de direitos autorais que também não 

poderia ser caracterizado como serviço. Finalmente, conclui-se pela 

inconstitucionalidade do subitem 1.09 da Lei Complementar 157/2016, uma vez que a 

mera disponibilização de conteúdo audiovisual pela internet não se enquadra no 

conceito de serviço, e, portanto, fere os limites constitucionais instituídos ao poder de 

tributar do município. 

 

Palavras-chaves: ISS. Streaming. Serviço. Inconstitucionalidade.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze an ISS (Services tax) on streaming, observing 

the precepts and constitutional limits, regarding the concept of service. At first, the 

aspects of services tax were studied to analyze, manly, its materiality regarding a 

characterization of service. Subsequently, a legal analysis of streaming was made, 

which included the list of services of Complementary Law 116/03 and it was used an 

example for analysis the activity carried out by Netflix. Still, it was important to make 

an analogy between the online activity practiced by Netflix and the one by a video 

store, demonstrating that they differ only in the method of making audiovisual contente 

available, and, consequently, it would be possible to apply the STF Binding Summary 

# 31.Although, the activity practiced by Netflix may also be compared to an assignment 

of rights, that couldn’t be characterized as a service. Finally, it is concluded to be 

unconstitutional by the sub-item 1.09 of Supplementary Law 157/2016, since the mere 

provision of audiovisual content on the Internet doesn’t fit into the concept of service, 

and therefore, violates the constitutional limits imposed by the power to tax the 

municipality. 

 

Keywords: ISS. Streaming. Service. Unconstitutional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o advento da tecnologia e sua rápida evolução, fenômeno conhecido 

como “globalização”, diversos métodos de rápida integração internacional foram 

criados, cujos quais possibilitaram, e possibilitam cada vez mais, a aproximação entre 

as sociedades e as pessoas, nos âmbitos culturais, sociais, políticos e econômicos. 

Com isso, o Direito e o ordenamento jurídico possuem muitos desafios de 

adaptação à realidade social, visando enquadrar os novos fatos dentro do 

ordenamento jurídico e propiciando soluções aos novos conflitos, para que a ordem 

social continue garantida. 

Dentre as novas tecnologias criadas, o streaming passou a ser muito visado, 

uma vez que tornou muito mais acessível uma forma de entretenimento, possibilitando 

o acesso de seus usuários a conteúdos audiovisuais de maneira fácil e pouco onerosa, 

sendo objeto de debates mundiais sobre sua regulamentação e possível tributação. 

No Brasil, sua inserção no ordenamento jurídico ocorreu no ano de 2016, com a 

publicação da Lei Complementar nº 157/2016 que houve por bem instituir o imposto 

sobre o “serviço” de disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos 

audiovisuais através da internet, constante no subitem 1.09 da lista de serviços da Lei 

Complementar nº 116/2003. Assim, o presente trabalho visa analisar a legalidade da 

tributação do streaming por meio do Imposto Sobre Serviços.  

Primeiramente, buscaremos compreender os aspectos do Imposto sobre 

Serviços, tanto no texto constitucional como no infraconstitucional, bem como seus 

aspectos legais, sendo apresentado os conceitos e definições que utilizaremos para 

entender o conceito e as peculiaridades do referido imposto. 

Após análise geral do Imposto Sobre Serviços, passaremos a estudar o 

streaming, sendo mister sua conceitualização e demais características, além de sua 

inserção no ordenamento jurídico brasileiro, quer seja no subitem 1.09 da LC nº 

116/03, bem como, para que possamos ter uma visão geral de um assunto que tanto 

se discute mundialmente, estudaremos tentativas de tributação do streaming em 

outros países. Aqui, utilizaremos como exemplos algumas empresas que utilizam o 
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streaming para cumprir com suas obrigações contratuais, quer seja a disponibilização 

de conteúdos audiovisuais aos seus assinantes. 

Finalmente, restado definidos os conceitos de Imposto sobre Serviços – ISS e 

de streaming, analisaremos a possibilidade ou não da ampliação do conceito de 

serviço, que possibilitou a inclusão do item 1.09 a lista de serviços da Lei 

Complementar nº 116/03, concluindo pela (in)constitucionalidade da exigência de ISS 

sobre streaming. 
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2. ASPECTOS GERAIS SOBRE A TRIBUTAÇÃO 

Inicialmente, é fundamental a análise de como se origina a instituição do imposto 

para que, posteriormente, se entenda melhor sobre o imposto sobre serviço (ISS) e 

sua definição, conceituando-a de maneira ampla e então, analisando seus pequenos 

detalhes. 

Pois bem. É de conhecimento geral que o Estado necessita de recursos para 

promover os objetivos fundamentais da nação, previstos no art. 3º da CF/88. 

Para tanto, utiliza de seu poder de tributar, oriundo do exercício de sua 

soberania, para arrecadar fundos e gerar receitas que sejam utilizadas nos mais 

diversos âmbitos sociais, promovendo o desenvolvimento do Estado.   

Segundo Hugo de Britto Machado1, o Estado exige de seus contribuintes aqueles 

recursos que necessita, por meio de seu poder derivado de sua soberania estatal:   

No exercício da sua soberania, o Estado exige que os indivíduos lhe forneçam 
os recursos de que necessita. Institui o tributo. O Poder de Tributar nada mais 
é que um aspecto da soberania estatal, ou uma parcela desta. [...] é relação 
jurídica, embora o seu fundamento seja a soberania do Estado. Sua origem 
remota foi a imposição do vencedor sobre o vencido. Uma relação de 
escravidão, portanto. 

Ora, através do poder derivado de sua soberania estatal, é instituído o tributo2, 

que pode ser definido como uma prestação pecuniária arrecada pelo Estado visando 

custear os gastos públicos, devendo ser exigido de acordo com previsão legal 

previamente instituída. 

Ainda, a lei houve por bem definir tributo, como sendo toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada.3 

                                                           
1 MACHADO, Hugo de Brito. Código Tributário Nacional. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 59. 
2 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2016, pág. 38.  
3 BRASIL, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. “Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária 
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. ” – Código 
Tributário Nacional. 
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A partir dessa definição, oportuno analisar uma de suas espécies tributária 

denominado “imposto”4 e prevista no art. 16 e seguintes do Código Tributário Nacional. 

Depreende-se por imposto uma espécie de tributo incidente sobre uma conduta 

não vinculada5 as atividades estatais relacionada ao contribuinte e que, de acordo 

com o art. 167, IV da CF, sua arrecadação destina-se ao provimento do orçamento 

público. 

Nesse sentido, Yamashita6 leciona que “imposto é todo tributo cuja hipótese de 

incidência e respectiva base de cálculo consistam num índice de capacidade 

econômico-contributiva, desvinculado de qualquer atividade estatal específica(...)” 

Assim, por natureza não vinculada dos impostos, Hugo de Brito Machado 

entende que “não está propriamente ligada ao destino dado ao produto com ele 

arrecadado (CTN, art. 4'), mas com a circunstância de que o "fato gerador" do imposto 

não está ligado a nenhuma atividade estatal.”7  

Dessa feita, conclui-se que imposto é um tributo unilateral independente de 

atuação do Poder Público e do Estado, configurando sua incidência a partir da 

ocorrência de um fato gerador pelo contribuinte.  

Partindo dessa premissa, passamos a analisar o imposto cuja a hipótese de 

incidência se dá pela prestação de serviços, popularmente conhecido como ISS – 

Imposto Sobre Serviços. 

 

 

 

 

                                                           
4 Significado de imposto: Contribuição ou tributo exigido para assegurar o funcionamento do Estado 
e das coletividades locais; encargo, ônus, tributo. Disponibilizado em: 
<https://www.dicio.com.br/imposto/> - Acessado em 30/08/2018.  
5 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. São Paulo: Malheiros, 2010, pág. 137. 
6 YAMASHITA, Douglas. Direito Tributário uma Visão Sistemática. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 247.  
7 MACHADO, Hugo de Brito. Código Tributário Nacional. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 158. 
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3. DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 

O primeiro objeto de estudo do presente trabalho será o Imposto Sobre Serviços, 

conhecido por meio da sigla “ISS”, que tem a finalidade de tributar a prestação de 

serviços, tanto por pessoas físicas como jurídicas, regulamentado por lei 

complementar e instituído por lei municipal. 

Dessa forma, o presente capítulo passa por uma análise legal do ISS, previsto 

na Constituição Federal de 1988 e na Lei Complementar nº 116/03, bem como 

analisará os aspectos do ISS, visando obter uma boa compreensão do imposto ora 

estudado buscando entender a conceituação do serviço que dá origem a sua 

incidência. 

 

3.1. Tributação sobre Serviços na Constituição Federal de 1988 

Conforme já adiantado, o ISS é um imposto que incide sobre as prestações de 

serviço, e tem como ente competente para realizar sua fiscalização e arrecadação os 

Municípios e o Distrito Federal. 

A competência para instituir o ISS é conferida pela Constituição Federal, em seu 

artigo 30, I e III, onde prevê autonomia legislativa e financeira aos Municípios e Distrito 

Federal, possibilitando-os de legislar sobre matérias de interesse local comum, bem 

como de arrecadar receitas. 8 

Assim, temos que o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISSQN é o 

imposto de competência dos Municípios e do Distrito Federal que possui como fato 

gerador a prestação de serviços, e é na Constituição Federal, em seu art. 156, III9, 

que encontra o seu fundamento. 

                                                           
8 BRASIL. Constituição Federal de 1988. “Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos 
de interesse local;(...) III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas 
rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados 
em lei(...) ” 
9 BRASIL. Constituição Federal de 1988. “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:    
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.” 
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Como se vê, no texto constitucional há a previsão de que, através de leis 

internas, poderá ser instituído e cobrado o imposto, por parte dos Municípios e Distrito 

Federal, tomando como parâmetro a Lei Complementar. 

Na época, o Decreto-Lei nº. 406/68 (recepcionado pela Constituição Federal de 

1988 como Lei Complementar) disciplinava as características gerais do Imposto Sobre 

Serviços. Posteriormente, referido diploma legal foi revogado quase na sua totalidade 

pela Lei Complementar nº 116/2003. 

Dessarte, cabia ao Decreto-Lei nº 406/68, hoje substituído pela Lei 

Complementar nº. 116/2003, a definição do fato gerador do ISSQN, bem como os 

demais aspectos do imposto. Assim, é nos referidos normativos que estão dispostos 

os serviços que serão atingidos pela obrigação tributária. 

Ora, a incidência do imposto está atrelada à prestação de serviços de qualquer 

natureza não compreendidos naqueles de competência estadual10, e se 

consubstancia em uma obrigação de fazer, ou seja, numa relação jurídica relativa ao 

poder de exigir ou pretender do prestador de serviços uma conduta objetivando um 

resultado específico.  

Em outras palavras, os Municípios possuem autonomia para legislar sobre 

impostos de sua competência, aqui, em especial, o ISS, sendo que cada qual definirá 

seus detalhes legais, mas respeitando os limites impostos pela lei complementar. 

Assim, caberia a uma Lei Complementar disciplinar sobre o Imposto sobre 

Serviço e, com base nessa premissa, foi editada a Lei Complementar nº 116/03, que 

será objeto de análise em seguida. 

 

                                                           
10 BRASIL. Constituição Federal de 1988. “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal 
instituir impostos sobre: (...) 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;(...) ” 
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3.2. Tributação Sobre Serviços na Lei Complementar nº 116/03 

A Lei Complementar nº 116/03 foi publicada no Diário Oficial da União em 01 de 

agosto de 200311,que atualizou a antiga lista de serviços apontados como hipóteses 

de incidência do ISS, e ocasionou na revogação do Decreto – Lei nº 406/68.  

Em suma, a Lei Complementar precisaria dispor sobre o ISS a definição de 

limites para evitar eventuais conflitos de competência, o fato gerador, base de cálculo 

e contribuintes, as alíquotas mínimas e máximas, bem como a incidência do tributo 

em exportações de serviços para o exterior e sobre benefícios fiscais gerais.12  

Assim, referida lei houve por bem definir a regra geral de hipótese de incidência 

àquele Município competente para tributar o serviço prestado13, ampliando a lista de 

serviços em 40 itens de serviços que, desmembrados, totalizavam 197 subitens. 

Dessa forma, serão tributados os serviços que estiverem expressamente 

previstos na lista de serviços anexa à LC 116/03, conforme preceitua seu art. 1º:  

Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos 
Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de 
serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como 
atividade preponderante do prestador. 

Logo, pode-se dizer que a lista da LC nº. 116/2003 é taxativa e não aceita, em 

tese, interpretação extensiva, conforme já foi pacificado pela jurisprudência14 do STJ 

e STF. 

Vale frisar ainda que os Municípios deverão adotar a referida lista de serviços 

sob pena de afronta a Lei Complementar nº116/2003. 

Pois bem. No que diz respeito ao rol taxativo de serviços previstos na referida 

lei, podemos verificar que um dos princípios que norteiam o ISS é o princípio 

constitucional da legalidade tributária.   

Por princípio da legalidade, leciona Luciano Amaro15:  

                                                           
11 Brasil. Lei Complementar nº 116 de 2003.  
12 BARREIRINHAS, Robinson Sakiyama e CURADO, Fernando Dias Fleury. Manual do ISS. São 
Paulo: Método, 2011, pág. 35 
13 Ibid., pág. 85 
14 STJ. EREsp 887.360/BA. Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção. Julgado em 
23/02/2011, DJe 15/04/2011. 
15 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2016, pág. 134. 
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Em suma, a legalidade tributária não se conforma com a mera autorização de 
lei para cobrança de tributos; requer-se que a própria lei defina todos os 
aspectos pertinentes ao fato gerador, necessários à quantificação do tributo 
devido em cada situação concreta que venha a espelhar a situação hipotética 
descrita na lei. (...) 

Ou seja, o princípio da legalidade tem como uma de suas finalidades impedir que 

o Fisco, por mero arbitramento, realize um lançamento ou institua uma cobrança sem 

embasamento legal. 

Assim, o lançamento poderá ser realizado pela Fiscalização somente quando o 

serviço prestado, como fato gerador da obrigação tributária de ISS, estiver presente 

na LC 116/03, respeitando o princípio da legalidade e os limites ao poder de tributar 

do Estado. 

Não obstante, mesmo que o local do recolhimento do ISS seja o Município onde 

está estabelecido aquele que presta o serviço, conforme dispõe o art. 3º da lei16, este 

mesmo dispositivo também prevê exceções, observando o princípio da territorialidade, 

prevendo que, em alguns casos, o local devido de ISS será aquele onde o serviço foi 

prestado efetivamente. 

Ou seja, muito embora a LC nº 116/03 tenha mantido o local de recolhimento do 

imposto, conforme já previa o Decreto-Lei nº 406/68, ela determinou algumas 

exceções onde o ISS seria devido no Município em que se prestou o serviço, devendo, 

no caso, se enquadrar nas exceções do art. 3º da lei. 

Finalmente, a Lei Complementar também prevê a base de cálculo e o 

contribuinte, além de limitar a alíquota máxima e mínima, dispondo também sobre 

incidência nas exportações, bem como sobre benefícios fiscais. 

 

3.3. Definição de Serviço para fins de ISS 

Conforme já mencionado anteriormente, a Constituição Federal de 1988 prevê a 

possibilidade de tributação dos serviços pelos Municípios, atribuindo-lhes 

competência tributária para tal.17 

                                                           
16 Brasil. Lei Complementar nº 116 de 2003.  
17 Brasil. Constituição Federal de 1988. “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)   III -  serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 
complementar.  
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Por sua vez, a Lei Complementar nº 116/03 define a tributação sobre “serviços 

de qualquer natureza” sendo que, apesar do termo genérico, os serviços ali tributáveis 

devem estar previstos na lista anexa, comportando, porém, interpretação ampla dos 

itens, devendo ser analisado sua natureza.18  

Além disso, também não estão acobertados aqueles serviços destinados a 

tributação Estadual que, segundo BARRETO19, “não poderão incluir atividades que a) 

não configurem serviços; b) mesmo constituindo serviços, estejam compreendidas na 

competência dos Estados (...)" 

Dessa forma, nos resta entender a definição de serviço para que seja possível 

uma análise concreta do texto constitucional e da lei complementar que destes deriva. 

Pois bem. Segundo os preceitos do art. 110 do CTN20, o conceito de serviço para 

fins tributários deve ser equivalente àquele utilizado no direito privado, construída pelo 

direito civil, e não pelo conceito econômico. 

Ocorre que, o Código Civil de 2002 não traz nenhuma definição expressa do 

conceito de serviço, mas sim de prestação de serviço, em seu artigo 59421.  

Assim, a prestação de serviço é tida por meio de um contrato ajustado entre as 

partes, que prevê a execução de uma tarefa mediante remuneração, sendo que o 

tomador é aquele que contrata o serviço e o prestador quem executa a obrigação de 

fazer.22 

Ainda, no que diz respeito aos serviços objeto desse contrato, NADER ensina 

que o “objeto do contrato pode ser qualquer tipo de serviço, seja material ou imaterial 

                                                           
18 STJ. EREsp 887.360/BA. Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção. Julgado em 
23/02/2011, DJe 15/04/2011. 
19 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei São Paulo: Dialética, 2009, pág. 299 
20 Brasil. Código Tributário Nacional “Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo 
e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, 
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal 
ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias. ” 
21 Brasil. Código Civil de 2002. “Art. 594. Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou 
imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. ” 
22 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil, Volume 3. São Paulo: Forense, 2015, pág. 341 
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(art. 594, CC) e podem figurar como tomador ou prestador tanto a pessoa física quanto 

a jurídica. 23 

Logo, superado o conceito amplo de prestação de serviços fornecido pela 

doutrina e legislação privada, é mister entender o que seria o “serviço” decorrente de 

tal prestação. 

De início, podemos conceituar serviço como todo esforço humano prestado em 

favor de outrem, sendo que é preciso se atentar aos tipos de serviços que a Lei 

Complementar abarca.24 

Assim, é ressalvado que nem todo serviço constitui hipótese de incidência 

tributária, devendo, para além da caracterização de serviço, ter conteúdo econômico, 

possibilitando o reconhecimento e dimensão do tributo dali derivado25. 

Nesse sentido, SABBAG26 define que “serviços são bens imateriais, de conteúdo 

econômico, prestados a terceiros.” 

Ora, só se pode atribuir como hipótese de incidência um serviço que possua 

valor econômico mensurável, não cabendo nesse conceito os trabalhos para si 

mesmos, os serviços públicos e aqueles que não possuem conteúdo negocial, pois 

nestes não se consegue medir a capacidade contributiva do mesmo. 

Ademais, importante salientar que não podemos atribuir o conceito de serviço 

como se econômico fosse. É importante que este seja extraído do ordenamento 

jurídico, lecionando BARRETO27 no sentido de que “nenhuma valia pode ter alegação 

de que o ISS incide sobre a “venda” de serviço, porque este é um conceito econômico. 

Serviço não se vende; serviço presta-se; faz-se.” 

Dessa forma, concluímos que serviço é uma prestação de conteúdo econômico, 

uma obrigação de fazer, que um indivíduo presta em favor de outrem, sendo de 

competência municipal sua exigência. 

                                                           
23 Ibid., pág. 341 
24 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 2009, pág. 29 
25 Ibid., pág. 30 
26 SABBAG, Eduardo. Elementos do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2015, pág. 642 
27 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 2009, pág. 298 
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3.3.1. Diferença entre Serviços e Produtos Industrializados 

Para que não nos restem dúvidas sobre o conceito de serviço, importante 

analisar um outro elemento hipótese de incidência tributária no que diz respeito aos 

impostos sobre consumo. 

Primeiramente, é mister compreender que produto industrializado é aquele 

submetido a qualquer operação que modifique sua natureza, buscando 

aperfeiçoamento ou alteração de finalidade, fornecido pelo parágrafo único do artigo 

46 do CTN28. 

Nesse sentido, o produto industrializado consiste no resultado da produção física 

ou mental de produtos, sendo que este é disponibilizado pelo industrial no cicli 

econômico.29 

Ainda, oportuno esclarecer que a natureza obrigacional do IPI consiste numa 

obrigação de dar, pois ainda que se envolva a produção de uma coisa (“fazer”), este 

imposto incide sobre a venda, importação ou arrematação do produto 

industrializado30. 

Aliás, tal entendimento é consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Recurso Especial nº 888.852/ES 31: 

 (ii) na tributação pelo IPI, a obrigação tributária consiste num "dar um produto 
industrializado" pelo próprio realizador da operação jurídica. "Embora este, 
anteriormente, tenha produzido um bem, consistente em seu esforço pessoal, 
sua obrigação consiste na entrega desse bem, no oferecimento de algo 
corpóreo, materializado, e que não decorra de encomenda específica do 
adquirente" (José Eduardo Soares de Melo, in "ICMS - Teoria e Prática", 8ª 
Ed., Ed. Dialética, São Paulo, 2005, pág. 65) (...) 

Dessa forma, restou firmada a diferenciação entre serviços e produtos 

industrializados pois, neste último, envolve como fundamento um bem produzido em 

caráter aleatório, que deverá ser entregue a outrem quando este o desejar. 

                                                           
28 Brasil. Código Tributário Nacional. “Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos 
industrializados tem como fato gerador: (...)Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-
se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a 
natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo.” 
29 SABBAG, Eduardo. Elementos do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2015, pág. 642 
30 HARADA, Kiyoshi. ISS Doutrina e Prática. São Paulo: Atlas, 2008, pág. 39 
31 STJ. REsp nº 888.852/ES. Rel. Ministro Luis Fux, Primeira Turma. Julgado 04/11/2008. DJ 
01/12/2008. 
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3.3.2. Diferença entre Serviços e Mercadorias 

Aqui, ainda nos resta analisar um outro elemento hipótese de incidência tributária 

no que diz respeito aos impostos sobre consumo. 

Enquanto o serviço é uma obrigação de fazer com conteúdo econômico, sendo 

hipótese de incidência de Imposto Sobre Serviço – ISS que encontra sua definição na 

doutrina e pela lei, conforme já analisamos acima, a mercadoria, por sua vez, não tem 

seu significado respaldado na lei, sendo definido seu conceito na doutrina, como 

“coisas móveis objeto do comércio. ”32 

Assim, nesse sentindo, CARVALHO DE MENDONÇA33 leciona que: 

Na conceituação tradicional, mercadoria é espécie do gênero coisa. Todas as 
coisas móveis, consideradas objeto da circulação comercial, tomam o nome 
específico de mercadorias. A diferença entre coisa e mercadoria não é de 
substância, mas apenas de destinação. 

Pois bem. Sobre a circulação de mercadorias, incide o ICMS, imposto de 

competência estadual34 regulamentado pela Lei Complementar 87/1996. 

Assim, sobre objetos de circulação comercial, incidirá o ICMS – Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços, não tendo uma lista taxativa como no caso do 

ISS. 

Segundo HARADA35, “o ICMS incide sobre circulação de bens corpóreos ou 

incorpóreos, mas que expressa uma obrigação de dar, cujo objeto da prestação é uma 

coisa ou direito, algo já existente.” 

Vale lembrar que, via de regra, não incidirá ICMS quando se tratar de serviço 

listado na LC nº 116/03, exceto quando houver previsão expressa.36 

                                                           
32 SABBAG, Eduardo. Elementos do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2015, pág. 642 
33 CARVALHO DE MENDONÇA J. X. de. Tratado de direito comercial brasileiro. v. V, Livro III, § 24 
34 Brasil. Constituição Federal de 1988. “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
impostos sobre: (...) 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;(...) ”  
35 HARADA, Kiyoshi. ISS Doutrina e Prática. São Paulo: Atlas, 2008, pág. 39 
36 Brasil. Lei complementar 116/03. “Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de 
competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços 
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Ainda, o STJ, por meio do Recurso Especial nº 888.852/ES37, expressa e 

consolida o entendimento acima exposto, afirmando que o ICMS incide em obrigações 

de dar, onde se consiste na entrega de bens que não dependem da atividade 

desenvolvida do devedor. 

Dessa forma, resta claro a diferença entre serviços e mercadorias, não cabendo 

a tributação de mercadoria como se serviço fosse devendo o sujeito ativo da obrigação 

se atentar nas hipóteses de serviços previstos na lei.  

 

3.4. Dos Aspectos da Incidência do ISS 

Aqui, trataremos de analisar os aspectos que compõem a hipótese de incidência 

tributária onde teremos a oportunidade de compreender melhor os elementos dessa 

hipótese, utilizando como base a doutrina clássica de Geraldo Ataliba e seus 

seguidores. 

 

3.4.1. Aspecto Material 

A doutrina analisada entende por aspecto material aquela ação prevista na 

hipótese de incidência tributária que, quando praticada, enseja na ocorrência do fato 

gerador. 

Tratando-se de aspecto material, ATALIBA38 entende que este aspecto é aquele 

que “contém a designação de todos os dados de ordem objetiva, (...) é a própria 

consistência material do fato ou estado de fato descrito pela h.i; é a descrição dos 

dados substanciais que servem de suporte à h.i.” 

                                                           
constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do 
prestador. 
§ 2o Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam 
sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, ainda que sua prestação 
envolva fornecimento de mercadorias. ” 
37 STJ. REsp nº 888.852/ES. Rel. Ministro Luis Fux, Primeira Turma. Julgado 04/11/2008. DJ 
01/12/2008. 
38 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. São Paulo: Malheiros, 2010, pág. 106 
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Aqui, ainda podemos entender que a hipótese de incidência consiste na 

descrição do fato que, quando ocorrido, origina a obrigação tributária.39 

Logo, o aspecto material é aquele que descreve materialmente o fato gerador 

com potencial de incidência tributária que, quando ocorrido, enseja na obrigação 

tributária de recolher o imposto, devendo, ainda, se atentar ao tempo e o lugar de sua 

ocorrência. 

É mister salientar sua importância porque é o aspecto material que permite a 

caracterização e individualização das hipóteses de incidência em função das 

demais40, ou seja, este aspecto determina a imparidade de cada imposto, sendo 

decisivo na fixação da espécie tributária a que o tributo pertence 

Nesse sentido, tratando-se do aspecto material de ISS, aqui concluímos pela 

prestação de serviços, de acordo com o art. 156, III da CF/88, desde que não 

compreendidos no art. 155, II, da CF/88 e previstos na lista anexa da LC nº 116/03. 

Assim, BARRETO41 leciona que “o aspecto material da hipótese de incidência 

do ISS é a conduta humana (prestação de serviço) consistente em desenvolver um 

esforço visando a adimplir uma obrigação de fazer.” 

Ademais, o autor também houve por bem ressaltar o fato de que a incidência do 

imposto se dá somente após a efetiva consumação do serviço, de modo que não há 

que se falar em incidência de ISS na mera contratação de serviços, mas somente 

quando há sua efetiva prestação42, devendo sempre se atentar para o aspecto 

temporal do imposto, que analisaremos no tópico a seguir. 

Isso porque, existem os serviços fracionáveis - que analisaremos oportunamente 

- também definidos como de execução continuada ou em prestação por etapas, que 

possuem incidência do ISS diferente daqueles serviços únicos e, portanto, devem ter 

o aspecto material observado em conjunto com o aspecto temporal.  

                                                           
39 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 2009, pág. 284 
40 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. São Paulo: Malheiros, 2010, pág. 107 
41 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 2009,pág.302 
  
42 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 2009, pág. pág.303 
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Dessa forma, concluímos que o aspecto material do ISS é a determinação do 

fato gerador que, quando ocorrido, enseja na incidência do imposto, ou seja, é a 

prestação de serviços previstos na lei, que deve ser observado em conjunto com 

demais aspectos do ISS. 

 

3.4.2. Aspecto Temporal 

O aspecto temporal de um imposto diz respeito ao tempo exato em que se 

consumou o fato gerador, ou seja, é o momento em que se praticou uma determinada 

ação prevista como hipótese de incidência tributária. 

Para ATALIBA43, “define-se o aspecto temporal da h.i. como a propriedade que 

esta tem de designar (explícita ou implicitamente) o momento em que se deve reputar 

consumado (acontecido, realizado) um fato imponível.” 

Assim, no caso da definição do aspecto temporal para fins de ISS, podemos 

dizer que é o momento em que o serviço é executado e entregue ao tomador de 

serviços.44 

Pois bem. O aspecto temporal está estritamente ligado com o momento em que 

ocorre o fato gerador da obrigação e, tratando-se de serviços de consumação única, 

fica fácil sua constatação. 

Muito embora tal entendimento seja o que prevaleça na doutrina, não temos 

nada definido na Lei Complementar nº 116/03 quanto o momento do aspecto temporal, 

cabendo, portanto, a definição pelo Código Tributário Nacional – CTN. 

Nesse sentido, o artigo 116 do CTN prevê a ocorrência do fato gerador no 

momento em que verificados as circunstâncias materiais e que os efeitos pretendidos 

tenham sido produzidos.45  

                                                           
43 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. São Paulo: Malheiros, 2010, pág. 94. 
44 BARREIRINHAS, Robinson Sakiyama e CURADO, Fernando Dias Fleury. Manual do ISS. São 
Paulo: Método, 2011, pág. 99 
45 BRASIL. Código Tributário Nacional. “Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se 
ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos: I - tratando-se de situação de fato, desde o 
momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que 
normalmente lhe são próprios; (...)” 
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No entanto, apesar de bem definido no âmbito doutrinário e legal, temos uma 

maior complexidade no assunto quando se tratam de serviços fracionáveis ou 

continuados, pela necessidade de se constatar o momento exato de cada prestação 

do serviço, como no caso de escolas ou construções civis. 

Oportuno ressaltar que em tais casos, a doutrina prevê a hipótese de incidência 

sobre cada final de mês escolar para que, quando do recolhimento da mensalidade, 

tenha a incidência do imposto. Nessa linha de raciocínio, entendem que as 

construções civis tenham fato gerador ocorrido em cada “mediação da obra”, devendo 

o imposto ser recolhido a medida em que a obra se concretiza.46 

Em se tratando de aspecto temporal, também devemos ressaltar, conforme já 

anteriormente mencionado, que a mera contratação do serviço não enseja na 

ocorrência do fato gerador, por isso, não há que se falar no aspecto temporal 

considerando o contrato da prestação de serviços, mas tão somente quando da 

prestação. 

Em suma, entendemos que o aspecto temporal é aquele que determina o 

momento do fato gerador que, no caso do ISS, se dá com a prestação de serviços, 

sendo que, em serviços fracionáveis ou continuados, esse fato gerador ocorre na 

medida em que se executa a prestação. 

 

3.4.3. Aspecto Espacial 

Conforme anteriormente mencionado, o critério espacial do tributo é um dos 

critérios da denominada Hipótese da Regra-Matriz de Incidência Tributária47. 

Para ATALIBA48, entende-se por aspecto espacial “a indicação de circunstâncias 

de lugar, contidas explícita ou implicitamente na h.i., relevantes para a configuração 

do fato imponível.”  

                                                           
46 BARREIRINHAS, Robinson Sakiyama e CURADO, Fernando Dias Fleury. Manual do ISS. São 
Paulo: Método, 2011, pág. 99 
47 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. São Paulo: Malheiros, 2010, pág. 104. 
48 Ibid., pág. 104. 
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Por sua vez, BARRETO49 aponta que “o local de ocorrência da prestação de 

serviço deve permitir se saiba qual a lei aplicável e que se identifique, também, qual o 

entende político-constitucional que, validamente, pode exigir o tributo.” 

No entanto, não é incomum a existência de conflito de competência entre 

Municípios que se entendem competentes para exigir o imposto quando torna-se difícil 

a distinção entre os fatos; originados pelo erro na identificação do momento em que 

se considera ocorrido este fato.50 

Tal polemica, inclusive, é anterior a vigência da LC nº116/03. Na época, havia o 

Decreto-lei nº 406/68 que, em seu artigo 1251, definia o local da prestação de serviço 

aquele do estabelecimento prestador do serviço, ou o domicílio do prestador. 

Todavia, muito embora a lei da época fosse clara em sua definição, o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) acabou definindo, por meio de diversos julgamentos no 

mesmo sentido52, que para fins de ISS o local de sua incidência seria o do Município 

onde o serviço contratado fosse prestado, encontrando apoio no princípio da 

territorialidade das normas. 

Isso porque, segundo a doutrina, as normas municipais são aplicadas no limite 

de seu território, assim como as normas estaduais respeitam os limites dos Estados, 

justificando, então, a incidência de ISS no território em que ocorreu o fato gerador.53  

Posteriormente, com a publicação da LC nº 116/03, restou definido em seu art. 

3º aquilo já previsto no Decreto-Lei nº 406/68, onde inovou somente quanto as 

exceções previstas em seus incisos. 

Assim, ainda para compreender o critério espacial do ISS, leciona Paulo de 

Barros Carvalho54: 

                                                           
49 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 2009, pág. 316 
50 Ibid., pág. 321 
51 BRASIL. Decreto-lei nº 406/68. “Art 12. Considera-se local da prestação do serviço : 
a) o do estabelecimento prestador ou, na falta de estabelecimento, o do domicílio do prestador; 
b) no caso de construção civil o local onde se efetuar a prestação. 
c) no caso do serviço a que se refere o item 101 da Lista Anexa, o Município em cujo território haja 
parcela da estrada explorada. ”    
52 STJ. EDiv. 130.792/CE Rel. Min. José Delgado. Julgado em 02/10/1997. DJ 17/11/1997; 
STJ. REsp. 168.023/CE. Rel. Min. José Delgado. Julgado em 19/05/1998. DJ 03/08/1998.  
53 HARADA, Kiyoshi. ISS Doutrina e Prática. São Paulo: Atlas, 2008, pág. 16 
54 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2010, pág. 323/325. 
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“Há regras jurídicas que trazem expressos os locais em que o fato deve 
ocorrer, a fim de que irradie os efeitos que lhe são característicos. (...) 
Acreditamos que os elementos indicadores da condição de espaço, nos 
supostos das normas tributárias, hão de guardar uma dessas três normas 
formas compositivas, diretriz que nos conduz a classificar o gênero tributo na 
conformidade do grau de elaboração do critério espacial da respectiva 
hipótese tributária: 

a) hipótese cujo critério espacial faz menção a determinado local para a 
ocorrência do fato típico; 

Ora, é evidente que a Lei Complementar n.º 116/03, ao dispor sobre o critério 

espacial do ISS, optou pela primeira alternativa do item acima, quer seja “hipótese 

cujo critério espacial faz menção a determinado local para a ocorrência do fato típico”, 

já que seu artigo 3º determinou a regra geral (disposta no caput) e suas exceções 

(incisos). 

Conforme se constata, a regra geral acerca do critério espacial do ISS é de que 

o tributo deverá ser recolhido em favor do Município em que estiver domiciliado o 

estabelecimento do prestador do serviço, sendo exceções as vinte hipóteses 

dispostas nos incisos do artigo 3º da LC 116/03.  

Para uma melhor compreensão, oportuno analisar o conceito de 

estabelecimento prestador, definido no art. 4º da LC 116/0355. 

Sílvia Helena Gomes Piva56, ao tratar do tema do estabelecimento prestador, 

corrobora o entendimento supra, assinalando o seguinte: 

O estabelecimento prestador, conforme já definimos, deve ser entendido 
como o local em que o contribuinte desenvolve a atividade de prestar 
serviços, compreendendo, nessa definição, o complexo de coisas que 
venham a configurar o núcleo habitual do exercício da atividade, pressupondo 
gerência e administração mínimas e que sejam aptas à atividade econômica 
de prestar serviços ou, na existência de local com tais especificações, o 
domicílio do prestador. (...) Reforçamos o critério do estabelecimento 
prestador leva em consideração o local do estabelecimento que efetivamente 
presta o serviço. 

                                                           
55 Brasil. Lei Complementar nº 116/03. Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde 
o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que 
configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações 
de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou 
quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 
56 PIVA, Sílvia Helena Gomes. O ISSQN e a determinação do local da incidência tributária. São 
Paulo: Saraiva, 2012, 148/149. 
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Ainda, nos dizeres de BARRETO57, estabelecimento prestador pode ser definido 

como “qualquer local em que, concretamente, se der a prestação de serviços.” 

E então ainda ressalva no sentido de que, para que realmente seja considerado 

a tese da prevalência do local do estabelecimento prestador, este terá que realizar 

todas as etapas necessárias à prestação do serviço e, consequentemente, a 

prestação de serviços, de fato, terá sido realizada naquele único Município.58  

Vale lembrar ainda que, para efeitos de ISS, não há que se falar em sua 

incidência nas atividades-meio que levam a execução da atividade-fim pois somente 

esta corresponderá a um serviço tributável59. 

Dessa forma, concluímos que mesmo que a Lei Complementar nº 116/03 tenha 

definido as características do aspecto espacial, é certo que muitas controvérsias ainda 

existem, mesmo porque, para efeitos de serviços prestados continuadamente e em 

frações, ou, ainda, serviços digitais, é evidente que tal enraizamento do aspecto 

espacial tem potencial de ferir o princípio da territorialidade. 

 

3.4.4. Aspecto Pessoal 

Entende-se por aspecto pessoal aquele que indica os sujeitos da relação 

tributária que deram início a hipótese de incidência do ISS. São os sujeitos da 

obrigação tributária que nasceu em virtude da ocorrência do fato gerador praticado, 

ou seja, na prestação de algum serviço. 

Segundo ATALIBA60, “aspecto pessoal é o atributo da h.i que determina o sujeito 

ativo da obrigação tributária respectiva e estabelece critérios para fixação do sujeito 

passivo.” 

Diante dessa premissa, BARREIRINHAS e CURADO61 definem sujeito passivo 

como “o devedor da obrigação tributária, aquele que deve cumprir a prestação objeto 

                                                           
57 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 2009, pág. 324. 
58 Ibid., p. 328 
59 Ibid., p. 332 
60 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. São Paulo: Malheiros, 2010, pág. 80. 
61 BARREIRINHAS, Robinson Sakiyama e CURADO, Fernando Dias Fleury. Manual do ISS. São 
Paulo: Método, 2011, pág. 105 
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de tal obrigação (entregar dinheiro, no caso da obrigação principal, ou cumprir a 

obrigação acessória).” 

Então, o sujeito passivo pode ser definido como aquele que dá origem a 

materialidade da hipótese de incidência de um tributo, ou que tenha relação direta 

com essa materialidade.62. 

Ademais, é importante ressaltar que os sujeitos passivos de impostos previstos 

na Constituição devem ser definidos por lei complementar63, e, se tratando de ISS, 

caberá a LC nº 116/03 defini-lo. 

Nesse sentido, referida lei estabelece que o sujeito passivo da obrigação será 

aquele que prestar o serviço, ali denominado como contribuinte.64  

Assim, resta determinado que o sujeito passivo da hipótese de incidência de uma 

obrigação tributária oriunda de prestação de serviços é a pessoa cumpridora da 

obrigação contratada, aquela que praticou o serviço. 

Não obstante, faz-se necessário uma análise de uma outra parte da relação 

tributária, denominada de “sujeito ativo”. 

Sujeito ativo, segundo AMARO65, é “a pessoa titular do direito de cobrar aquele 

pagamento ou a pessoa legitimada para exigir o cumprimento do dever formal ou 

acessório.” 

Ainda, faz uma importante diferenciação entre a legitimidade para exigir 

determinado tributo e a legitimidade para institui-lo, uma vez que “o sujeito ativo é da 

obrigação tributária. Sua identificação deve ser buscada no liame jurídico em que a 

obrigação se traduz, e não na titularidade da competência para instituir o tributo. “66 

                                                           
62 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 2009, pág. 353 
63 Brasil. Constituição Federal de 1988. “Art. 146. Cabe à lei complementar:(...) III - estabelecer 
normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: a) definição de tributos e de 
suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos 
respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; (...)” 
64 Brasil. Lei Complementar nº 116 de 2003 ” Art. 5o Contribuinte é o prestador do serviço. ”  
65 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro, 21ª Edição, 2016, pág. 321 
66 Ibid. pág. 323 
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Aqui, é importante entender tal diferenciação para que não as confunda, uma 

vez que a legitimidade para exigir determinado tributo é prevista no art. 145, § 1º da 

CF67, que diz respeito a capacidade de quem pode cobrar seu recolhimento, enquanto 

a legitimidade para instituí-lo está ligada à competência daquele que poderá criar e 

legislar sobre o mesmo, previsto no art. 156, III da CF68. 

Finalmente, o sujeito ativo é aquele que ocupa o polo credor da relação tributária, 

aquele que possuiu legitimidade para cobrar determinado tributo.” 

Assim, concluímos que temos dois sujeitos da obrigação tributária definidos por 

normas legais, sendo o sujeito passivo aquele contribuinte prestador do serviço e o 

sujeito ativo aquele que possui legitimidade para exigir o tributo, sendo que, no caso 

do ISS, é o Distrito Federal e os Municípios69. 

 

3.4.5. Aspecto Quantitativo 

O aspecto quantitativo tem como finalidade definir aquilo que deverá ser 

recolhido da obrigação tributária, ou seja, esse aspecto é o limitador do valor a ser 

exigido a título de imposto, tendo como principais elementos desse aspecto a Base 

de Cálculo e a Alíquota. 

Assim, HARADA70 leciona sobre aspecto quantitativo o seguinte: 

Neste aspecto, destacam-se a base de cálculo e a alíquota. Na determinação 
do tributo devido, o que se faz por meio do lançamento tributário, há que se 
calcular o montante devido, aplicando-se a alíquota sobre a base de cálculo. 
Esta é, portanto, uma ordem de grandeza própria do aspecto quantitativo do 
fato gerador. Alíquota é o percentual incidente sobre a base de cálculo, ou 
um valor prefixado, nos casos de tributos fixos ou tributos por alíquotas fixas. 

                                                           
67 Brasil. Constituição Federal de 1988. “Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão instituir os seguintes tributos: (...) 
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade 
a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. ” 
68 Brasil. Constituição Federal de 1988. “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.  
69 Brasil. Lei Complementar nº 116 de 2003. ” Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 
de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços 
constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do 
prestador.” 
70 HARADA, Kiyoshi. ISS Doutrina e Prática. São Paulo: Atlas, 2008, pág. 12. 
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Uma e outra estão submetidas ao princípio da reserva legal (art. 97, IV do 
CTN).  

A Lei Complementar 116/03, em seu artigo 7º, acaba por definir que a base de 

cálculo do imposto é o preço do serviço, sendo que, suas previsões excepcionais 

estão previstas nos parágrafos deste dispositivo. 71  

Nesse sentindo, preço de serviço é o valor previamente estipulado à determinada 

contraprestação; é a receita bruta derivada de determinado serviço. 72 

Já em relação a alíquota, elemento também essencial no aspecto quantitativo 

que deve ser definido por lei complementar73, teve seu limite fixado no art. 8º, II da Lei 

Complementar 116/0374, sendo que o valor máximo a ser exigido não deverá 

ultrapassar 5% da base de cálculo. 

Sobre a alíquota mínima, esta foi fixada recentemente na LC 116/03, em seu 

artigo 8º-A, instituído pela Lei Complementar 157/1675. 

No entanto, este limite já era utilizado mesmo antes de sua fixação na LC 116/03, 

pois se utiliza o limite de 2% previsto na EC 37/0276, que restringe a autonomia 

municipal visando evitar a guerra fiscal entre os Municípios. 77 

Finalmente, restou-se definido os elementos do aspecto quantitativo, quer seja 

a base de cálculo do imposto e a alíquota máxima e/ou mínima a ser exigida, quando 

tratar-se de serviços com potencial de iniciar uma guerra fiscal entre Municípios. 

 

                                                           
71 Brasil. Lei Complementar nº 116/03. “Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.” 
72 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 2009, pág. 366 
73 Brasil. Constituição Federal de 1988. “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002); I - fixar as suas alíquotas máximas 
74 Brasil. Lei Complementar nº 116/03. “Art. 8o As alíquotas máximas do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza são as seguintes: II - demais serviços, 5% (cinco por cento). (...)” 
75 Brasil. Lei Complementar nº 116/03. “Art. 8o-A.  A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza é de 2% (dois por cento).” 
76 Brasil. Emenda Constitucional 37/02 “Art. 88. Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto 
nos incisos I e III do § 3º do art. 156 da Constituição Federal, o imposto a que se refere o inciso III do 
caput do mesmo artigo: I – terá alíquota mínima de dois por cento, exceto para os serviços a que se 
referem os itens 32, 33 e 34 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 
1968; ” 
77 BARREIRINHAS, Robinson Sakiyama e CURADO, Fernando Dias Fleury. Manual do ISS. São 
Paulo: Método, 2011, pág. 159 
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4. DO “STREAMING” – NATUREZA JURÍDICA 

É conhecimento de grande parte da população mundial que o uso da internet, 

nos dias de hoje, é de suma importância às atividades pessoais e profissionais, 

possibilitando não só a comunicação e o entretenimento, como a realização de 

trabalhos, desde os mais enxutos até grandes transações econômicas, devendo, 

então, que o nosso ordenamento jurídico tenha previsão destas relações cibernéticas. 

Conhecido por muitos doutrinadores como quinta geração dos Direitos 

Humanos, os “direitos virtuais” constituem direitos relacionados à era cibernética, 

abrangendo a geração de direitos frente à utilização destes na internet78.  

Dentre tantos fatos jurídicos que a internet engloba, o presente trabalho passará 

a analisar o streaming e sua tributação, que muito se discute e se destaca uma vez 

que o uso desta plataforma cresce cada vez mais, dado que a média de sua utilização 

semanal cresceu cerca de 90,1% nos últimos três anos79. 

Dito isso, faz-se necessária a análise do conceito de streaming no presente 

trabalho, uma vez que seu entendimento é essencial para entender e analisar a 

inserção deste na LC 116/03, como uma hipótese de serviço passível de incidência 

de ISS, aproveitando também para analisar o modo como aparece no nosso 

ordenamento jurídico. 

Ademais, também analisaremos a prestação desta obrigação por parte das 

empresas que exploram economicamente o uso do streaming, explorando a prestação 

fornecida aos contratantes. 

 

4.1. Do Conceito de “Streaming” 

Streaming é uma palavra de origem inglesa derivada do stream, que significa 

córrego ou riacho. Assim, o termo streaming poderia ser traduzido ao português como 

                                                           
78 PINHEIRO, Patricia Peck. Direito Digital. São Paulo: Saraiva, 2007. 
79 LOUREIRO, Michelli. Serviços De Streaming Estão Contratando A Todo Vapor. Disponível em 
<https://exame.abril.com.br/carreira/empresas-de-streaming-estao-crescendo-e-contratando-a-todo-
vapor/> Acessado em 27/05/2018. 
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“fluxo” que, ao ser analisado dentro do meio tecnológico, pode ser utilizado como fluxo 

de dados ou de conteúdos multimídias.  

A partir disso, é possível depreender da palavra streaming como uma forma de 

distribuição digital de tecnologia, onde através desta plataforma o fornecimento e o 

acesso de conteúdos de imagem e som são contínuos em razão do fluxo de dados. 

Oportuno analisar a definição do termo streaming, dado pelo Pedro Augusto P. 

Francisco80: 

O streaming é uma tecnologia que consiste na distribuição online de dados, 
por meio de pacotes. Nesse caso, não há armazenamento de conteúdo por 
parte do destinatário dos dados, ou seja, este é reproduzido na medida em 
que o usuário o recebe. (...) 

Logo, podemos concluir que a tecnologia streaming nos revela uma transmissão 

de dados de som e imagem de forma instantânea sem sequer ter a necessidade de 

baixar o conteúdo e armazená-lo.  

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.559.264/RJ, 

houve por bem conceituar a tecnologia streaming, concluindo ser uma forma contínua 

de transmissão de dados e informações. 

A breve leitura de um trecho do voto proferido pelo E. Ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva 81 é importante para se aprofundar na análise desse conceito: 

Streaming é a tecnologia que permite a transmissão de dados e informações, 
utilizando a rede de computadores, de modo contínuo. Esse mecanismo 
caracteriza-se pelo envio de dados por meio de pacotes, sem que o usuário 
realize download dos arquivos a serem executados. [...] Desse modo, a 
tecnologia de streaming permite a transferência de áudio ou vídeo em tempo 
real sem que o usuário conserve uma cópia do arquivo digital em seu 
computador, e é exatamente nesse ponto que reside a mudança de 
paradigma, pois, diferentemente do que acontecia há poucos anos, o que 
importa é o acesso, e não mais a propriedade ou a posse da mídia física (seja 
vinil, CD ou qualquer outra forma de corporificação da obra) ou virtual.  

 

Assim, segundo entendimento do STJ, podemos concluir que streaming é uma 

tecnologia que permite o acesso a conteúdos digitais de áudio ou vídeo sem a 

                                                           
80 FRANCISCO, Pedro Augusto. Da Rádio ao Streaming. Rio de Janeiro: Azougue, 2015.pág. 268.  
81 STJ. REsp nº 1.559.264/RJ. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 
08/02/2017, DJe 15/02/2017. 
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necessidade de posse da mídia física, uma vez que tal acesso se dá pelo envio 

contínuo de dados. 

Pois bem. A tecnologia streaming surgiu como um mecanismo inovador que 

permite a transmissão contínua de som e imagem aos dispositivos conectados à 

internet, como rádios, computadores, smartphones, tablets, etc.  

Este mecanismo revolucionou a entrega de conteúdo digital dos últimos dez 

anos, passando do VHC para o DVD, e dos downloads de vídeos, músicas e filmes 

até agora82. Aqui, não se vê a posse de mídia, física ou virtual, mas sim a permissão 

de acesso ao conteúdo desejado. 

O acesso ao conteúdo se dá por meio de um sítio eletrônico ou então um 

aplicativo, sendo que, basicamente, os usuários solicitam acesso à um conteúdo 

digital já disponibilizado pelos servidores finais na plataforma, sendo possível o 

acesso on-line.   

Em suma, podemos afirmar que o streaming é o contraposto do download, pois 

neste você tem o armazenamento do conteúdo de forma definitiva, não sendo uma 

transmissão de dados, mas sim uma transferência de um arquivo localizado num 

determinado servidor para armazena-lo por tempo indeterminado, exigindo do 

dispositivo uma grande capacidade de armazenamento83.  

Ora, enquanto o download requer espaço de armazenamento por tempo 

indeterminado84, transferindo (ou, resumidamente, copiando um arquivo de um 

servidor a outro), o streaming é apenas uma transmissão instantânea de dados, sendo 

uma ideia indubitavelmente mais prática. 

Ainda, a tecnologia streaming existe em duas modalidades: i) streaming on 

demand e ii) live streaming, sendo importante destacar suas principais características. 

                                                           
82ARTHUR, Charles. Will Spotify kill the music download? Disponível em 
<https://www.theguardian.com/business/2016/dec/26/spotify-music-download-apple-itunes-streaming-
vinyl> Acesso em 08 de junho de 2018. 
83GONZALEZ, Barb. The Difference Between Streaming and Downloading Media. Disponível em < 
https://www.lifewire.com/difference-between-streaming-and-downloading-media-1847372> Acesso em 
11 de junho de 2018. 
84BRITO, Edvaldo. O que é download. Disponível em 
<http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/05/o-que-e-download.html>. Acesso em 12 de junho 
de 2018. 
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O streaming on demand (do português, "sob sua demanda") permite que o 

usuário tenha acesso à conteúdos e mídias em qualquer tempo, desde que os dados 

estejam armazenados no servidor da plataforma que o disponibiliza, possibilitando 

que o usuário interfira na transmissão do conteúdo, dando uma maior comodidade. 

Aqui, é possível que o usuário assista o conteúdo no seu próprio tempo, podendo 

pausá-lo, avançá-lo e retrocede-lo, além de ter o acesso ilimitado àquele conteúdo, 

podendo repetir a exibição diversas vezes, como um filme catalogado no Netflix, por 

exemplo. 

Enquanto isso, o live streaming (do português, "ao vivo") é um meio de 

transmissão de conteúdos que estejam acontecendo no presente momento, sem que 

ocorra a interferência na transmissão por parte de quem esteja assistindo, mas 

possibilitando, em algumas plataformas, a interação dos usuários que estão 

acompanhando a transmissão. 

Nesse sentido, o live streaming costuma ser utilizado para transmissão de 

eventos ou vendas, sendo comum o uso em plataformas como o Instagram e o 

Facebook. 

Após análise do conceito de streaming, depreende-se que essa tecnologia muito 

se assemelha à transmissão de conteúdo de mídia por meio de rádio e televisão.  

Pois bem. Em ambos meios de transmissão, não há armazenagem de conteúdo 

de imagem e som no dispositivo final, não consumindo espaço de armazenamento, 

como o download, apenas há o envio e recepção de sinal entre o emissor e o 

dispositivo final. 

Esta analogia entre os meios de transmissão ora mencionados é relatada por 

Foruzan, onde esclarece que: 

“O processo de transmissão de um fluxo contínuo de áudio e vídeo em tempo 
real via Internet é muito similar à transmissão de áudio e vídeo por estações 
de rádio e TV. Somente que, em vez de utilizar o ar para suas transmissões, 
as estações transmitem via Internet”85. 

 

                                                           
85 FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de dados e redes de computadores. São Paulo: McGraw-
Hill, 2008, pág. 912. 
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Ora, restado analisado o conceito de streaming dado na atualidade, seja na 

doutrina ou nos pelo E. STJ, além de demonstrado suas modalidades, passaremos a 

analisar as empresas que utilizam esse meio de transmissão de multimídia para fins 

econômicos. 

 

4.2. Do streaming service 

Com a popularização da tecnologia streaming, foram surgindo diversas 

empresas fornecedoras dessa transmissão de dados. Conhecidas como empresas de 

streaming services (do português, serviços de streaming), elas são responsáveis pela 

disponibilização dos conteúdos multimídias, por meio de suas plataformas, tais quais 

Netflix, Youtube, HBO Now, Hulu, Spotify, Deezer, Amazon Instant Video, entre 

outras. 

Dentre as diversas empresas de streaming service, merece destaque uma das 

mais famosas, sendo relevante um breve histórico, para que seja possível 

compreender uma análise conceitual das operações prestadas nos dias atuais. 

Conhecida por grande parte da população mundial, a Netflix é uma empresa de 

streaming service que se destaca em guias de “melhores serviços de streaming”, 

ocupando a primeira posição86 no ranking de melhor empresa.  

A primeira posição se dá pela oferta de dados ilimitados disponibilizados aos 

usuários, como filmes, TV shows, desenhos, séries e documentários, além de 

programas originais da empresa, por um preço acessível, conquistando o público em 

geral, não tendo conteúdo exclusivo para uma única faixa-etária.  

Oportuno analisar a definição da empresa dada em seu próprio sitio eletrônico87, 

senão vejamos: 

A Netflix é um serviço de transmissão online que permite aos clientes assistir 
a uma ampla variedade de séries, filmes e documentários premiados em 

                                                           
86HONOROF, Marshall. Best Streaming Video Services 2018. Disponível em 
<https://www.tomsguide.com/us/best-streaming-video-services,review-2625.html>. Acesso em 13 de 
junho de 2018. 
87NETFLIX. Termos de uso da Netflix. Disponível em <https://help.netflix.com/legal/termsofuse>. 
Acessado em 13 de junho de 2018. 
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milhares de aparelhos conectados à internet.  

Criada no ano de 1997 no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América, 

tem como fundadores Reed Hastings e Marc Randolph, que tinham como objetivo 

inicial fornecer um serviço online de locação de filmes88. 

Posteriormente, começaram a comercialização de DVDs (Digital Versatile Discs) 

no seu sítio eletrônico, bem como o lançamento do serviço de assinatura de locação 

ilimitada de DVDs, que exigia o pagamento de um valor mensal. 

Em suma, tal comercialização se deu até o início de 2007, através do envio da 

mídia aos compradores/locadores pelo serviço de postagem americano, se valendo 

do leve peso do DVDs para o envio. 

A partir de 2007, a empresa iniciou o serviço de streaming, passando a transmitir 

conteúdo multimídia online, disponibilizando um catálogo com os mais variados filmes 

e séries e inovando seu próprio objeto, mas sem deixar o serviço de envio de DVD 

físico, que é realizado apenas nos Estados Unidos da América e ainda gera uma 

receita altíssima, embora irrisória se comparada com a do serviço de streaming89. 

Somente quatro anos após o lançamento do serviço de streaming, em setembro 

de 2011, a Netflix chegou ao Brasil90, oferecendo o catálogo de conteúdo multimídia 

para acesso dos usuários brasileiros por meio de aparelhos conectados à internet, 

sendo necessário a assinatura mensal do serviço. 

O serviço prestado pela empresa, segundo análise dos Termos de Uso da 

assinatura deste, se dá pelo fornecimento através de uma plataforma para busca e 

visualização do conteúdo disponibilizado no catálogo. Vejamos: 

Usados nestes Termos de uso, os termos "serviço Netflix", "nosso serviço" ou 
"o serviço" significam o serviço personalizado fornecido pela Netflix, para 
busca e visualização do conteúdo da Netflix, incluindo todos os recursos e 

                                                           
88NETFLIX. Netflix Media Center. Disponível em <https://media.netflix.com/pt_br/about-netflix>. 
Acessado em 13 de junho de 2018. 
89NETFLIX. Q1 18 – Letter to shareholders. Disponível em < 
https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/quarterly_reports/2018/q3/FIN 
AL-Q3-18-Shareholder-Letter.pdf>. Acessado em 13 de junho de 2018. 
90NETFLIX. Netflix chega ao Brasil. Disponível em <https://media.netflix.com/es/press-
releases/netflix-chega-ao-brasil-migration-2>. Acessado em 13 de junho de 2018. 



37 
 

 

funcionalidades, recomendações e avaliações, o site e as interfaces do 
usuário, assim como todo o conteúdo e software associados ao serviço.91 

Embora a definição do serviço prestado tenha sido de maneira ampla, a empresa 

houve por bem estreitar este conceito de “serviço”, esclarecendo que a atividade 

exercida é restrita ao acesso do conteúdo digital disponibilizado, ou seja, uma mera 

cessão de licença limitada ao conteúdo oferecido92: 

4.2. O serviço Netflix e todo o conteúdo visualizado por intermédio do serviço 
Netflix destinam-se exclusivamente para uso pessoal e não comercial, não 
podendo ser compartilhados com pessoas de fora da sua família. Durante 
sua assinatura Netflix, a Netflix concede a você um direito limitado, não 
exclusivo e intransferível para acessar o serviço Netflix e assistir ao conteúdo 
da Netflix. Exceto pelo descrito acima, nenhum outro direito, titularidade ou 
participação lhe é concedido. Você concorda em não utilizar o serviço em 
exibições públicas.  

Ora, resta evidente que o serviço prestado pela empresa é um mero 

fornecimento da disponibilização de determinados conteúdos, não se tratando de uma 

obrigação de fazer, ou seja, não há que se falar em atos ou serviços a serem 

executados pelo devedor93 quando o serviço consiste apenas em disponibilizar um 

conteúdo, mas sim em uma obrigação de dar, porquanto a empresa não presta 

nenhum esforço como se serviço fosse. 

Aqui, vale ressaltar que analisaremos a diferença entre obrigação de dar e de 

fazer mais adiante, num tópico oportuno. 

Pois bem. Diante do conceito de serviço fornecido pela própria empresa e a 

crescente demanda na procura e utilização do serviço da Netflix no Brasil, é natural 

que tenha surgido a ânsia de caracterizar esta prestação como hipótese de incidência 

tributária. 

Ocorre que, muito já se discutiu sobre a ocorrência desse fato gerador e sua 

hipótese de incidência tributária até sua normatização e, ainda assim, não há um 

consenso sobre essa correta caracterização.  

                                                           
91 NETFLIX. Termos de uso da Netflix. Disponível em <https://help.netflix.com/legal/termsofuse>. 
Acessado em 13 de junho de 2018 
92 Ibid., 
93 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Vol 2 – Teoria Geral Das Obrigações. 
São Paulo: Saraiva, 2011, pág. 85. 
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Destaca-se que a falta de consenso não é somente no território brasileiro, pois 

diversos países possuem a mesma dificuldade para caracterizar o streaming como 

um fato gerador.  

No próprio país sede da empresa, os Estados Unidos da América, existem 

variações de tributação entre os estados, tanto na incidência ou não de imposto, como 

o imposto a incidir sobre streaming.  

Assim, é interessante analisar como colocamos nossa tributação sobre o 

streaming, e apreciar a tributação estadunidense em relação as normas brasileiras. 

 

4.3. Do Streaming na Lista de Serviços da Lei Complementar nº 116/03 

A inserção do streaming no ordenamento jurídico brasileiro é recente e, desde 

então, tal tema passou a ser objeto de muito questionamento e pronunciamento dos 

mais diversos juristas brasileiros, visando apreciar o subitem 1.09 da Lei 

Complementar nº 157/2016, que inseriu streaming na lista de serviços da Lei 

Complementar nº 116/03, e sua consonância com as normas legais do direito 

brasileiro. 

Independente das tantas discussões que a Lei Complementar nº 157/2016 

gerou, fato é que o streaming foi inserido como serviço sob a seguinte redação: 

1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, 
imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais 
e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço 
de Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 
2011, sujeita ao ICMS).  (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

Assim, esse novo subitem deu início a permissão aos Municípios de exigir ISS 

sobre a disponibilização de conteúdos audiovisuais por meio da internet. 

Com esta permissão, os Municípios interessados precisariam alterar suas leis 

para que ampliassem a lista anexa de serviços, de modo que fosse inserido àquilo 

previsto no subitem 1.09 da LC nº 113/06. 

Do texto aprovado, é previsto que essa disponibilização tenha caráter transitório, 

isto é, não pode ser definitiva, não se caracterizando como uma venda daquele 
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conteúdo. Dessa maneira, assim que o assinante cancelasse sua assinatura de 

disponibilização de conteúdo, seu acesso a estes conteúdos seria cessado. 

Logo, resta claro que o subitem pretendeu inserir como serviço àquelas 

atividades que propõem a disponibilização de conteúdos audiovisuais, por meio da 

internet (e conhecido popularmente como streaming), para que fosse possível a 

exigência de impostos sobre tal atividade, quer seja o Imposto Sobre Serviço. 

 

4.4. Do Direito Comparado: Uma Breve Síntese Sobre a Normatização da 

Hipótese de Incidência Tributária no Serviço de Streaming nos EUA 

Muito embora exista a normatização brasileira da hipótese de incidência 

tributária nos serviços de streaming, fato é que não há um consenso sobre a devida 

aplicação da tributação brasileira. 

Ocorre que, a falta de consenso da correta aplicação da tributação nos serviços 

de streaming já gerou muita polêmica acerca de sua caracterização. Nos Estados 

Unidos da América, país sede da empresa Netflix, é possível perceber a total falta de 

consenso sobre a tributação do streaming. 

Dentre todo território estadunidense, muitos Estados optaram pela não 

tributação do streaming, seja pelo fato de sua difícil caracterização, ou por motivos 

distintos que impediram a normatização do serviço. 

Ainda assim, Estados como o da Flórida, Idaho, Illinois e Alabama, insistiram em 

sua tributação e vêm arrecadando verba sobre esse fato gerador deste então. 

Em síntese, o streaming passou-se a ser tributado na Flórida como se serviço 

de comunicação fosse94, enquanto em Illinois era considerado como serviço de 

entretenimento.95 

                                                           
94 FLORIDA. Departament Of Revenue. Florida Technical Assistance Advisement No. 14A19-005. 
Disponível em: < https://revenuelaw.floridarevenue.com/LawLibraryDocuments/2014/03/TAA-
118235_14A19-001%20REDACTED%20_%20SUMMARY.pdf> Acessado em 21 de junho de 2018. 
95 CHICAGO. Amusement Tax Ruling. Tax Rule nº 5. Disponível em: < 
https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/rev/supp_info/TaxRulingsandRegulations/Amuse
mentTaxRuling_5_06_09_2015.pdf>. Acessado em 21 de junho de 2018. 
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No Estado de Idaho, tributa-se os “bens digitais”96. Aqui, há uma diferenciação 

entre os bens de uso permanente (àqueles em que o usuário realiza o download) e 

contínuo (àqueles em que o usuário tem acesso via streaming), sendo que no último 

caso, não há incidência de tributo. 

Finalmente, no Estado do Alabama, como já anteriormente mencionado, tentou-

se instituir a cobrança de imposto sobre os serviços streaming, estendendo o 

“Alabama’s Rental Tax” por meio da Administrative Rule nº 810-6-5-.0997. 

Em síntese, essa “regra administrativa” instituiria a cobrança de imposto ao 

equiparar o serviço de streaming com um serviço de locação, onde “transmissões 

digitais, filmes on demand, programas de televisão, streaming de vídeo/áudio ou 

similares, disponibilizados aos clientes, independentemente do método de 

transmissão, são considerados bens tangíveis e sujeitos ao imposto sobre locação”. 

Aqui, o “Alabama’s rental tax” seria uma espécie de imposto sobre locação de 

bens móveis, se comparado à legislação brasileira.  

Ocorre que, não foi dada continuidade a referida norma, uma vez que a 

competência para instituir novos impostos é do "legislativo", enquanto a norma fora 

editada pelo Departamento de Finanças. Muito embora a norma tenha sido rejeitada 

num primeiro momento, destaca-se que, recentemente, ela fora novamente objeto de 

apreciação98. 

Ora, é evidente a tamanha divergência sobre a cobrança de imposto sobre um 

mesmo serviço, frisa-se, um mero fornecimento da disponibilização online de 

determinados conteúdos, sem direitos autorais ou uso para fins comerciais, em 

um único país e, consequentemente, a incerteza da legitimidade da cobrança, sendo 

notória a dificuldade sobre a tributação do tema, não existindo um consenso até o 

presente momento. 

                                                           
96 IDAHO, Revenue and Taxation Committee. HOUSE BILL NO. 209. Disponível 
em<https://legislature.idaho.gov/wp-content/uploads/sessioninfo/2015/legislation/H0209.pdf>. 
Acessado em 21 de junho de 2018. 
97 ALABAMA Administrative Code. Administrative Rule nº 810-6-5-.09. Disponível em: 
<http://www.alabamaadministrativecode.state.al.us/JCARR/JCARR-FEB-15/REV%20810-6-5-
.09.pdf>. Acessado em 21 de junho de 2018. 
98 POE, Kelly. State could start taxing Netflix, Spotify and other streaming services. Disponível em  
<https://www.al.com/business/index.ssf/2017/03/state_could_start_taxing_netfl.html> Acessado em 21 
de junho de 2018. 
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5. ANÁLISE DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE ISS SOBRE 

STREAMING 

Para que fosse possível concluir sobre a constitucionalidade (ou não) da 

incidência de ISS sobre streaming, buscamos até o presente momento firmar os 

conceitos dos elementos necessários em relação a materialidade do ISS e a definição 

do que é o streaming. 

Assim, após defini-los, utilizaremos tais conceitos para, em conjunto, analisar os 

fatores que possibilitam (ou não) concluir pela inconstitucionalidade da exigência do 

ISS sobre a disponibilização de conteúdos audiovisuais por meio de streaming, sendo 

mister a utilização de não só a doutrina como a jurisprudência firmada pelo STF e STJ 

sobre casos análogos. 

 

5.1. Vedação da Ampliação do conceito de Serviço 

Conforme já definido em tópico oportuno, serviço é um bem imaterial derivado 

de um esforço humano prestado a outrem, com conteúdo econômico, sendo que este 

conceito é extraído da doutrina civilista, conforme determina o art. 110 do CTN. 

No entanto, muito se discute sobre o conceito de serviço e uma possível 

ampliação deste termo, ainda que não possua a natureza jurídica de serviço para fins 

do direito privado. 

Aqui, entende-se por natureza jurídica a obrigação em que se consiste no fato 

gerador, se uma prestação de serviços, caracterizando-se como obrigação de fazer, 

ou uma mera transferência de coisa, caracterizando-se como obrigação de dar.  

Ora, as obrigações de dar, como, por exemplo, as locações ou cessões de 

direito, que a competência tributária é reservada à União, ou os fatos de contratos 

mercantis, que tem como competência tributária os Estados, por meio da incidência 

do ICMS, não podem ser objeto de fiscalização dos Municípios. 

Nesse sentido, qualquer que fosse a ampliação do conceito de serviços, que não 

somente as obrigações de fazer consequentes do esforço humano, implicaria no 
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alargamento da competência tributária dos Municípios, que, diretamente, feriria a 

Constituição Federal de 1988.  

Isso porque, preceitua a Constituição Federal de 1988 que os Municípios 

possuem competência para instituir impostos sobre serviços não previstos no art. 155, 

III da CF, e, o alargamento deste conceito viola diretamente texto constitucional que, 

frisa-se, nem mesmo Lei Complementar possui força para modificar. 

Logo, não caberia ao legislador restringir, por meio de lei complementar, o campo 

de alcance daquilo que preceitua nossa norma constitucional, justamente porque essa 

fixa limites rígidos.99  

Assim, o grande cerne da questão do alargamento do conceito de serviços se dá 

em sua consequência, quer seja o alargamento da competência tributária daquele que 

a possui. 

Sobre a consequência do alargamento do conceito de serviços, oportuna a breve 

leitura de trecho onde ATALIBA e BARRETO100 lecionam: 

É que essa ampliação teria por efeito alargar a competência tributária do 
Município, o que é matéria constitucional e, pois, imodificável por lei. As 
competências constitucionalmente fixadas são inderrogáveis. Nem a lei 
complementar - ainda que sob pretexto de dispor sobre conflitos - poderia 
fazê-lo. 

Ademais, em que pese a força da Lei Complementar para instituir o Imposto 

sobre Serviços e suas peculiaridades, esta poderia, em relação ao conceito de 

“serviço”, apenas acrescentar características acessórias, sendo vedada a ampliação 

do conceito instituído pela Constituição Federal de 1988. 

Ou seja, ainda que a Lei Complementar tenha o poder de definir os serviços que 

serão hipóteses de incidência, o legislador não estaria autorizado a ampliar o conceito 

constitucional de serviço. 101 

                                                           
99 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1996, pág. 444. 
100 ISS – Locação e Leasing – RDT, São Paulo, n 51, pág. 55 
101 ATALIBA, Geraldo Imposto sobre Serviços – Diversões Públicas – Convites e Ingressos 
Gratuitos, in RDA 104/383, apud: Marcelo da Silva Prado, O papel da lista de serviços no imposto 
sobre serviços de qualquer natureza, in: Rodrigo Brunelli Machado (coord.), ISS na Lei Complementar 
nº 116/2003, São Paulo, Quartier Latin, 2004, p. 236 
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Isso porque, não há que se falar na transformação de atividades diversas como 

se fossem serviços, afinal, ainda que a Lei Complementar tenha poder para listar os 

serviços de incidência de ISS, esta só poderia listar àqueles que serviços fossem.102 

Dessa forma, ampliar o conceito de serviços sem competência legislativa, isto é, 

sem utilizar de normas constitucionais para este fim, afronta diretamente a nossa 

Constituição. 

Ainda, SABBAG trata sobre a distorção do conceito de serviços, e leciona que 

“a lei complementar não poderá distorcer o conceito de serviços utilizado pela 

Constituição, nem alargar seu campo de incidência, de modo a alcançar o que não é 

serviço, no sentido que o sistema constitucional tributário confere a tal termo.”103 

Inclusive, tal tema já foi objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal104 e 

no Superior Tribunal de Justiça105, de onde também podemos extrair o entendimento 

exposto, quer seja a impossibilidade de ampliação de conceitos constitucionais sob 

risco de extravasar os limites da competência tributária dada aos Entes Federados 

pela nossa Constituição. 

Na sequência, passaremos a analisar a caracterização das obrigações que 

auxiliam na definição do conceito de serviço, bem como o entendimento 

jurisprudencial do STF. 

 

5.2. Da Natureza das Obrigações e do entendimento do STF 

É mister verificar a vinculação de um fato em detrimento de um imposto, uma 

vez que este é determinado em razão da natureza daquela obrigação o originou, ou 

seja, será verificado a incidência de determinado imposto a partir da natureza da 

obrigação que deu origem a relação tributária.106 

                                                           
102 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 2009, pág.161 
103 SABBAG, Eduardo. Elementos do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2015, pág. 643. 
104 STF. RE nº 116121/SP. Rel. Ministro Octavio Gallotti. Julgado em 11/10/2000. DJ 25/05/2001. 
105 STJ. REsp nº 953840/RJ. Rel. Min. Luiz Fux. Julgado em 21/09/2009. DJE 30/06/2009. 
106 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 2009, pág. 160. 
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Assim, dentre as tributações de consumo, é possível afirmar que estas se 

contrapõem na medida em que se caracterizam como obrigação de dar ou obrigação 

de fazer, sendo necessário sua análise para melhor compreensão. 

De acordo com a doutrina civilista, a obrigação de dar consiste na entrega de 

algo móvel ou imóvel a outrem, na simples entrega da posse da coisa, de seu uso ou 

sua guarda.107 

Logo, estaria compreendido como obrigação de dar àquela prestação, ou 

cumprimento contratual cujo qual tivesse como objeto a simples entrega de coisa 

móvel ou imóvel, seja para transferência da posse, uso ou detenção desta. 

Por outro lado, temos as obrigações de fazer, definidas pela doutrina civilista 

como obrigações que abrangem o serviço humano, material ou imaterial, sendo 

prestações de serviços a serem realizadas pelo devedor da obrigação.108 

Aqui, podemos entender que as obrigações de fazer se consistem nas 

prestações dos serviços contratados por meio da execução do devedor 

Ainda, GOMES109 destacou as diferenças ao destacar que “As obrigações de dar 

compreendem as de entregar e de restituir a coisa. As prestações de fazer podem 

consistir na prática de um ato estritamente pessoal ou exequível por outra pessoa.” 

Pois bem. Ao definir os conceitos das obrigações de dar e de fazer, é possível 

analisar as tributações nelas resultantes. 

Se por um lado temos a tributação nas prestações de serviços, quer sejam as 

obrigações de fazer, do outro temos a tributação sobre as entregas de mercadorias, 

sendo estas meras obrigações de dar. 

É mister a observação do objeto contratual quando da incidência tributária, pois 

cada fato define a sujeição de ISS, quando da prestação de serviços, ou então de 

ICMS, quando se trata de negócios jurídicos mercantis.110  

                                                           
107 VENOSA, Silvio. Teoria Geral das Obrigações. São Paulo: Atlas, 2017 pág. 58 
108 Ibid., pág. 58 
109 GOMES, Orlando. Obrigações, Rio de Janeiro, Forense, 2018, pág. 36 
110 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 2009, pág. 42 
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Nesse sentido, tratando-se de ICMS, este deverá incidir sobre contratos 

mercantis que configurem obrigações de dar mercadoria, enquanto que para fins de 

ISS, este incidirá sobre o fato de prestar serviços, onde exista uma obrigação de fazer. 

E então BARRETO conclui que “obrigação de dar jamais pode conduzir à 

exigência de ISS, porquanto serviço se presta mediante um facere. Em outras 

palavras, serviço faz-se, não se dá.”111  

Pois bem. Rememorando a atividade principal da Netflix, utilizando-a como 

exemplo, temos que se trata de uma disponibilização de filmes e séries, via streaming, 

durante o período em que a assinatura percorrer, sem transferência de titularidade 

dos arquivos. 

 Ora, no caso em disponibilização sem transferência do conteúdo, é certo que 

esse não pode ser caracterizado como mercadoria, o que afasta completamente a 

incidência de ICMS. 

Diante disso, nos restaria analisar sua caracterização como serviço, recorrendo 

aos ensinamentos já expostos do Direito Civil, quer sejam as naturezas das 

obrigações. 

Consoante já definido, entendemos por serviço uma atividade desenvolvida em 

favor de outrem, por meio de uma contratação que contenha valor econômico.  

Nesse sentido, os serviços teriam como natureza obrigações de fazer que, 

inclusive, já foi reconhecido por diversos julgados do STF, estando o ISS vinculado na 

realização de um serviço decorrente de uma obrigação de fazer por parte do devedor. 

No entanto, no julgamento do RE nº 116.121-3/SP, o Superior Tribunal Federal 

acabou se deparando com um dilema quanto a incidência do ISS sobre locação de 

bens móveis, que, até então, estava prevista na lista de serviços da LC 116/03. 

Em síntese, o referido Recurso Extraordinário versava sobre a locação de 

guindaste e sua caracterização como uma obrigação de dar, suscitando a 

inconstitucionalidade da exação, enquanto a PGFN defendia a exação, manifestando-

                                                           
111 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 2009, pág. 45 
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se a favor da tributação uma vez que a atividade possuia caráter econômico, 

configurando-se como uma obrigação de fazer. 

No decorrer do julgamento, houve uma acirrada divergência no entendimento 

sobre a natureza da obrigação da locação de bens móveis. Se por um lado o Relator 

Min. Octavio Gallotti manifestava sua concordância quanto a manutenção do tributo, 

defendendo que o caráter econômico da atividade sustentava sua caracterização 

como obrigação de fazer, em contraponto, o Min. Marco Aurélio entendia que a 

condicionante do ISS seria uma prestação de serviços que demandasse esforço 

humano e, por isso, afastava a incidência do imposto sobre locação de bens móveis. 

Nesse sentido, ainda, é oportuno mencionar o fato pontuado pelo Min. Celso de 

Mello, que entendeu que locação de bens móveis possuia natureza de obrigação de 

dar, semelhante a uma cessão de coisa não fungível, conforme dispõe o art. 1.188 do 

CC/16112. 

Sem mais delongas, acabou por ser reconhecida a inconstitucionalidade do item 

3.01 da lista de serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406/1968, pois restou comprovada 

que se tratava de uma obrigação de dar e que, portanto, não poderia ser objeto de 

incidência do ISS. 

Na mesma linha, corroborando com o entendimento do STF, a doutrina também 

entende pela impossibilidade de incidência de ISS sobre locação, justificando que a 

mera cessão de direitos não envolve prestação de esforço humano para outrem e que, 

portanto, não pode ser tributada como se serviço fosse113. 

Assim, não há que se falar em serviço tributável decorrente de uma obrigação 

de dar, uma vez que o termo “serviço” pressupõe esforço humano a terceiros, e 

caracteriza-se como uma obrigação de fazer, devendo incidir o ISS apenas sobre 

àquelas obrigações que possuem como objeto uma prestação de serviços. 

Não obstante, para que não restassem dúvidas, anos mais tarde o STF houve 

por bem editar a Súmula Vinculante nº 31 – que será objeto de estudo adiante -, 

firmando o entendimento já ilustrado. 

                                                           
112 Brasil. Código Civil de 1916. “Art. 1.188. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder 
à outra, por tempo determinado, ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.” 
113 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 2009, pág. 161 
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5.3. Da Sumula Vinculante nº 31 em face do subitem 1.09 da Lei Complementar 

nº 157/16 

Visando ratificar o entendimento sobre a impossibilidade do alargamento do 

conceito constitucional de serviço, entendimento já exposto inicialmente por meio do 

RE 116.121/SP, o Supremo Tribunal Federal houve por bem editar a Súmula 

Vinculante nº 31. 

Sua proposta, inicialmente, contemplava um enunciado maior do que o texto 

aprovado, onde o Min. Joaquim Barbosa se atentou a afastar a aplicação da súmula 

quando a prestação de serviço vier acoplada a locação de bens móveis.114 

Exemplificou, nesse sentido, com situações de locação de maquinário e o seu 

operador – situações comuns, em que de um lado não caberia a incidência de ISS, 

por se tratar de locação de bens móveis, e do outro, no que tange ao serviço prestado, 

incidiria o devido imposto. 

Todavia, o Min. Cézar Peluso acabou por afastar o trecho “extra”, entendendo 

que, nesses casos, a incidência de ISS sobre locações de bens móveis já estaria 

afastada, incidindo, apenas, na parte em que de fato de consumar a prestação de 

serviços, não existindo a necessidade de redundância por parte do enunciado da 

súmula. 

Assim, analisando os precedentes utilizados para editar referida súmula, 

podemos concluir que sua edição teve como embasamento o fato de a natureza 

obrigacional dos serviços serem obrigações de fazer e que, de acordo com o art. 110 

do CTN, seria vedada a possibilidade de legislação municipal alterar definições dadas 

pelo Direito Privado, impossibilitando que se considere contratos de locações como 

hipótese de incidência de ISS, uma vez que a natureza obrigacional destes se funda 

numa obrigação de dar. 115 

                                                           
114 STJ. Proposta de Súmula Vinculante 35 Distrito Federal. Tribunal Pleno, Julgado em 04/02/3010. 
DJE 05/03/2010. Disponibilizado no sítio eletrônico 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante/anexo/SUV_31__PSV_35.pdf>. 
Acessado em 20/10/2018.  
115 STJ. Súmula Vinculante nº 31. Disponibilizado no sítio eletrônico < 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=31.NUME.%20 
E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes> Acesso em 21/10/2018Acesso em 21/10/2018 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante/anexo/SUV_31__PSV_35.pdf


48 
 

 

De toda sorte, temos atualmente vigente o seguinte enunciado: 

É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer 
natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis. 

Frisa-se: não foram poucas as vezes em que se aplicou a Súmula Vinculante nº 

31 para afastar a incidência de ISS sobre locação de bens móveis, mas aqui é preciso 

chamar atenção especial para o julgamento do RE nº 626.706/SP. 

Em suma, o Relator aplicou a súmula para afastar a exigência de ISS sobre 

locação de bens móveis, que no caso dos autos seriam filmes cinematográficos, 

videoteipes, cartuchos de vídeo games e assemelhados.116  

O voto foi fundamentado na premissa de que a locação de filmes 

cinematográficos, videoteipes, cartuchos de vídeo games e assemelhados é uma 

situação em que não se envolve prestação de serviço e que, dessa forma, caberia a 

aplicação da Súmula Vinculante nº 31, afastando a exigência de ISS. 

Pois bem. Partindo da análise já feita anteriormente do item 1.09 da LC 157/16, 

que houve por bem inserir à Lista de Serviços da LC 116/03 a “disponibilização, sem 

cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet”, 

é visível uma similaridade entre a atividade de locação de filmes cinematográficos em 

que o STF analisou no RE nº 626.706/SP. 

Isso porque, a disponibilização de que trata o enunciado do item 1.09 da LC nº 

157/16 nada mais é do que um modo de locação, visto que trata-se da cessão 

provisória de um conteúdo online já existente, ou seja, não estamos falando da 

produção ou comercialização dos produtos, mas meramente da disponibilização de 

conteúdos já produzidos aos assinantes, assim como uma locadora de filmes permitia 

a locação dos filmes que ela ali oferecia. 

Oportuno salientar que por locação, entende-se como um negócio jurídico onde 

uma das partes se obriga a ceder o uso e gozo de algo a outrem, mediante 

remuneração.117  

                                                           
116 STF. RE nº 626.706/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgado em 08/09/2010. DJE em 24/09/2010.  
117 Brasil. Código Civil de 2002. “Art. 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à 
outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.” 
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Diante dessa premissa, tamanha é a semelhança da atividade entre uma 

locadora de filmes cinematográficos com a atividade, como por exemplo, exercida pela 

Netflix, onde há a disponibilização de filmes e séries em sua plataforma. 

A diferença entre uma locadora de filmes cinematográficos e a Netflix, em 

síntese, se dá no modo pelo qual se realiza a locação. Se por um lado a locadora 

disponibiliza o filme com seu conteúdo armazenado fisicamente, quer seja um DVD 

ou VHS, no outro temos a Netflix utilizando meios tecnológicos para realizar sua 

disponibilização, permitindo que esta seja feita de modo rápido, sem a necessidade 

do armazenamento físico.118 

Dessa feita, uma vez definido a natureza obrigacional de locação de bens 

móveis, sendo estes filmes cinematográficos e afins, como uma obrigação de dar, que, 

consequentemente afasta a incidência de ISS por não ser caracterizado como um 

serviço, não há que se falar em tributação de ISS na disponibilização de filmes onlines, 

porque se encaixa em caso análogo ao julgado no RE 626.706/SP em que foi utilizado 

a Súmula Vinculante nº 31 para afastar a exigência do ISS, sendo a única diferença o 

modo pelo qual se disponibiliza o acesso ao conteúdo de filme cinematográfico. 

Ainda sobre a inconstitucionalidade da incidência de ISS em disponibilização de 

conteúdos por meio do streaming, além da possibilidade de ser analisado como se 

locação de bens móveis fosse, também poderíamos interpretá-lo como uma cessão 

de direitos autorais. Explica-se. 

A cessão de direitos autorais, direitos estes regulamentados pela Lei nº 9.610/98, 

considerados para todos os fins bens móveis suscetíveis de transferência patrimonial 

e/ou possessória, também não podem ser considerados serviços para fins de 

incidência de ISS. 

Isso porque, uma transmissora de sinais de som e imagens é meramente 

detentora dos direitos autorais para transmiti-los por meio de cessão de direito de uso, 

                                                           
118 OMORI, Felipe Jim. A tributação da disponibilização de sons e imagens pela internet e o PLC 
nº 386/2012. In: Revista de Direito Tributário atual. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Tributário, 
2016. pág. 148. 
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cumprindo com sua obrigação no simples ato de disponibilizar o conteúdo, ou seja, tal 

cessão possui natureza de obrigação de dar.119 

Nesse contexto, oportuno a leitura de trecho onde CARVALHO120 nos ensina o 

motivo pelo qual não caberia incidência de ISS sobre tal atividade: 

Considerando que a transmissora concede licença de uso de direitos autorais 
de que é detentora, não se pode falar em incidência de ISS sobre tal 
atividade. As cessões de direito de uso não podem ser alvo desse tributo, 
pois não são, como já insistentemente salientado, prestações de serviço. 

Ainda nesse sentido, o STJ já se manifestou sobre a não incidência de ISS em 

cessão de uso de direito autoral, por não ser caracterizado como serviço, bem como 

afastando a aproximação desta cessão com locação de bens móveis na tentativa de 

“personalizar” um fato gerador capaz de incidir ISS, pois, conforme já explicado 

exaustivamente, a locação de bens móveis também não é hipótese de incidência, vide 

a súmula vinculante nº 31.121 

Finalmente, considerando a disponibilização de conteúdo audiovisual por meio 

do streaming, é certo que a incidência de ISS sobre tal fato deve ser afastada, seja 

porque se aproxima do contexto de locação de bens móveis, ou seja porque não cabe 

a incidência em cessão de uso de direito autoral, sendo que ambas tem natureza de 

obrigação de dar e, por isso, não são consideradas serviços, motivo pelo qual é mister 

a declaração de inconstitucionalidade do subitem 1.09 da LC 157/16. 

 

 

 

 

                                                           
119 CARVALHO, Paulo de Barros. Derivação e positivação no direito tributário. São Paulo: Noeses, 
2013. pág. 118 
120 Ibid.,. pág. 118 
121 STJ. REsp nº 1.183/210/RJ. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. Julgado em 07/02/2013. DJE 
20/02/2013. 
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6. CONCLUSÃO 

É certo que vivemos na era da globalização e que estamos em constante 

mudança, devendo o nosso ordenamento jurídico estar sempre se adaptando as 

novas relações e fatos originários da tecnologia. Com o direito tributário não poderia 

ser diferente, e o desafio do legislador é procurar adaptar e inserir os novos fatos como 

fatos geradores dos impostos brasileiros, isso quando assim o couber.  

 Por óbvio, estamos nos adaptando a era da informação e existem conceitos e 

definições que ainda precisam ser estudadas para que o legislador consiga entender 

a real natureza das diversas questões tecnológicas. 

O presente trabalho buscou estudar um dos desafios de tributação na era da 

tecnologia, quer seja a tributação sobre streaming, inserida recentemente no 

ordenamento jurídico brasileiro, por meio da LC 157/2016, que inseriu o subitem 1.09 

na LC 116/03. 

Assim, começamos analisando o Imposto sobre Serviços na legislação brasileira 

e seus aspectos, para uma melhor compreensão sobre seu aspecto material e o 

conceito de serviço no ordenamento jurídico, bem como sua natureza obrigacional, 

que concluímos ser uma obrigação de fazer, conforme a doutrina utilizada e a 

jurisprudência citada no decorrer do trabalho. Nesse contexto, houvemos por bem 

distinguir serviços de mercadorias e de produtos industrializados, que são elementos 

de outros impostos sobre consumo, mas que possuem uma natureza de obrigação de 

dar. 

Posteriormente, restado definido o conceito de serviço no ordenamento jurídico 

e sua natureza obrigacional, passamos para uma análise do streaming, e, embora 

tenhamos passados por alguns desafios, tendo em vista ser um assunto um tanto 

quanto novo, conseguimos defini-lo por meio de algumas doutrinas e de um 

julgamento recente do STJ, além de utilizarmos os termos de uso da própria Netflix – 

empresa de streaming que foi utilizada para fins de exemplificação. Nesse passo, 

concluímos, também, que a atividade da Netflix não poderia ser considerada um 

serviço, uma vez que é uma mera disponibilização de conteúdo, tendo natureza de 

obrigação de dar. 
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Aproveitamos também para analisar o modo que o streaming foi inserido no 

nosso ordenamento jurídico, analisando seus aspectos. Aproveitamos também para 

demonstrar que a questão não é só em território brasileiro, e que os desafios de se 

entender os conceitos tecnológicos e aplica-los uma tributação adequada é uma 

questão mundial, utilizando como base exemplificativa alguns Estados dos Estados 

Unidos da América, que já instituíram (ou tentaram) instituir o imposto sobre 

streaming. 

Na sequência, buscou-se analisar a possibilidade da ampliação do conceito de 

serviço, na tentativa de classificar uma atividade de natureza de obrigação de dar 

como se fosse serviço. No entanto, tal tentativa é vedada e fere diretamente nosso 

texto constitucional, uma vez que, caso isso ocorresse, as competências tributárias 

acabariam se misturando e ultrapassando seus limites. 

Nesse contexto, demonstramos de modo mais aprofundado o que configura uma 

obrigação de dar e, consequentemente, como a disponibilização de conteúdos 

audiovisuais realizada por meio do streaming pode ser entendido como uma mera 

obrigação de dar, ou melhor dizendo, uma mera locação de bens móveis, partindo de 

conceitos previamente estabelecidos pelo STF – que posteriormente editou a Súmula 

Vinculante nº 31. 

Ainda houve por bem defender que, por analogia, a atividade da empresa Netflix 

muito se assemelha às atividades que realizavam as videolocadoras, com a distinção 

dos meios que ambas utilizam para fornecer seus conteúdos audiovisuais, uma vez 

que uma usufrui de meios tecnológicos, enquanto a outra não. 

Assim, restou-se demonstrado que a exigência de ISS foi afastada das 

videolocadoras por entender que estas prestavam atividades de locação de bens 

móveis, aplicando-lhe a Súmula Vinculante nº 31 e, dessa forma, haveria de ser 

aplicado o mesmo entendimento em caso análogo, uma vez que a mera distinção do 

método de disponibilização dos conteúdos não pode descaracterizar uma atividade 

de outra semelhante. 

Em contrapartida, demonstrou que caso não fosse entendido o afastamento da 

incidência de ISS por se tratar de locação de bens móveis, poderia ser entendido como 

cessão de uso de direitos autorais e que, portanto, também não caberia incidência de 
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ISS, uma vez que tal cessão de direitos também não pode ser caracterizada como 

serviço, tendo em vista sua natureza de obrigação de dar. 

Dessa forma, sem mais delongas, o presente trabalho concluiu pela 

inconstitucionalidade da incidência de ISS sobre o streaming, por este não ser 

caracterizado como um serviço, não cabendo para fins tributários na materialidade do 

ISS, sob pena de infringir diretamente o texto constitucional, pela tentativa de 

ampliação do conceito de serviço.  
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