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PARECER JURÍDICO

 

1. Por meio do Despacho nº 1528/2020/AGE/GAB/ASSGAB, encaminha-nos o Sr.
Advogado-Geral do Estado, Dr. Sérgio Pessoa de Paula Castro, consulta oriunda da
Diretoria Central de Gestão de Serviços e Infraestrutura de TIC, ligada à Subsecretaria de
Compras e Serviços Compartilhados da SEPLAG, acerca da incidência de ISSQN nos
serviços de outsourcing de impressão, a que se refere a Ata de Registro de Preços
02/2020.

2. Através do Memorando.SEPLAG/DCGSITIC.nº 19/2020 (SEI 1820816), informa o órgão
técnico que “a empresa AMC Informática encaminhou o ofício [SEI] 18208081, alegando
falta de pagamento pelos CONTRATANTES em função de dúvidas acerca da
tributação.”

3. Segundo noticia, a AMC alega que, “na tentativa de justificar os atrasos, alguns Órgãos
tem tentado justificar a inadimplência (...), alegando a falta de emissão de Nota Fiscal”.

4. Ainda segundo o Memorando.SEPLAG/DCGSITIC.nº 19/2020 (SEI 1820816), a empresa
afirma que o objeto da ata de registro de preços em questão não configura uma prestação
de serviço e sim locação de impressoras sem operador, atividade esta não sujeita à
incidência do ISSQN, o que dispensaria, portanto, a emissão de nota fiscal.

5. Informa que, para corroborar suas afirmações, a AMC junta aos autos o resultado de uma
consulta da JUCEMG à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (SEI 18236991) acerca do
tema, no sentido da não incidência do imposto e da consequente dispensa de emissão de
nota fiscal.

6. Afirma, ainda, a DCGSITIC que entendimento semelhante foi exarado na Nota Jurídica n°
316/2020, emitida nos autos do processo SEI 1190.01.0006762/2020-11 (SEI
17475379).

7. Por fim, declara que “a orientação até então repassada pela SEPLAG (Gestora da Ata de
Registro de Preços n° 02/2020) estava embasada na nota jurídica n° 181/2017
(18243711) na qual foi exposta a seguinte conclusão acerca do tema:”

CONCLUSÃO
41. Por todo o exposto, diante da consulta que nos foi formulada, este
Núcleo de Assessoramento Jurídico opina no sentido de que o
ordenador de despesa/gestor, no seu âmbito de atuação, proceda à
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conferência, caso a caso, da existência de normativo municipal, em
cada município onde for prestado o serviço, elegendo expressamente
o tomador do serviço como substituto tributário para recolhimento do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.
42. Deverá proceder a retenção do valor devido ao fisco municipal
dos valores a serem pagos para a Contratada, bem como o valor da
taxa de emissão da guia de recolhimento de referido imposto,
conforme legislação sobre o tema, em especial, o Decreto Estadual
n° 37.924/1996 e Parecer n° 14.462/2005 da Advocacia-Geral do
Estado de Minas Gerais.

8. Alega que, “neste sentido, a execução dos últimos contratos firmados do mesmo objeto,
previa-se a emissão de duas notas fiscais: uma de locação de impressoras, e outra de
impressão (páginas impressas), nesta última incidindo o ISSQN, sendo devido no local
da prestação do serviço.”

9. Informando que o contratante é o responsável pela retenção e recolhimento do imposto, e
tendo em vista uma possível divergência de entendimento entre as Notas Jurídicas
181/2017 e 316/2020, consulta-nos:

1. Tendo em vista que o serviço em questão é composto de itens de
locação de impressora mais página impressa, se faz necessário a
emissão de duas notas fiscais, sendo uma para locação dos
equipamentos e outra para impressão?
 2. De outro ponto de vista, os serviços de outsourcing de impressão
podem ser faturados por intermédio de um recibo de locação, situação na
qual não haverá incidência de ISSQN?
 3. Havendo a incidência de ISSQN, a tributação deverá ser relacionada
ao local de prestação do serviço ou da sede do prestador do serviço?
4. Havendo a incidência do imposto, e a empresa insista em emitir o
recibo de locação ao invés da nota fiscal, quais ações devem ser
adotadas pelo órgão contratante?

10. Passamos a analisar.

I - Breve exposição sobre a hipótese de incidência do ISSQN

11. Desde a criação do imposto, com a Emenda Constitucional n° 18 à Constituição de 1946,
os textos constitucionais vêm outorgando aos Municípios competência para instituir
imposto sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência
tributária da União ou dos Estados, definidos em lei complementar.

12. Também a Carta da República de 1988 atribui aos Municípios competência para tributar
os serviços de qualquer natureza, exceto os serviços compreendidos no art. 155, II
(serviços de transporte interestadual e intermunicipal e serviços de comunicação,
tributáveis pelo ICMS estadual), definidos em lei complementar.[1]

13. A hipótese de incidência do imposto é a prestação de serviços de qualquer natureza,
previstos em lei complementar, por pessoa física ou jurídica de Direito Privado, com
estabelecimento fixo ou sem ele, desde que tal atividade não configure, por si só, fato
gerador de imposto de competência da União ou dos Estados.       

14. O conceito de serviço vem do direito privado e, como bem alerta Misabel Abreu Machado
Derzi, a configuração do fato gerador do ISSQN pressupõe a ideia de um esforço,
trabalho humano, a justificar a tributação.

15. A professora mineira afirma que se podem extrair da hipótese de incidência constitucional
do tributo as seguintes características:

       a) a prestação de serviços configura uma utilidade (material ou imaterial), como execução
de obrigação de fazer, e não de dar coisa;

    b) deve ser prestada a terceiro, excluindo-se os serviços que a pessoa executa em seu
próprio benefício (ex: transporte de mercadoria de um estabelecimento a outro do mesmo
contribuinte);

        c) executado sem vínculo de subordinação jurídica, mas em caráter independente;

        d) deve ser atividade habitual, e não meramente eventual;

      e) deve ser objeto de circulação econômica, executado com objetivo de lucro, excluindo-se
os serviços gratuitos ou de cortesia e beneficentes ou a preços baixos (ex: alimentação servida
a empregados gratuitamente ou a preço de custo);

       f) prestado em regime de direito privado (por pessoa física ou jurídica); se público, haverá
imunidade, exceto para aqueles serviços dados em concessão ou permissão a terceiros;

           g) a prestação deve ser efetiva (não basta a simples existência de um contrato de
prestação de serviços).[2]
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16. Se na Constituição de 1946 (EC n° 18/65) limitou-se o constituinte a deferir ao legislador
complementar a competência para definir critérios que apartassem com precisão os
âmbitos de incidência do ISS e o ICMS, quando a prestação de serviços envolvesse o
fornecimento de mercadorias, nas Cartas posteriores atribui-se à lei complementar a
tarefa de definir os serviços tributáveis pelos Municípios.

17. E o legislador complementar resolveu elaborar uma lista de serviços, fora dos quais os
Municípios não poderiam exercer sua competência impositiva. Embora parte da doutrina,
principalmente após a CF/88, tenha se posicionado em favor de uma competência mais
abrangente dos Municípios – entendendo que caberia à lei complementar de normas
gerais (no caso, destinada a dirimir conflitos de competência entre os entes da
Federação), conceituar serviços, mas não listá-los de maneira taxativa - prevaleceu na
jurisprudência a tese de que a lista é taxativa, só podendo ser tributados pelos Municípios
aqueles serviços listados na lei complementar.

18. Entendeu o Supremo Tribunal Federal que a competência dos Municípios em relação ao
ISSQN é complementada pela lista de serviços baixada em lei complementar e, caso o
serviço não estivesse arrolado na lista, restaria obstada a competência impositiva
municipal.[3]

19. Isto não quer dizer que a lei complementar possa definir como tributáveis pelo ISS
serviços que, ontologicamente, não o são. Por esta razão, entendeu o STF – ainda na
vigência da lista trazida pela Lei Complementar n° 56/87 – que o imposto não incide sobre
a locação de bens móveis, uma vez que, não implicando na aplicação de um esforço
humano, não se confunde com o conceito de serviço de modo a viabilizar a incidência do
imposto municipal.

20. A reiteração dos julgados da Suprema Corte nesse sentido deu origem à Súmula
Vinculante n° 31, que reza:

É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis.

21. A consolidação da jurisprudência fez com que fosse vetado o item 3.01 da lista de
serviços anexa à Lei Complementar n° 116/2003, sendo certo que o ISSQN não incide
sobre a locação de bens móveis, seja pela existência da Súmula Vinculante n° 31, seja
pela ausência de previsão na lista anexa à LC 116/2003, cuja taxatividade também já
restou assentada pelo STF.

II – Dos contratos de natureza complexa

22. A Súmula Vinculante n° 31 não afasta a possibilidade de tributação quando se tratar de
atividade de natureza complexa ou mista, quer dizer, atividades que envolvam a locação
de bens móveis, aliada à prestação de serviços previstos na lista anexa à LC 116/2003.

23. Nesses casos, a tributação recairá apenas sobre os valores correspondentes ao serviço
prestado, devendo ser emitidos dois documentos fiscais distintos para seccionar a parte
sujeita à tributação municipal.

24. Assim, nos contratos em que, além da locação de bens móveis, há previsão de prestação
de serviços, a locação de móveis continua não suportando o imposto; o serviço, sim. Em
outras palavras, prevendo o contrato operações mistas, aplica-se o Enunciado de Súmula
Vinculante nº 31 sob a locação de bem móvel, ao passo que incidirá ISSQN sobre a
prestação de serviços.[4]

25. Não obstante, se na relação contratual complexa não for possível segmentar a locação da
prestação de serviços, seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor
específico da contrapartida financeira, entende o Supremo Tribunal Federal ser inviável a
tributação municipal.[5]

III – Natureza jurídica do chamado “serviço” de outsorcing de impressão

26. Embora a consulta não tenha vindo acompanhada da Ata de Registro de Preços ou do
contrato firmado com a empresa AMC, informou a Consulente que em caso semelhante
ao posto sob consulta, envolvendo inclusive a mesma empresa, “recebemos o processo
SEI 1190.01.0006762/2020-11 enviado pela Secretaria de Estado de Fazenda, no qual
foi emitida a nota jurídica n° 316/2020 (17475379) que corrobora com o entendimento
apresentado pela empresa CONTRATADA.”

27. A análise, portanto, será feita levando em consideração que o objeto da contratação e a
forma de cobrança/faturamento são os mesmos que embasaram a Nota Jurídica n°
316/2020, distinguindo-se, obviamente, apenas os quantitativos previstos em cada caso.

28. Partir-se-á, portanto, do pressuposto que o termo de referência, a ata de registro de
preços e o contrato objeto da presente consulta têm estrutura idêntica ao que deu origem
à Nota Jurídica 316/2020 (processo SEI 1190.01.0006762/2020-11).

29. A dúvida colocada diz respeito ao faturamento em separado do valor da locação do
equipamento e do valor unitário por cópia/impressão, conforme descrito no exemplo
abaixo:
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30. Seja no contrato, seja na Ata de Registro de Preços que o originou, não há divisão de
itens e preços para a locação e para a prestação dos serviços de manutenção. Deve-se
novamente destacar que as impressoras são locadas sem operador, ou seja, as cópias
ou impressões são feitas pelos próprios servidores do Estado contratante, não
configurando, portanto, prestação de serviços.

31. Também não se pode entender que o valor unitário por página impressa ou copiada se
refira ao preço do serviço de manutenção e reparo, sendo antes montante que integra o
custo da locação, juntamente com a taxa fixa por equipamento cobrada por mês.

32. O outsourcing de impressão é constituído pela locação de impressoras multifuncionais e a
aquisição de impressões, em conjunto com os serviços de manutenção e reposição de
insumos, de modo que não há a separação/divisão entre a locação dos bens móveis e os
serviços nele compreendidos.[6]        

33. O item 11 do Termo de Referência, ao tratar da forma de faturamento do “serviço”
contratado, demonstra que a assistência técnica, a manutenção e a reposição de peças
não são faturadas individualmente, mas incluídas no valor fixo da locação e das
impressões por página, consistindo antes num redutor de valor a ser pago caso a
Contratada não atinja a meta de indicadores previstas no item anterior. É de ver:

11. FATURAMENTO
11.1. O faturamento referente aos serviços de outsourcing de impressão
dar-se-á com base nos quantitativos efetivamente impressos e validados
pela CONTRATANTE.
11.2. O faturamento das páginas impressas será de acordo com o formato
e a cor, independente do equipamento utilizado para impressão.
11.3. O Modelo de Faturamento será diferente para cada Lote de itens e
obedecerá as legendas a seguir:
VTL -Valor Total da Taxa de locação mês;
VFI -Valor total do Quantitativo de folhas impressas;
M1 - Resultado em percentual do indicador 1 - abertura de chamado para
manutenção corretiva;
M2 - Resultado em percentual do indicador 2 - indisponibilidade de
sistemas;
M3 - Resultado em percentual do indicador 3- substituição de suprimentos
reserva;
11.4. O faturamento será realizado por taxa fixa de locação (VTL) do item +
quantitativo de folhas impressas (VFI) + aferição do Nível de Serviço
correspondente (NS).
11.4.1. Fórmula: (VTL + VFI) x (M1+M2+M3) /3
11.5. O faturamento será realizado do dia 20 do mês anterior até o dia 19
do mês atual.   
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34. Assim, o valor mensal da locação por equipamento é obtido pela soma do valor fixo mais
o valor unitário por página, multiplicado por 1 caso o resultado dos três indicadores seja
igual a 100%. Caso a empresa contratada não atinja as metas estipuladas no Termo de
Referência, o multiplicador menor do que 1 implicará numa redução do valor a ser pago
pelo Estado contratante.

35. No que tange aos serviços de assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e
especializada, reposição de peças e insumos, verifica-se que seu custo não pode ser
separado do custo da locação, estando tais serviços relacionados ao bom desempenho
dos bens móveis locados, à instrução dos usuários para a correta utilização dos
equipamentos e ao monitoramento/gestão das impressões realizadas, como se observa
dos trechos extraídos do Termo de Referência padrão para contratações desta natureza:

2. CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
(...)
2.25. A CONTRATADA deverá alocar um técnico residente especializado
impressoras para localidades com 130 ou mais impressoras instaladas. O
técnico residente será responsável por todas as obrigações da
CONTRATADA descritas no presente termo de referência, monitorar e
realizar as trocas dos suprimentos nos equipamentos.
(...)
7. ASSISTÊNCIA TÉCNICA
7.1. A assistência técnica dos equipamentos será de responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive no tocante aos custos, e será prestada, durante
todo o período contratual, pela Contratada para realizar assistência técnica
em seus equipamentos.
7.2. A assistência técnica durante o período contratual será executada
“onsite”, em qualquer um dos locais onde estiverem instalados os
equipamentos da Contratada, localizados dentro dos limites territoriais do
Estado de Minas Gerais.

36. Assim, observa-se que o objeto central da contração é a locação de bens, não
desconfigurando a locação o fato de o faturamento se decompor em uma parte fixa (valor
por equipamento) e outra variável (valor por página impressa ou copiada).

37. Tratando-se, portanto, de locação de equipamento sem operador, entendemos que a
hipótese se amolda ao entendimento exarado pela Gerência de Legislação e Consultoria
do Município de Belo Horizonte, citado pela empresa AMC em seu requerimento, cujo
inteiro teor pedimos licença para transcrever:

Seqüência/Ano - 001/2020
EMENTA
CONTRATO SIAD Nº 9138410 / EMPENHO Nº 09 – QUALIFICAÇÃO –
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – NÃO-INCIDÊNCIA DO ISSQN.
Devidamente caracterizados todos os elementos essenciais do
Contrato de Locação de Coisas, tal como estruturado em lei, a saber,
cessão onerosa do direito de uso e gozo de coisa não fungível
(Código Civil, art. 565), resta então qualificado como a referida
espécie negocial o Contrato SIAD nº 9138410/Empenho nº 09,
vínculo celebrado entre a Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais – JUCEMG (locatária) e a sociedade empresária CTIS
Tecnologia S/A (locadora), cujo objeto consiste precisamente no
aluguel de equipamentos reprográficos diversos, maquinário a ser
diuturnamente operado por funcionários da própria autarquia
estadual.
- Precedentes no vasto acervo de consultas desta Administração
Fazendária, a exemplo, dentre outras, das Soluções de Consulta nos
040/2006, 156/2010 e 038/2016.
- Não-incidência do ISSQN.
CONSULTA
Em r. despacho exarado à fl. 60, encaminha-nos a presente consulta
a douta Assessora Jurídica da Diretoria de Fiscalização e Auditoria
Tributária – DFAT, Gabriela Tavares Lorentz, solicitando desta
GENOT parecer acerca da qualificação jurídica do Contrato SIAD nº
9138410 / Empenho nº 09 (fls. 13-22), ajuste celebrado, no dia 20 de
março de 2017, entre a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais –
JUCEMG, autarquia estadual, na qualidade de locatária, e a
sociedade empresária CTIS Tecnologia S/A, proprietária das
máquinas de reprografia, como locadora.
RESPOSTA
Preliminarmente, em fiel cumprimento ao disposto no art. 1º, § 5º, I e III, do
Decreto Municipal nº 17.190, de 14 de outubro de 2019, cumpre-nos
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afiançar que, nesta data, não se encontra a interessada sob qualquer ação
fiscal, tampouco chegou ao nosso conhecimento a eventual existência de
litígio, quer na esfera administrativa, quer na judicial, envolvendo o objeto
da presente consulta.
Ademais, consoante o disposto no art. 1º, § 1º, II, do novel Decreto nº
17.190/2019, o direito de formular consulta sobre a interpretação e
aplicação da legislação tributária belo-horizontina restou também
devidamente assegurado “aos órgãos da Administração Pública”, o que
decerto legitima a pretensão ora deduzida pela Diretoria de Fiscalização e
Auditoria Tributária – DFAT.
PARECER CONCLUSIVO
Primeiramente, esclareço que o objeto do referido vinculum iuris acha-se
(impropriamente) descrito na Cláusula Segunda do respectivo instrumento
contratual, tal como se lê às fls. 13-14, verbis:
“Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de impressão e reprografia, com assistência
técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de
peças e insumos, de acordo com as especificações e detalhamentos do
Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços
Planejamento SIRP nº 23/2016, realizado pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão – SEPLAG/MG – Centro de Serviços
Compartilhados – GSC que, juntamente com a proposta da
CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente
de transcrição.”
A despeito de haver sido inadvertidamente nomeado pelos contratantes
como suposta prestação de serviços de impressão e reprografia, o exame
mais atento e pormenorizado das diversas cláusulas contratuais indica que
a verdadeira causa ou atividade-fim da respectiva avença consiste, ao
revés, na cessão do direito de uso e gozo dos respectivos equipamentos,
bens infungíveis por excelência, mediante a retribuição in pecunia
analiticamente fixada na Cláusula Terceira, intitulada “ Do Preço”, às fls. 14
e 15. Encontram-se presentes no vínculo, pois, todos os elementos
essenciais do Contrato de Locação de Coisas a que alude o art. 565 do
Código Civil brasileiro, verbis:
“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.”
Sobre a estrutura normativa do referido tipo negocial, eis o magistério da
melhor e mais respeitada doutrina brasileira:
“Contrato pelo qual uma pessoa se obriga a ceder, temporariamente, o uso
e o gozo de uma coisa não fungível mediante certa remuneração.”
(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. III. 16. ed.
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2012, p. 229-230)
“A locação é um contrato pessoal, bilateral, oneroso, consensual, e de
execução sucessiva.” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 230)
“(...) quando uma parte (locador) se obriga a ceder o uso e o gozo de coisa
não fungível a outra (locatário), temporariamente, mediante promessa de
certa prestação.” (NADER, Paulo. Curso de Direito Civil. Vol. III. 5. ed. Rio
de Janeiro: Editora Forense, 2010, p. 253)
“Locação é o contrato pelo qual uma das partes se obriga, mediante
contraprestação em dinheiro, a ceder à outra, temporariamente, o uso e
gozo de coisa não fungível.” (GOMES, Orlando. Contratos. 25. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2002, p. 305)
Como se vê, Senhor Gerente, são 3 (três) os elementos tidos pela lei civil
como essenciais à perfeita e acabada configuração da espécie contratual
locatícia, ou seja, (i) a cessão do direito de uso e gozo (ii) de coisa não-
fungível, (iii) mediante determinada retribuição. Tais elementos
constitutivos, repita-se, havidos pela lei brasileira como fundamentais,
indispensáveis e inerentes à formação jurídico-normativa do vínculo
locatício, acham-se todos eles claramente estruturados no acordo de
vontades estabelecido entre a autarquia mineira e a empresa CTIS
Tecnologia S/A.
Em suma, a avença em questão revela ser um contrato bilateral, oneroso,
consensual, impessoal, não-solene e de relação duradoura, tal como
convém à tipologia normativa dos arts. 565 e seguintes do Código Civil
brasileiro.
Por fim, ressalte-se que a operação dos equipamentos alugados caberá
aos funcionários da JUCEMG, como, aliás, foi dito, expressamente, às fls.
11-12, pela Sra. Vânia Mascarenhas Costa, Gerente de Contabilidade e
Finanças, em correspondência eletrônica datada de 05/12/2019 e dirigida
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à Auditora Fiscal consulente, verbis:
“Quanto aos questionamentos levantados por V. Sa., quanto às
impressões, os servidores e colaboradores [da JUCEMG] lotados nas
unidades são os responsáveis pela execução das impressões e cópias
geradas, posto que o fornecedor não dispõe de mão-de-obra disponível
para desempenho de atividades em quaisquer das unidades, salientando
que a guarda dos equipamentos segue sob responsabilidade da JUCEMG
à [sic] disposto no próprio contrato de locação.” (Grifei)
Não bastasse isso, a redação do inciso VI, alíneas “c”, “d”, e “e” da
Cláusula Quarta, intitulado “Do Recebimento Provisório e Definitivo” (fls.
15-16), dá-nos conta de que todos os equipamentos de reprografia, muito
embora instalados nas dependências da JUCEMG pela empresa locadora,
são finalmente entregues aos cuidados da autarquia locatária,
circunstância a comprovar a cessão do direito de uso e gozo das coisas
alugadas. Veja-se:
“c) O recebimento definitivo dos bens se dará:
Após o recebimento provisório, verificação da integridade, instalação e
realização de testes de funcionamento, e sendo aprovados, nos exatos
termos do Edital e este [sic] contrato, no prazo de 3 (três) dias úteis,
contados de sua efetiva entrega, os servidores [da JUCEMG] designados
nos termos da cláusula terceira, inciso VI, alínea ‘a’, deste contrato,
receberão em caráter definitivo.
d) Satisfeitas as exigências anteriores, lavrar-se-á Termo de Recebimento
Definitivo, que poderá ser substituído pelo visto no verso da Nota Fiscal,
efetuada pelos servidores [da JUCEMG] designados nos termos da
cláusula terceira, inciso VI, alínea ‘a’, deste contrato.
e) Caso as condições de recebimento não sejam atendidas, será lavrado
Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo
o equipamento rejeitado ser substituído no prazo de 8 (oito) dias, quando
serão novamente realizadas novamente as verificações antes referidas.”
(Grifei)
Ressalte-se, à guisa de derradeira observação, que a assistência técnica
referente aos equipamentos de reprografia revela ser um encargo ou dever
jurídico contratualmente estabelecido para a empresa locadora, consoante
a regra ordinária do art. 566, I, do Código Civil, em nada maculando, pois,
a higidez estrutural do contrato locatício em apreço. Veja-se:
“Art. 566. O locador é obrigado:
I - a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado
de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado, pelo tempo
do contrato, salvo cláusula expressa em contrário; (...)” (Grifei)
Ante todo o exposto, sou por qualificar como locação de equipamentos
reprográficos o contrato SIAD nº 9138410 / Empenho nº 09.
É esse, s.m.j., o meu parecer.
Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2020.

IV – Análise das Notas Jurídicas n° 181/2017 e 316/2020

38. Afirma a Consulente que “nos últimos contratos firmados do mesmo objeto, previa-se a
emissão de duas notas fiscais: uma de locação de impressoras, e outra de impressão
(páginas impressas), nesta última incidindo o ISSQN, sendo devido no local da
prestação do serviço”, seguindo a orientação até então repassada pela SEPLAG
(Gestora da Ata de Registro de Preços n° 02/2020), embasada na Nota Jurídica n°
181/2017.

39. No entanto, analisando a Nota Jurídica n° 181/2017 (SEI 18243711), verifica-se que a
consulta formulada naquela oportunidade partia do pressuposto de que se tratava de
prestação de serviços tributáveis pelos Municípios, limitando-se a questionar qual seria o
município competente para a tributação, tendo em vista que os serviços seriam prestados
em 118 Municípios mineiros.

40. A consulta naquela oportunidade foi formulada em razão do disposto nos arts. 3° 4° da Lei
Complementar n° 116/2003, que determinam:

Art. 3o  O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do
domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV,
quando o imposto será devido no local: 
(...)

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
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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.

41. A análise restringia-se a contratação de serviços de impressão e reprografia pela então
Secretaria de Estado de Defesa Social, que encaminhou a consulta para fins de validação
do entendimento exposto pela própria contratada que, naquela oportunidade, assim se
manifestou:

 

42. Observa-se, portanto, que a orientação constante da Nota Jurídica n° 181/2017 restringiu-
se a analisar o Município competente para exigir o ISS, nos casos de serviços de
impressão e reprografia, previstos nos itens 13.04 e 13.05 da lista anexa à Lei
Complementar n° 116/2003.

43. Embora não tenhamos tido acesso a todos os documentos que embasaram a Nota
Jurídica n° 181/2017 (SEI 18243711), verifica-se claramente que ela se limitou a abordar
o aspecto espacial do fato gerador, partindo do pressuposto de se tratar de serviço
tributável pelo Município.

44. A delimitação do objeto então analisado fica clara da exposição constante da a Nota
Jurídica n° 181/2017:

7. Conforme relato da Consulente, a Secretaria de Estado de
Administração Prisional – SEAP encaminhou solicitação de validação
sobre a cobrança de ISSQN nos 118 (cento e dezoito) Municípios do
Estado de Minas Gerais em que estão instalados os estabelecimentos
prisionais que fazem uso dos serviços de reprografia avençados por meio
do Contrato 339039.19.2706.17.
8. Diante da solicitação da SEAP, a Superintendência Central de
Governança Eletrônica desta Pasta demanda análise deste Núcleo de
Assessoramento Jurídico:
“Trata-se o expediente da solicitação de maiores orientações dessa
Assessoria Jurídica do Centro de Serviços Compartilhados acerca da
Execução da Ata de Registro de Preço N° 277/2016.
No dia 22 de novembro de 2016, a Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão do Estado de Minas Gerais publicou no Diário oficial do Estado a
Ata de Registro de Preços de número 277/2016 cujo objeto é a
contratação, futura e eventual, de empresa especializada para prestação
de serviços de impressão e reprografia, com assistência técnica e
manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças e
insumos, como também a contratação de serviços gráficos e diagramação
com vistas à confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas cartazes,
folders , banners.
Após a publicação da supracitada Ata, diversos participantes iniciaram a
contratação e consequentemente a prestação do serviço de impressão e
reprografia contemplado pelo referido certame.
(...)
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Tendo em vista que vários Órgãos/Entidades possuem unidades instaladas
em diversos municípios do Estado, solicitados orientações acerca da
referida tributação para posterior repasse aos demais participantes da
ata.”

45. Naquela oportunidade, o órgão Consulente afirmou que se tratava de prestação de
serviços tributáveis pelo imposto, solicitando orientação de quem seria o sujeito ativo em
cada hipótese – o Município onde estiver localizado o estabelecimento prestador ou os
118 Municípios onde se localizavam os estabelecimentos prisionais tomadores dos
serviços.

46. Entendeu o Núcleo de Assessoramento Jurídico da AGE que o ISSQN seria de
competência do Município de cada localidade onde o serviço seria efetivamente prestado,
ou seja, de cada um dos 118 Municípios em que localizados os estabelecimentos
prisionais.

47. Apesar de não concordarmos com a conclusão supra, pelas razões que restarão
demonstradas no próximo item deste parecer, deve-se destacar que a Nota Jurídica
181/2017 não se ateve à natureza dos serviços prestados, partindo do pressuposto que o
objeto da contratação seria serviços de impressão e reprografia.

48. No entanto, no caso ora analisado, não há que se falar em prestação de serviços de
impressão e reprografia, mas sim de locação de equipamentos, como bem destacado na
Nota Jurídica 316/2020, que, pela pertinência e exaustividade da fundamentação, cumpre
apenas transcrever:

Verifica-se que os itens que compõem o objeto contratado são constituídos
de locação de impressoras e de impressão/cópia. A unidade demandante
também esclarece que "[n]o contrato, tampouco na Ata de Registro de
Preços que o originou, não há divisão de itens e preços para a locação e
para a prestação dos serviços de manutenção".
Nesse sentido, observa-se, ainda, da Justificativa (10874332) apresentada
para a presente contratação, que o outsourcing de impressão é constituído
pela locação de impressoras multifuncionais e a aquisição de impressões,
em conjunto com os serviços de manutenção e reposição de insumos, de
modo que não há a separação/divisão entre a locação dos bens móveis e
os serviços nele compreendidos, senão vejamos:
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E DOS QUANTITATIVOS
A contratação de serviços de outsourcing de impressão substitui os
principais custos de aquisição de impressoras e insumos, os custos de
serviços de manutenção e reparos, diminuindo o tempo de equipamentos
parados, além de propiciar maior garantia de abastecimento. Elimina a
necessidade de contratação de diferentes produtos/serviços que podem
sofrer atrasos nos processos de compra e/ou autorização de
fornecimento, quando contratados separadamente. Além disso,
possibilita que a CONTRATANTE concentre seus recursos humanos nas
atividades finalísticas do órgão.
Os quantitativos de impressão foram estimados tendo em vista a
volumetria média anual de cada espécie de impressora multifuncional
(10924185). Assim, manteve-se o quantitativo exato das impressões
coloridas, até mesmo porque a média leva em conta a utilização de
somente uma impressora e na presente Ata faz-se a adesão de três
impressoras desta natureza. Igualmente, na impressão monocromática
A3 manteve-se a média do último ano.
Por outro lado, tendo em vista a transformação digital pela qual passa a
Secretaria de Estado da Fazenda, estimou-se um consumo mensal de
640.000 cópias monocromáticas A4, aquém da média apurada no último
ano. Nesse sentido, Informativo da SEPLAG-MG (10924566), sobre o
Sistema Eletrônico de Informações (SEI!), noticia que houve uma
redução de 50% no número de cópias, entre os períodos do primeiro
quadrimestre de 2017 e o primeiro quadrimestre de 2019. Estima-se,
pois, uma redução de impressões e cópias em torno de 15% a 20% a
cada ano de vigência do contrato.
Considerando que o referido contrato foi celebrado por meio de Sistema
de Registro de Preços, decorrente da Ata de Registro de Preços S/N
(10923816), resultante do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de
Preços nº 192/2019 (10923134), realizado pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (SEPLAG), como órgão gestor, transcreve-se do
Termo de Referência, constante do Anexo I do referido Edital as seguintes
especificações:
1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
1.1.1. O modelo a ser utilizado para o outsourcing de impressão é a
locação de equipamentos de impressão e digitalização com pagamento de
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páginas impressas.
1.1.2. Todas as impressoras multifuncionais devem ser compatíveis com o
sensor de aproximação (leitor de cartão) fornecido. Caso esse recurso seja
nativo das impressoras, o mesmo não poderá ser tarifado como adição de
leitor.
(...)
Destaca-se, ainda, dos itens 4 - Sistema de Bilhetagem e 5- Sistema de
Gerenciamento de Cotas, do Termo de Referência, constante do Anexo I
do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 192/2019
(10923134), que os equipamentos locados serão utilizados por servidores
pertencentes aos quadros funcionais da contratante, mediante login e
senha, sendo possível, inclusive, aferir o número de cópias realizado por
cada usuário, bem como há previsão, no item 2.24, de "[t]reinamento para
no mínimo 15 pessoas da CONTRATANTE em cada local de instalação".
No que tange aos serviços de assistência técnica e manutenção corretiva,
preventiva e especializada, reposição de peças e insumos, observa-se que
os mesmos estão relacionados ao bom desempenho dos bens móveis
locados, à instrução dos usuários para a correta utilização dos mesmos e
ao monitoramento/gestão das impressões realizadas, como se observa
dos trechos também extraídos do Termo de Referência, constante do
Anexo I do Edital (10923134):
(...)
Considerando que as impressoras locadas serão utilizadas pelos
servidores da SEF e que os serviços de assistência técnica e manutenção
corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças e insumos,
constantes do objeto do Contrato nº 1900010893 (11291451), estão
relacionados ao gerenciamento das impressões, ao bom funcionamento
dos equipamentos locados e à correta utilização dos mesmos, entendemos
que a presente contratação amolda-se ao entendimento exarado pela
Gerência de Legislação e Consultoria do Município de Belo Horizonte, na
Seqüência/Ano - 038/2016, cujo inteiro teor transcreve-se a seguir:
EXPOSIÇÃO:
A consulente, que explora, entre outras atividades previstas em seu objeto
social, “a prestação de serviços de locação e manutenção em
computadores, copiadoras, impressoras e software”,
CONSULTA:
Está obrigada ao recolhimento do ISSQN em contrato objeto de pregão
eletrônico consistente na locação de máquinas fotocopiadoras
multifuncionais e impressoras sem o fornecimento do operador, sendo
pago pelo cliente um valor fixo mensal para cada equipamento mais um
valor variável mensal por cópia ou IMPRESSÃO produzida?
RESPOSTA:
A resposta objetiva à pergunta é NÃO, desde que observados os
elementos a seguir expostos:
Para a efetiva LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, assim considerada a
operação consistente na entrega do bem (sem o operador), para uso e
fruição do contratante, temporariamente, contra remuneração (arts. 565 a
578 do Código Civil), não ocorre o fato gerador do ISSQN por não se
revestir esta atividade de natureza de prestação de serviços. Dessa forma,
como a consulente faz a locação de equipamentos para a IMPRESSÃO,
com assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e
especializada e reposição de peças e insumos, mas SEM operador, a
atividade descrita em epígrafe não é tributável pelo ISSQN, razão pela qual
não deve ser acobertada por nota fiscal de serviços, que somente é
autorizada para as pessoas jurídicas prestadoras dos serviços previstos
atualmente na lista anexa à Lei Complementar 116/2003 e à Lei Municipal
8725/2003.
A efetiva locação de bens móveis não deve ser atividade comprovada por
meio de nota fiscal de serviços. No que tange a este Fisco, a autêntica
operação de aluguel de bens móveis pode ser documentada por quaisquer
meios de prova admitidos, inclusive por meio de Nota de Débito, ainda que
essas locações envolvam assistência técnica com reposição de insumos.
Conforme explicado anteriormente, independentemente da forma de
cobrança ser, por um valor fixo mensal mais um valor variável por
IMPRESSÃO realizada, a efetiva locação de bens móveis não deve ser
atividade comprovada por meio de nota fiscal de serviço, mas por
quaisquer meios de prova admitidos, inclusive por meio de Nota de Débito.
Cabe ressaltar que, se juntamente com o equipamento, a Consulente
fornecer o seu operador, essa circunstância configura prestação de
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serviços de REPROGRAFIA o qual está configurado na lista anexa à Lei
Municipal 8725/2003 no subitem 13.04, em que a impressora é o meio
utilizado para a execução de determinado serviço, hipótese ensejadora da
incidência do ISSQN nos termos do art. 1º da LC 116/2003.
Como já destacado no primeiro parágrafo desta resposta, desde que o
objeto evidente e fundamental da contratação seja o aluguel do bem, nos
termos do art. 565 do Código Civil, a atividade está configurada e a não
incidência do ISSQN assegurada. O fato de o preço da locação, sendo
este o objeto contratual, abranger determinados itens de custo referentes a
disponibilização pelo locador de serviços inerentes ao pleno funcionamento
do bem alugado, não afeta, tampouco descaracteriza, a natureza de
locação de bem móvel de que se reveste o contrato.
Por outro lado, sendo os serviços, ainda que relacionados ao bom
desempenho do bem locado, contratados à parte, com especificação
de preços relativos à sua disponibilização ou efetiva prestação,
incidirá o imposto sobre cada um deles, de conformidade com a lista
tributável anexa à LC 116/2003. GOET (Grifo nosso)
Frisa-se, novamente, que, no caso em tela, como informado pela
consulente, os serviços não foram contratados à parte, vez que nos itens
constantes do objeto do contrato consta a locação de impressoras e
impressões/cópias, de modo que, a nosso ver, não implicaria na situação
destacada em negrito, ao final da orientação dada pelo Município de Belo
Horizonte, acima transcrita.
(...)
Ademais, como salientado supra, na análise da incidência do ISSQN
prepondera o fator consistente na previsão contratual de fornecimento de
operador dos bens móveis locados, o que não condiz com a contratação
em tela, uma vez que as impressoras serão operadas pelos próprios
usuários/servidores da SEF. (destaques nossos).

49. Assim, ratificando as conclusões extraídas na Nota Jurídica n° 316/2020, pode-se
responder os dois primeiros questionamentos formulados:

1. Tendo em vista que o serviço em questão é composto de itens de
locação de impressora mais página impressa, se faz necessário a
emissão de duas notas fiscais, sendo uma para locação dos
equipamentos e outra para impressão?

50. Nem a locação do equipamento, nem as impressões feitas pelos próprios servidores do
Estado, constituem prestação de serviços para fins de incidência do imposto municipal.

51. Assim, faz-se desnecessária a emissão de dois documentos fiscais distintos, uma vez
que, na hipótese analisada, haverá apenas locação de bens móveis, que, segundo
Súmula Vinculante n° 31, não se sujeita à tributação pelo ISSQN.

2. De outro ponto de vista, os serviços de outsourcing de impressão
podem ser faturados por intermédio de um recibo de locação, situação na
qual não haverá incidência de ISSQN?

52. A efetiva locação de bens móveis, por não se submeter à tributação municipal, não 
precisa ser comprovada por meio de nota fiscal de serviços, podendo ser faturada por
meio de recibos de locação ou outro documento que ampare os pagamentos a serem
feitos pelo Contratante, conforme regulamentação estipulada pelo setor de faturamento da
SEPLAG - Central de Atendimento aos Fornecedores, a quem caberá fornecer
informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento
eletrônico.

V – Da competência municipal para instituir o ISSQN

53. Embora os questionamentos constantes dos itens 3 e 4 da Consulta formulada tenham
restado prejudicados pelas respostas aos quesitos 1 e 2, sobre o local da prestação de
serviços de reprografia e impressão, tributáveis pelos Municípios, cumpre tecer algumas
considerações, em razão da divergência de entendimentos constantes das Notas
Jurídicas 181/2016 e 316/2020.

54. Alerte-se que as observações constantes deste item não se aplicam aos serviços de
efetiva locação de bens móveis, como no caso exposto na presente Consulta que,
conforme já demonstrado, não se submetem à tributação municipal.

55. O Decreto-Lei n° 406/68 – que fazia as vezes de lei complementar de normas gerais e
regulava conflitos de competência em matéria de ISSQN até a entrada em vigor da Lei
Complementar 116/2003 – já dizia que o imposto seria devido ao Município onde
estivesse localizado o estabelecimento prestador do serviço, exceto nos casos de
serviços de construção civil, que atrairiam a competência do Município onde se desse a
efetiva prestação dos serviços, ou exploração de rodovias, quando então o imposto
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deveria ser recolhido ao Município em cujo território houvesse parcela da estrada
explorada (art. 12).[7]

56. A Lei Complementar 116/2003 manteve o critério, mas expandiu as exceções (art. 3º):

Art. 3o  O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do
domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV,
quando o imposto será devido no local: 
I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta
de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1o do
art. 1o desta Lei Complementar;
II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no
caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa;
III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e
7.19 da lista anexa;
IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista
anexa;
V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no
caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa;
VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento,
reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos
quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa;
VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e
logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa;
VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores,
no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa;
IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes
físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem
7.12 da lista anexa;
X –   (VETADO)
XI –   (VETADO)
XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação
de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores,
silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da
formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por
quaisquer meios;
XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa;
XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem
7.18 da lista anexa;
XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços
descritos no subitem 11.01 da lista anexa;
XVI - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados,
segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem
11.02 da lista anexa; 
XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda
do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;
XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e
congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12,
exceto o 12.13, da lista anexa;
XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos
serviços descritos pelo item 16 da lista anexa; 
XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços
descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa;
XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o
planejamento, organização e administração, no caso dos serviços
descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa;
XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou
metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa.
XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e
5.09;   
XXIV - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados
pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos
no subitem 15.01;  
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XXV - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09. 

§ 1o No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa,
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada
Município em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes,
cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação,
sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso,
compartilhado ou não.

§ 2o No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa,
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada
Município em cujo território haja extensão de rodovia explorada.

§ 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do
estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas,
excetuados os serviços descritos no subitem 20.01.

§ 4o § 4o Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no §
1o, ambos do art. 8o-A desta Lei Complementar, o imposto será devido no
local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na
falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado.    

57. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça definiu que o local da
prestação do serviço deve prevalecer em todos os casos como critério para definir qual
Município será titular do imposto, desde que, no local, haja unidade econômica ou
profissional do estabelecimento prestador.[8]

58. Em precedente julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu aquela Corte, ao
analisar a tributação dos serviços de análises clínicas que, mesmo estando o laboratório
em outro Município, o imposto seria devido ao Município onde feita a coleta do material
biológico e a entrega do respectivo laudo.

59. Embora o serviço, listado no item 4.02 da lista anexa, não constasse de nenhuma das
exceções previstas nos incisos e parágrafos do art. 3° da LC 116/07, considerou o STJ
que  “a empresa contribuinte, a despeito de manter seu laboratório em determinado
município, estabeleceu unidade econômica e profissional em outra municipalidade com
escopo de disponibilizar os seus serviços de análises clínicas para as pessoas dessa
localidade. Esse tipo de estabelecimento constituiu unidade econômica porque é lá
onde usualmente contrata-se o serviço, providencia-se o pagamento e encerra-se a
avença, com a entrega do laudo técnico solicitado pelo consumidor. Também se
caracteriza como unidade profissional, uma vez que nesse lugar dá-se a coleta do
material biológico, o qual exige conhecimento técnico para a extração, o
acondicionamento e o transporte até o laboratório.”[9]

60. A decisão do STJ gerou uma contradição jurídica que não pode ser resolvida por
nenhuma das regras de interpretação mencionadas pela doutrina. Certamente estaremos
diante de casos em que o Município onde está o estabelecimento prestador determina em
sua lei interna que o ISSQN será devido lá e, por sua vez, o Município onde se dá a efetiva
prestação fixa como sua a competência para cobrar o imposto, gerando incerteza e
insegurança jurídicas.

61. Isso porque embora a lei complementar fale que os serviços de impressão e reprografia
consideram-se prestados e o imposto devido ao Município onde estiver localizado o
estabelecimento prestador (uma vez que não se enquadram em nenhuma das exceções à
regra estampada no caput do art. 3°), pela compreensão do STJ deveria ser considerado
como competente o local onde fosse efetivamente prestado o serviço, ou seja, o Município
onde estivesse instalada cada uma das unidades do Estado que se utilizassem do serviço
de reprografia e impressão. 

62. Embora não seja o caso da Consulta ora em análise – uma vez que, como já afirmado,
trata-se de locação de bens móveis, sem contratação de operador, e, portanto, não
tributável pelo ISSQN – a ponderação faz-se necessária porque o tema foi objeto das
Notas Jurídicas 181/2016 e 316/2020, que lhe emprestaram distintas soluções.

63. De fato, não há, no caso, uma resposta que dê ao tomador do serviço de reprografia e
impressão tributável pelo Município total conforto jurídico.

64. Como já dito, segundo a dicção da lei – e nessa linha foi a resposta conferida pela Nota
Jurídica 316/2020 – o imposto deveria ser recolhido ao Município onde estiver localizado
o estabelecimento prestador. Por esta razão, no caso específico colocado sob análise
daquela Assessoria Jurídica, em resposta à consulta então formulada, foi afirmado:

Como exposto no corpo desta Nota Jurídica, entendemos que, no caso em
tela, não há incidência de ISSQN. Todavia, se por ventura este não for o
entendimento da SEPLAG, órgão gestor do Registro de Preços que
originou a presente contratação, em regra, a competência tributária para a
cobrança do imposto se fixa conforme o local do estabelecimento do
prestador, como disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003.
Segundo o art. 4º do referido diploma legal, "[c]onsidera-se
estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a
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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".
Por conseguinte, depreende-se do Contrato Social (11553702) que a AMC
INFORMÁTICA LTDA possui sede no Município de Barueri/SP, com filial no
Estado de Minas Gerais, no Município de Belo Horizonte, sendo esse
considerado para fins de fixação da competência tributária.
Em vista disso, reforça-se o entendimento esposado pelo Município de
Belo Horizonte, uma vez que esse é o ente que teria competência tributária
em caso de incidência de ISSQN.
Ressalta-se, ainda, que não se vislumbra o enquadramento dos serviços
em questão nas exceções contidas no art. 3º da Lei Complementar
116/2003, o que afasta a fixação da competência tributária a partir do local
da prestação do serviço.

65. O caso analisado na Nota Jurídica 316/2020 não oferecia maiores problemas, uma vez
que a contratada tem estabelecimento em Belo Horizonte e os serviços são prestados à
Secretaria de Estado da Fazenda também em Belo Horizonte.

66. No entanto, na hipótese analisada pela Nota Jurídica 181/2016, a contratada tinha
estabelecimento em determinado município, mas os serviços seriam prestados nos 118
Municípios onde localizadas as unidades prisionais da SEAP, o que poderia ensejar
conflito de competência entre o Município onde estivesse localizado o estabelecimento da
contratada e aqueles onde o serviço fosse efetivamente prestado.

67. Concluiu a Nota Jurídica 181/2016 , na mesma linha do entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, por recomendar que cada gestor/ordenador de despesa verificasse a
legislação tributária de cada um dos 118 Municípios onde situadas as unidades prisionais
para saber se o Estado de Minas Gerais, no caso, o tomador do serviço, é ou não eleito
como responsável pelo recolhimento do imposto devido, ou seja, “se a lei municipal
atribuiu ao EMG a responsabilidade tributária de recolhimento do imposto devido peço
contribuinte do imposto, o prestador de serviços ao Estado.”

68. Assim, passa-se a responder os quesitos 3 e 4 da Consulta ora em análise:

3. Havendo a incidência de ISSQN, a tributação deverá ser relacionada
ao local de prestação do serviço ou da sede do prestador do serviço?

69. Embora no caso da contratação de outsorcing de impressão nos moldes previstos no
Termo de Referência padrão não haja que se falar em incidência do ISSQN, por se tratar
de locação de bens móveis, sem operador e sem que haja prestação de serviços
calculados e faturados separadamente, caso o Estado venha a contratar efetiva prestação
de serviços de impressão ou reprografia, de acordo com a previsão do art. 3° da Lei
Complementar 116/2003, a competência tributária para a cobrança do imposto se fixa
conforme o local do estabelecimento do prestador.

70. No entanto, deve-se ressaltar que não é esse o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, que vem entendendo que os prestadores de serviço, embora não tenham
estabelecimentos no local da prestação, por constituírem unidade econômica ou
profissional no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato
gerador tributário, ali deverão recolher o tributo devido.

71. Como no caso o Estado de Minas Gerais não seria contribuinte do imposto, mas apenas
eventualmente eleito pela legislação municipal como responsável tributário por sua
retenção e recolhimento, recomenda-se que nos casos de serviços tributáveis de
reprografia e impressão seja feita consulta formal ao Fisco municipal, tanto da localidade
onde tiver estabelecimento a contratada como do local onde for efetivamente prestado o
serviço, de forma a conferir segurança jurídica ao Estado na qualidade de responsável
tributário pela retenção/recolhimento.

4. Havendo a incidência do imposto, e a empresa insista em emitir o
recibo de locação ao invés da nota fiscal, quais ações devem ser
adotadas pelo órgão contratante?

72. Como já dito e reiterado, no caso sob consulta não há incidência do imposto.  No entanto,
para responder ao questionamento, em havendo prestação de serviços tributáveis pelo
ISSQN, recusando-se a empresa a emitir a competente nota fiscal de serviços, a solução
deve estar prevista em cada contrato celebrado, que normalmente costuma contemplar
que os pagamentos só serão devidos após determinado prazo contado a partir da
emissão da nota fiscal. Em sendo assim, entendemos que enquanto não emitido o
documento fiscal adequado não deverá ser feito qualquer pagamento.

VI - Conclusões

73. Em síntese, respondendo aos questionamentos colocados:
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1. Tendo em vista que o serviço em questão é composto de itens de
locação de impressora mais página impressa, se faz necessário a
emissão de duas notas fiscais, sendo uma para locação dos
equipamentos e outra para impressão?

74. Nem a locação do equipamento, nem as impressões feitas pelos próprios servidores do
Estado, constituem prestação de serviços para fins de incidência do imposto municipal.

75. Assim, faz-se desnecessária a emissão de dois documentos fiscais distintos, uma vez
que, na hipótese analisada, haverá apenas locação de bens móveis, que, segundo
Súmula Vinculante n° 31, não se sujeita à tributação pelo ISSQN.

2. De outro ponto de vista, os serviços de outsourcing de impressão
podem ser faturados por intermédio de um recibo de locação, situação na
qual não haverá incidência de ISSQN?

76. A efetiva locação de bens móveis, por não se submeter à tributação municipal, não 
precisa ser comprovada por meio de nota fiscal de serviços, podendo ser faturada por
meio de recibos de locação ou outro documento que ampare os pagamentos a serem
feitos pelo Contratante, conforme regulamentação estipulada pelo setor de faturamento da
SEPLAG - Central de Atendimento aos Fornecedores, a quem caberá fornecer
informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento
eletrônico.

3. Havendo a incidência de ISSQN, a tributação deverá ser relacionada
ao local de prestação do serviço ou da sede do prestador do serviço?

77. Quesito prejudicado, uma vez que se trata de locação de bens móveis, não tributável,
portanto, pelo imposto municipal.

78. Embora no caso da contratação de outsorcing de impressão nos moldes previstos no
Termo de Referência padrão não haja que se falar em incidência do ISSQN, por se tratar
de locação de bens móveis, sem operador e sem que haja prestação de serviços
calculados e faturados separadamente, caso o Estado venha a contratar efetiva prestação
de serviços de impressão ou reprografia, de acordo com a previsão do art. 3° da Lei
Complementar 116/2003, a competência tributária para a cobrança do imposto se fixa
conforme o local do estabelecimento do prestador.

79. No entanto, deve-se ressaltar que não é esse o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, que vem entendendo que os prestadores de serviço, embora não tenham
estabelecimentos no local da prestação, por constituírem unidade econômica ou
profissional no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato
gerador tributário, ali deverão recolher o tributo devido.

80. Como no caso o Estado de Minas Gerais não seria contribuinte do imposto, mas apenas
eventualmente eleito pela legislação municipal como responsável tributário por sua
retenção e recolhimento, recomenda-se que nos casos de serviços tributáveis de
reprografia e impressão seja feita consulta formal ao Fisco municipal, tanto da localidade
onde tiver estabelecimento a contratada como do local onde for efetivamente prestado o
serviço, de forma a conferir segurança jurídica ao Estado na qualidade de responsável
tributário pela retenção/recolhimento.

4. Havendo a incidência do imposto, e a empresa insista em emitir o
recibo de locação ao invés da nota fiscal, quais ações devem ser
adotadas pelo órgão contratante?

81. Prejudicado.

82. Como já dito e reiterado, no caso sob consulta não há incidência do imposto. No entanto,
para responder o questionamento, em havendo prestação de serviços tributáveis pelo
ISSQN, recusando-se a empresa a emitir a competente nota fiscal de serviços, a solução
deve estar prevista em cada contrato celebrado, que normalmente costuma contemplar
que os pagamentos só serão devidos após determinado prazo contado a partir da
emissão da nota fiscal. Em sendo assim, entendemos que enquanto não emitido o
documento fiscal adequado não deverá ser feito qualquer pagamento.

83. Opinamos seja ratificada parcialmente a Nota Jurídica n° 316/2020, apenas com a
ressalva que nos casos de prestação de serviços de reprografia e impressão, tendo em
vista a divergência entre o texto da Lei Complementar 116/2003 e a jurisprudência do
STJ, deverá o Estado de Minas Gerais consultar os Fiscos municipais tanto do local onde
estiver o estabelecimento prestador como do local da efetiva prestação, para analisar em
cada caso a responsabilidade tributária pela retenção.

84. É o parecer, salvo melhor juízo, que submeto à apreciação superior.

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2020.
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De acordo. Aprovado.
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Advogado-Geral do Estado

 

[1]  Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei
complementar.         

(...)

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei
complementar:         

I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;

II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;

III - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão
concedidos e revogados. 

[2] DERZI, Misabel Abreu Machado. Notas de atualização da obra de Aliomar Baleeiro,
Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 7a. ed. Forense, 1997, pp. 491-493.

[3] Ainda na vigência da Lei Complementar 56/87 (que listava como anexo ao Decreto-Lei
406/68 os serviços tributáveis pelos Municípios até a entrada em vigor da Lei 116/2003), foram
inúmeros os julgados da Suprema Corte que firmaram a tese pela taxatividade da lista de
serviços. Por todos, confira-se:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. LEI COMPLEMENTAR: LISTA DE
SERVIÇOS: CARÁTER TAXATIVO. LEI COMPLEMENTAR 56, DE 1987: SERVIÇOS
EXECUTADOS POR INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO
CENTRAL: EXCLUSÃO. I. - É taxativa, ou limitativa, e não simplesmente exemplificativa, a lista
de serviços anexa à lei complementar, embora comportem interpretação ampla os seus tópicos.
Cuida-se, no caso, da lista anexa à Lei Complementar 56/87. II. - Precedentes do Supremo
Tribunal Federal. III. - Ilegitimidade da exigência do ISS sobre serviços expressamente excluídos
da lista anexa à Lei Complementar 56/87. IV. - RE conhecido e provido. (RE 361829, Relator(a):
CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 13/12/2005, DJ 24-02-2006  PP-00051
EMENT VOL-02222-03 PP-00593 LEXSTF v. 28, n. 327, 2006, p. 240-257 RIP v. 8, n. 36, 2006,
p. 299-310)

[4] EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ASSOCIADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE
GUINDASTE E APRESENTAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR. INCIDÊNCIA DO ISS
SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A LOCAÇÃO DE BENS
MÓVEIS. SÚMULA VINCULANTE 31. AGRAVO REGIMENTAL. 1. A Súmula Vinculante 31 não
exonera a prestação de serviços concomitante à locação de bens móveis do pagamento do
ISS. 2. Se houver ao mesmo tempo locação de bem móvel e prestação de serviços, o ISS
incide sobre o segundo fato, sem atingir o primeiro. 3. O que a agravante poderia ter discutido,
mas não o fez, é a necessidade de adequação da base de cálculo do tributo para refletir o vulto
econômico da prestação de serviço, sem a inclusão dos valores relacionados à locação.
Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 656.709 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa,
2ª T, j. 14-2-2012, DJE 48 de 8-3-2012)
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[5] EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA. INCIDÊNCIA EM CONTRATOS MISTOS. LOCAÇÃO DE
MAQUINÁRIO COM OPERADORES. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DA SÚMULA VINCULANTE 31. DESCABIMENTO. A Súmula Vinculante 31, que assenta a
inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS nas
operações de locação de bens móveis, somente pode ser aplicada em relações contratuais
complexas se a locação de bens móveis estiver claramente segmentada da prestação de
serviços, seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da
contrapartida financeira. Hipótese em que contratada a locação de maquinário e equipamentos
conjuntamente com a disponibilização de mão de obra especializada para operá-los, sem
haver, contudo, previsão de remuneração específica da mão de obra disponibilizada à
contratante. Baralhadas as atividades de locação de bens e de prestação de serviços, não há
como acolher a presente reclamação constitucional. Agravo regimental conhecido e não
provido. (Rcl 14.290 AgR, rel. min. Rosa Weber, P, j. 22-5-2014, DJE 118 de 20-6- 2014)

[6] Dispõe o Termo de Referência padrão para a contratação dessa natureza:

13. DOS LOTES:

13.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:

Outsourcing de impressão é uma solução composta por diversas impressoras interligadas e
monitoradas por ferramentas de bilhetagem, gerenciamento e cotização de impressões para
cada usuário. Imagine uma situação hipotética que um órgão possui
impressoras/multifuncionais de 30 PPM, 35PPM, 55 PPM variando entre monocromáticas e
coloridas, formatos A3 e A4. Caso o certame fosse dividido por item e não por lote, o órgão
poderá apresentar um fornecedor para cada tipo de impressora possibilitando a utilização de
diferentes ferramentas para o gerenciamento de impressão, bilhetagem e cota. Com a
utilização de diferentes sistemas, seria difícil a implantação e gerenciamento do parque de
impressão, pois todos os usuários deveriam ser cadastrados nos diversos sistemas de
impressão, impossibilitando o monitoramento de impressões de forma única com apresentação
de relatórios consolidados. (Grifo nosso)

[7] Decreto-Lei n° 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.  

[8] A partir da vigência da Lei Complementar n. 116/03, a competência tributária ativa para a
cobrança do ISSQN recai sobre o município em que o serviço é efetivamente realizado, desde
que, no local, haja unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador. (Tese
julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Temas 354 e 355)

[9] DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA PARA EXIGIR ISS INCIDENTE SOBRE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE CLÍNICA. É competente para cobrar o ISS incidente
sobre a prestação de serviço de análise clínica (item 4.02 da lista anexa à LC 116/2003) o
município no qual foi feita a contratação do serviço, a coleta do material biológico e a entrega do
respectivo laudo, ainda que a análise do material coletado tenha sido realizada em unidade
localizada em outro município, devendo-se incidir o imposto sobre a totalidade do preço pago
pelo serviço. Dispõe o art. 4º da LC 116/2003 que: "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". Diante
disso, verifica-se, no caso em análise, que a empresa contribuinte, a despeito de manter seu
laboratório em determinado município, estabeleceu unidade econômica e profissional em outra
municipalidade com escopo de disponibilizar os seus serviços de análises clínicas para as
pessoas dessa localidade. Esse tipo de estabelecimento constituiu unidade econômica porque
é lá onde usualmente contrata-se o serviço, providencia-se o pagamento e encerra-se a avença,
com a entrega do laudo técnico solicitado pelo consumidor. Também se caracteriza como
unidade profissional, uma vez que nesse lugar dá-se a coleta do material biológico, o qual exige
conhecimento técnico para a extração, o acondicionamento e o transporte até o laboratório. Por
oportuno, deve-se anotar que o caso em análise é absolutamente diferente daquele decidido no
Recurso Especial Repetitivo 1.060.210-SC (Primeira Seção, DJe 5/3/2013), em que se decidiu
que "[a]pós a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade
econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é
perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o
tributo". Naqueles autos, que cuidavam do ISS incidente sobre o arrendamento mercantil
(leasing), concluiu a Primeira Seção que o núcleo da operação, concernente à concessão do
financiamento, era integralmente realizado, com a análise e aprovação do crédito, elaboração
do contrato e liberação dos valores, pela empresa arrendadora em seu estabelecimento,
normalmente localizado nos grandes centros do País. Depreende-se, assim, que, na hipótese
do leasing, a empresa que comercializa o bem desejado não constitui unidade econômica ou
profissional da empresa arrendadora, na medida em que, em tais casos, o consumidor somente
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se dirige à empresa vendedora (concessionária de veículos) para indicar à instituição financeira
a res que deverá ser adquirida e disponibilizada. Em outras palavras, o consumidor e a
empresa concessionária buscam, ainda que de forma não presencial, o auxílio de instituição
financeira sediada noutra localidade para concretizar o negócio. Frise-se, ainda, que a
faculdade assegurada à empresa contribuinte de eleger o município onde vai manter os seus
laboratórios constitui uma conveniência empresarial e, como tal, não pode vincular a
competência do ente tributante. Por fim, mostra-se igualmente importante para a solução da
controvérsia o local onde é gerada a riqueza tributável. Na presente hipótese, verifica-se que a
receita advinda do contrato de prestação de serviço de análises clínicas é obtida em face do
estabelecimento da unidade econômica e profissional sediada no município em que realizada a
coleta de material biológico. Nesse contexto, compete a essa municipalidade o direito à
tributação sobre a riqueza que foi gerada em seu território, pois ali fora estabelecida a relação
jurídico-tributária. De mais a mais, registre-se que não é possível decompor o serviço e o valor a
ser tributado. Isso porque o ISS é devido ao primeiro município, em que se estabeleceu a
relação jurídico-tributária, e incide sobre a totalidade do preço do serviço pago, não havendo
falar em fracionamento, ante a impossibilidade técnica de se dividir ou decompor o fato
imponível. A par disso, a remessa do material biológico entre unidades do mesmo contribuinte
não constitui fato gerador do tributo, à míngua de relação jurídico-tributária com terceiros ou
onerosidade. Em verdade, a hipótese em foco se assemelha, no que lhe for cabível, ao
enunciado da Súmula 166 do STJ, verbis: "Não constitui fato gerador do ICMS o simples
deslocamento de mercadoria de uma para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".
(REsp 1.439.753-PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Rel. para acórdão Min. Benedito
Gonçalves, julgado em 6/11/2014, DJe 12/12/2014).
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