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EMENTA
Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. ISS. Subitem nº 17.25 da
Lista anexa à LC nº 116/03, incluído pela LC nº 157/16. Inserção de textos, desenhos e
outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto em livros,
jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens de recepção livre e gratuita. Constitucionalidade.

1. Cabe a lei complementar dispor sobre conflito de competências
entre os entes federados em matéria tributária, o que abrange
controvérsias entre estados e municípios a respeito das incidências do
ICMS e do ISS. Essa atribuição também é cumprida pela lei
complementar a que se refere o art. 156, inciso III, o qual dispõe caber à
referida espécie normativa definir serviços de qualquer natureza para fins
de incidência do imposto municipal.
2. O legislador complementar, atento a esse papel, estipulou estar
abrangida pelo ISS, e não pelo ICMS-comunicação, a prestação do serviço
de inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e
publicidade em qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos e nas
modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de
recepção livre e gratuita. Observância de critério objetivo que prestigia o
papel da lei complementar. Precedentes.
3. O ato de inserir material de propaganda ou de publicidade em
espaço contratado não se confunde com o de veicular ou de divulgar
conteúdos por meio de comunicação social.
4. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: “É constitucional o
subitem 17.25 da lista anexa à LC nº 116/03, incluído pela LC nº 157/16, no
que propicia a incidência do ISS, afastando a do ICMS, sobre a prestação
de serviço de ‘inserção de textos, desenhos e outros materiais de
propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais,
periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens de recepção livre e gratuita)’.”
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
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Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Plenário de 25/2 a 8/3/22,
na conformidade da ata do julgamento e nos termos do voto do Relator,
Ministro Dias Toffoli, por unanimidade de votos, em julgar improcedente
a ação direta de inconstitucionalidade. Foi fixada a seguinte tese de
julgamento: "É constitucional o subitem 17.25 da lista anexa à LC nº
116/03, incluído pela LC nº 157/16, no que propicia a incidência do ISS,
afastando a do ICMS, sobre a prestação de serviço de inserção de textos,
desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer
meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita)."
Brasília, 9 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
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RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Governador do Estado do Rio de Janeiro, com pedido de medida cautelar,
em face do item 17.25 da lista anexa à Lei Complementar (LC) nº 116/03,
incluído pelo art. 3º da LC nº 157/16.
Eis o teor do dispositivo questionado:
“17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de
propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros,
jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e
gratuita).”

Aduziu o requerente que a inserção de textos à qual se refere o item
acima se confunde com a própria veiculação de publicidade, não sendo
aquela um fim em si mesma. Disse que, no trâmite do projeto de lei
complementar pertinente, foram insuficientes os debates quanto à troca
do termo “veiculação” por “inserção”.
Sustentou ter sentido lato o conceito de serviço de comunicação,
utilizado no art. 155, inciso II, da Constituição Federal, de modo a abarcar
não só os serviços de telecomunicação, mas também os serviços de
comunicação prestados por outra modalidade comunicacional. Apontou
ser aberta a tipificação prevista no art. 2º, inciso III, da LC nº 87/96.
Disse que o ISS não pode abranger os serviços abarcados pela
materialidade do ICMS e que a expressão “inserção de publicidade”
consiste em verdadeira veiculação.
Argumentou ter a Corte, em diversos julgados, adotado o
entendimento de que o serviço de veiculação de publicidade consiste em
serviço de comunicação. Advogou também que o Tribunal vem firmando
jurisprudência de que serviço de comunicação é gênero e de que o ICMScomunicação se limita às atividades-fim de comunicação.
Nessa toada, registrou que a veiculação de publicidade deve ser
2
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entendida como abarcada pela concepção de atividade-fim de
comunicação, estando sujeita ao imposto estadual.
Observou que, na vigência da Constituição Federal de 1988, já houve
dois vetos a projetos de lei que pretenderam incluir a veiculação de
publicidade no âmbito da incidência do ISS.
Requereu que seja declarada a inconstitucionalidade do dispositivo
questionado. Subsidiariamente, pediu que seja dado à expressão
“inserção de publicidade” interpretação conforme à Constituição Federal,
estabelecendo que a incidência do ISS fique restrita às hipóteses nas quais
o objeto contratual não consista na veiculação de publicidade.
Pediu, ainda, que, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores,
seja declarada a constitucionalidade da incidência do ICMS sobre a
veiculação de publicidade no período anterior à entrada em vigor da LC
nº 157/16.
O Presidente da Câmara dos Deputados aduziu que o PLC nº 366/13
foi processado naquela Casa respeitando os trâmites constitucionais e
regimentais.
O Presidente da República prestou informações pela
constitucionalidade da norma hostilizada, aduzindo que os serviços
questionados não abrangem serviços tributáveis pelo ICMS e que estão
eles previstos em lei complementar como passíveis de ser tributados pelo
imposto municipal. Sua Excelência ainda relembrou que cabe a lei
complementar dispor sobre conflito de competências entre os entes
federativos e definir os fatos geradores dos impostos. Ademais, disse que,
mesmo se imaginando a existência de contrato híbrido, o ISS deve incidir
sobre toda a operação, por estar a atividade prevista na lista anexa da LC
nº 116/03.
O Presidente do Senado Federal, também prestando informações
pela constitucionalidade do dispositivo questionado, alegou que a
inserção de textos, desenho e outros materiais de propaganda e
publicidade em qualquer meio, embora possa não ser um fim em si
mesmo para quem tem interesse na propaganda e na publicidade, o é
para o prestador do serviço de inserção. De toda sorte, sustentou que o
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quadro apresentado pelo autor se encontra em zona cinzenta, sendo certo
que cabe a lei complementar dispor sobre conflito de competências entre
os entes federados em matéria tributária.
O Advogado-Geral da União se manifestou, preliminarmente, pelo
não conhecimento da ação direta, em razão da ausência de juntada de
cópia do ato normativo questionado. No mérito, sustentou a
improcedência da ação.
O parecer do Procurador-Geral da República foi pela improcedência
do pedido.
É o relatório.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.034 RIO DE JANEIRO
VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
De início, afasto a preliminar aduzida pelo Advogado-Geral da
União, segundo a qual não se deve conhecer da ação, visto que o
requerente não juntou cópia do ato normativo constando o dispositivo
impugnado.
Com efeito, verifica-se que o requerente, por meio da Petição nº
6.092/19, após a manifestação do Advogado-Geral da União, juntou aos
autos o inteiro teor da LC nº 116/03.
Passo ao exame do mérito.
Cuida-se de ação direta em que se discute a constitucionalidade do
subitem 17.25 da lista anexa à LC nº 116/03, incluído pela LC nº 157/16, o
qual prevê, como tributável pelo ISS, o serviço de inserção de textos,
desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer
meio, exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita.
Na essência, o requerente sustenta que o serviço em tela se enquadra
na materialidade do ICMS-comunicação, devendo, por isso, o dispositivo
hostilizado ser declarado inconstitucional.
Desde já, adianto que entendo ser improcedente o pedido.
Conforme a argumentação do requerente, o que está em jogo é, ao
cabo, definir se a atividade em tela está no âmbito da materialidade do
ISS ou na do ICMS-comunicação.
A situação revela conflito de competências em matéria tributária
envolvendo estados e municípios.
DA POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLA DO CONCEITO DE
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO ISS
A Constituição Federal não delimitou, de maneira estanque, o que
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seriam serviços de qualquer natureza para fins de incidência do ISS.
Tanto é que ela consignou caber a lei complementar definir esses serviços
para tais fins, com a exceção daqueles mencionados no art. 155, inciso II,
da Constituição Federal.
Ao tangenciar a questão da materialidade do ISS, a Corte vem
admitindo interpretação ampla do conceito de serviços de qualquer
natureza.
Nessa toada, tem consignado que a dicotomia civilista clássica entre
obrigações de dar e de fazer não é, em variados casos, mormente em
razão das complexas relações existentes na sociedade hodierna (nas quais
a obrigação de fazer se encontra misturada com obrigações de outra
natureza), suficiente para se determinar se uma situação está abrangida
pela materialidade do imposto municipal.
Sobre o assunto, menciono o paradigmático julgamento dos RE nºs
592.905/SC e 547.245/SC, no qual a Corte reconheceu a
constitucionalidade da incidência do ISS em relação ao leasing financeiro
e ao lease-back.
Na ocasião, o Relator, Ministro Eros Grau, ressaltou que restringir a
materialidade do imposto apenas a serviço enquadrado em típica
obrigação de fazer, como definido pelo direito privado, resultaria na
desconsideração da expressão “de qualquer natureza” constante do
aludido dispositivo constitucional. Ademais, disse Sua Excelência haver
naquelas espécies contratuais atividade de financiamento que, de sua
perspectiva, consubstanciaria verdadeiro serviço.
O Ministro Joaquim Barbosa observou que a) as operações de
arrendamento mercantil não resistiriam “à classificação tradicional como
meras cessões temporárias do direito de usar (aluguel) ou como meras
operações financeiras”; b) não seria possível “identificar conceito
incontroverso, imutável ou invencível para serviços de qualquer
natureza”; c) não seria possível condicionar a Constituição, de modo
imutável, a um conceito universal e inequívoco de serviço eventualmente
existente na legislação ordinária, sob pena de se provocar confusão entre
os planos normativos.
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Acompanhando o Relator, o Ministro Ricardo Lewandowski
asseverou ser o contrato de leasing “um contrato complexo, em que
predomina a prestação de serviço”. Na mesma direção foi o Ministro
Ayres Britto, para quem o arrendamento mercantil seria um contrato
híbrido.
O Ministro Cezar Peluso, por seu turno, referiu ser equivocado
tentar interpretar as atividades complexas presentes na economia do
mundo atual à luz de institutos “adequados a certa simplicidade do
mundo do império romano, em que certo número de contrato típicos
apresentavam obrigações explicáveis com base na distinção entre
obrigações de dar, fazer e não fazer”.
Ainda a respeito da viabilidade de se adotar interpretação mais
ampla do conceito de serviços de qualquer natureza para efeito de
incidência do imposto municipal, vale lembrar ter a Corte assentado a
validade da incidência do ISS sobre: a) planos de saúde (RE nº
651.703/PR, Tema nº 581, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/4/17); b) contratos
de franquia empresarial (RE nº 603.136/RJ, Tema nº 300, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 16/6/20); c) serviços de distribuição e venda de bilhetes e
demais produtos de loterias, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas,
sorteios e prêmios (RE nº 634.764, Tema nº 700, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe de 1º/7/20); d) locação, sublocação, arrendamento, direito de
passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia,
rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, caso essas
situações integrem relação mista ou complexa em que não seja possível
claramente segmentá-las de uma obrigação de fazer, seja quanto a seu
objeto, seja quanto ao valor específico da contrapartida financeira (ADI nº
3.142/DF, de minha relatoria, DJe de 9/10/20).
Deve-se destacar, em outro giro, não ser cabível ao legislador
complementar expandir, a seu alvitre, sob o pretexto de estar realizando
definição de serviços de qualquer natureza para fins de incidência do ISS,
o campo da competência tributária atribuída pelo texto constitucional aos
municípios.
Afinal, se isso fosse permitido, o legislador infraconstitucional
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estaria promovendo alteração da própria Constituição Federal, o que,
como é evidente, não é permitido.
DO CRITÉRIO OBJETIVO PARA A RESOLUÇÃO DAS AMBIGUIDADES
ENTRE O ISS E O ICMS
Em diversos julgados nos quais se discutiu se uma operação mista
ou complexa envolvendo obrigações de dar e de fazer estaria sujeita ao
ISS ou ao ICMS-mercadoria, a Corte consignou que a solução dessa
controvérsia se dá, em primeiro lugar, por meio da adoção do critério
objetivo.
De acordo com esse critério, caso a atividade esteja definida em lei
complementar como serviço de qualquer natureza tributável pelo
imposto municipal, deve apenas esse incidir, ainda que ela envolva a
utilização ou o fornecimento de bens, ressalvadas as exceções previstas na
própria lei. Caso a atividade consista em operação de circulação de
mercadoria com serviço não definido por aquela lei complementar, deve
incidir apenas o imposto estadual (art. 155, § 2º, inciso IX, b, da
Constituição Federal).
A adoção do critério objetivo prestigia, como não poderia deixar de
ser, o papel da lei complementar de dispor sobre os conflitos de
competências, em matéria tributária, entre as unidades federadas, nos
termos do art. 146, inciso I, da Constituição Federal.
Registre-se que essa função também é cumprida pela lei
complementar a que se refere o art. 156, inciso III, o qual dispõe caber à
essa espécie normativa definir serviços de qualquer natureza (desde que
não compreendidos pelo ICMS).
Nesse contexto, Leandro Paulsen nos lembra que, embora ainda não
exista a lei complementar federal específica à qual se refere o art. 146,
inciso I, da Constituição Federal, “relativamente ao ISS e ao ICMS,
existem a LC n. 116/2003 e a LC n. 87/96 que cumprem também a função
de prevenir conflitos, mas decorrem de previsões constitucionais
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específicas, quais sejam, os arts. 156, III, e 155, § 2, XII, da CF” 1.
A respeito do critério objetivo, transcrevo trecho do voto que proferi
no julgamento da ADI nº 5.659/DF, na qual se discutiu a tributação do
licenciamento ou da cessão de direito de uso de programas de
computação:
“A Constituição Federal de 1988 estabelece competir aos
estados e ao Distrito Federal o ICMS e aos municípios o ISS.
Não há dúvida de que os fatos geradores desses impostos dão
margem a inúmeros conflitos. Ciente dessa possibilidade, o
legislador constituinte estabeleceu que os conflitos de
competência devem ser resolvidos por lei complementar de
normas gerais, a cargo da União (art. 146, I).
É certo que a rígida divisão de competências tributárias
levada a efeito pela Carta da República nos leva a crer que a
referida lei complementar sobre pouco poderá dispor,
limitando-se seu escopo ao reforço do perfil constitucional de
cada tributo, tentando-se evitar, assim, os conflitos.
Fernando Albino de Oliveira (ICMS e ISS: solução para os
supostos conflitos, p. 7 apud CARRAZA, Roque Antonio.
Curso de Direito Constitucional Tributário. 13. ed. Malheiros,
p. 582), seguindo essa linha de raciocínio, concluiu que a lei
complementar de que trata o art. 146, I, CF/88 só pode situar-se
'no campo da matriz constitucional do tributo, desenhando-a
mais em detalhe e circunscrevendo seus exatos contornos'.
No julgamento do RE nº 361.829/RJ, Segunda Turma,
realizado durante a sessão de 13/12/05, DJ de 24/2/06, o Relator,
Ministro Carlos Velloso, destacou, com base na doutrina de
Roque Carraza, que o espaço de operação da lei complementar
referida no art. 146, I, da Constituição Federal é reduzido em
razão de o próprio texto constitucional já ter definido a
competência tributária da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios. Seu espaço de operação estaria em
afastar os conflitos em determinadas situações práticas,
1

PAULSEN, Leandro. Constituição e código tributário comentados à luz da
doutrina e da jurisprudência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 65.
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esclarecendo a incidência do imposto municipal ou do ICMS.
Sua Excelência assentou também ter a lei complementar de que
trata o art. 156, III, da Constituição Federal, à qual cabe definir
os serviços sobre os quais incide o ISS, a finalidade de dispor
sobre os conflitos de competência em matéria tributária. Não
obstante, destacou o Relator não caber a essa lei complementar
'definir como tributáveis pelo ISS serviços que,
ontologicamente, não são serviços'.
Com efeito, a Constituição de 1988, no art. 156, III,
reservou à competência dos municípios a instituição de imposto
sobre serviços de qualquer natureza (ISS) - não compreendidos
no art. 155, II -, definidos em lei complementar.
Por sua vez, no art. 155, II, da Carta Republicana,
reservou-se à competência dos estados a instituição de imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação (ICMS), explicitando-se,
ainda, no art. 155, § 2º, IX, b, que esse tributo incidirá também
'sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem
fornecidas com serviços não compreendidos na competência
tributária dos Municípios'.
Recordo que tal dispositivo constitucional surgiu de
emenda apresentada na Assembleia Constituinte. Segundo as
justificativas, era básica a regra no Sistema Tributário Brasileiro
relativa às operações mistas – em que 'simultânea e
inseparadamente, coexistem o fornecimento de mercadorias e
a prestação de serviços'2 – no sentido de que incide apenas 'o
imposto municipal se os serviços estiverem incluídos na lista
aprovada pela Lei Complementar. Se não o estiverem, incidirá
sobre a operação mista apenas o imposto estadual' 3. Ademais,
a emenda buscava afastar interpretação que revelasse a
impossibilidade de os estados e o Distrito Federal cobrarem o
imposto 'sobre a parcela do preço das operações mistas
correspondente ao valor dos serviços simultaneamente
2

Emenda 2P00789-9, de 12/01/1988, autor o Constituinte Francisco Carneiro.

3

Ibidem.
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prestados'4. Durante os debates, argumentou-se, também, que a
proposição tinha o objetivo de resolver os milhares de litígios
no Judiciário, o qual constantemente era provocado para
definir a incidência tributária sobre as operações mistas, em
razão de algumas empresas pretenderem não recolher nem um
nem outro tributo. Como exemplo desses litígios, cito o RE nº
129.877/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio,
sessão de 3/11/92, DJ de 27/11/92.
A jurisprudência da Corte tradicionalmente resolve as
ambiguidades entre o ISS e o ICMS com base na sistemática
objetiva, isto é, determina a incidência apenas do primeiro se o
serviço está definido por lei complementar como tributável por
tal imposto, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de
bens, ressalvadas as exceções previstas na lei; ou a incidência
apenas do segundo sobre as operações de circulação de
mercadorias que envolvam serviços não definidos por lei
complementar como tributáveis por imposto municipal.
Vejamos o julgamento do Tribunal Pleno no RE nº
168.262/SP. Segundo o Relator, o Ministro Marco Aurélio,
embora a Constituição Federal estabeleça caber aos municípios
o ISS incidente sobre os serviços definidos em lei complementar
(art. 156, III, redação dada pela EC nº 3/93), há situações
ambíguas que geram conflitos quanto à competência tributária.
Da perspectiva do Relator, foi por essa razão que a própria
Carta Federal previu igualmente caber a lei complementar
dispor sobre os conflitos de competência, em matéria tributária,
entre os entes políticos. Em sentido convergente, o Ministro
Celso de Mello constatou que a competência dos estados
relativa ao ICMS 'deve ser interpretada em função do que
também prescreve a norma consubstanciada no art. 155, § 2º,
IX, b, do Estatuto Fundamental'. Desse modo, assentou Sua
Excelência que o imposto estadual incidiria sobre o
fornecimento de mercadorias acompanhado de prestação de
serviços, exceto se esses estivessem especificados pela lei
complementar definidora dos serviços tributáveis pelo ISS.
4

Ibidem.
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Também o Ministro Teori Zavascki, quando ainda
compunha o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão do qual
foi Relator, bem sintetizou os critérios objetivos na delimitação
das competências tributárias entre os estados e os municípios:
’DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
ENTRE ESTADOS E MUNICÍPIOS. ICMS E ISSQN.
CRITÉRIOS... 1. Segundo decorre do sistema normativo
específico (art. 155, II, § 2º, IX, b e 156, III da CF, art. 2º, IV,
da LC 87/96 e art. 1º, § 2º, da LC 116/03), a delimitação dos
campos de competência tributária entre Estados e
Municípios, relativamente à incidência de ICMS e de
ISSQN, está submetida aos seguintes critérios: (a) sobre
operações de circulação de mercadoria e sobre serviços
de transporte interestadual e internacional e de
comunicações incide ICMS; (b) sobre operações de
prestação de serviços compreendidos na lista de que
trata a LC 116/03 (que sucedeu ao DL 406/68), incide
ISSQN; e (c) sobre operações mistas, assim entendidas as
que agregam mercadorias e serviços, incide o ISSQN
sempre que o serviço agregado estiver compreendido na
lista de que trata a LC 116/03 e incide ICMS sempre que
o serviço agregado não estiver previsto na referida lista
(STJ, Primeira Seção, REsp 1.092.206/SP, Rel. Min. Teori
Zavascki, mar/2009).
Dessa perspectiva, nos termos da orientação tradicional do
Supremo Tribunal Federal, o simples fato de o serviço
encontrar-se definido em lei complementar como tributável
pelo ISS já atrairia, em tese, a incidência tão somente desse
imposto sobre o valor total da operação e afastaria a do
ICMS.”

O mencionado critério objetivo pode, contudo, deixar de ser adotado
nos casos em que a lei complementar defina como serviço atividade que,
ontologicamente, não o é ou que envolva fornecimento de mercadorias de
8
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vulto significativo e com efeito cumulativo.
Sobre esse assunto, cito os seguintes precedentes: ADI nº 4.389/DFMC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 25/5/11; RE nº
605.522/RS, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 6/10/20.
A meu ver, o critério objetivo em comento se aplica na presente
discussão, embora esteja em jogo, aqui, o ICMS-comunicação, e não o
ICMS-mercadoria. Afinal, as normas constitucionais que serviram de base
para se estabelecer tal critério evidenciam o papel da lei complementar de
dispor sobre conflitos de competências em matéria tributária entre os
entes federados. Essas normas – no que diz respeito ao art. 155, § 2º,
inciso IX, b, da Constituição Federal, seu télos – também incidem no
presente contexto.
Na espécie, é certo que o legislador complementar, atento a essa
atribuição, estabeleceu, como tributável pelo ISS, e não pelo ICMScomunicação, a prestação de serviço de inserção de textos, desenhos e
outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto
em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita.
Desse modo, ainda que se considere essa atividade como mista ou
complexa, por envolver serviço conectado, em alguma medida, com
comunicação, o simples fato de ela estar prevista em lei complementar
como tributável pelo imposto municipal já afastaria a pretensão de se
fazer incidir o ICMS-comunicação.
Afora isso, a interpretação histórica e a jurisprudência da Corte
corroboram a compreensão de que a atividade mencionada no dispositivo
questionado pode, sim, ser incluída no âmbito de incidência do ISS.
DA INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA DO DISPOSITIVO QUESTIONADO E DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE SERVIÇOS PREPARATÓRIOS AOS DE
COMUNICAÇÃO

O projeto de lei complementar que deu origem à LC nº 116/03 previa
como serviços tributáveis pelo imposto municipal “veiculação e

9
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divulgação de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e
publicidade, por qualquer meio” (subitem 17.07).
Essa disposição foi vetada com base em dois argumentos: a) a norma
em tela permitia a incidência de imposto sobre veiculação e divulgação
de textos, desenhos e outros materiais de publicidade por meio de livros,
jornais e periódicos, afrontando a imunidade tributária constante do art.
150, inciso VI, d, da Constituição Federal; b) “o ISS incidente sobre
serviços de comunicação colhe serviços que, em geral, perpassam as
fronteiras de um único município”, fazendo surgir a competência
tributária da União.
Nos idos de 2012, se apresentou o PLS nº 386/2012, que culminou na
LC nº 157/16, a qual introduziu o subitem 17.25 ora questionado na lista
anexa à LC nº 116/03.
Originariamente, o mencionado projeto de lei complementar
estabelecia a seguinte redação para tal dispositivo: “veiculação e
divulgação de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e
publicidade, por qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos,
radiodifusão sonora e de sons e imagem de recepção livre e gratuita”
(grifo nosso).
Na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal,
houve a apresentação de emenda, sugerindo-se alterar a redação do
dispositivo para que se fizesse menção à palavra inserção no lugar dos
vocábulos veiculação e divulgação. Eis a justificação da propositura:
“[C]om a presente emenda, alvitra-se melhor técnica
redacional ou precisão conceitual, ao empregar adequadamente
a terminologia ‘inserção’, e não ‘veiculação’ de publicidade,
porque se cuida de ‘inserir’ o material publicitário no espaço
contratado e não de ‘veicular’, ato próprio de divulgação de
conteúdos (notícias, informações e entretenimento) por meio
de comunicação social. A sua vez, foram respeitadas as
imunidades ou não incidências constitucionais, apontadas
como exceção” (grifo nosso).

10
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O Relator daquele projeto de lei na CAE sugeriu o acatamento da
referida emenda, com a manutenção do vocábulo “propaganda” e o
aprimoramento da redação do dispositivo:
“Sugerimos, portanto, que se acate a emenda proposta
pelo Senador DORNELLES, sem excluir o termo ‘propaganda’
originalmente incluído no projeto, para evitar dúbias
interpretações sobre a diferença conceitual entre propaganda e
publicidade que possam resultar em não incidência do ISS
sobre parcela dos serviços de natureza comercial.
Aprimoramos, contudo, a redação proposta pelo Senador
DORNELLES, substituindo a expressão ‘rádio e televisão’ pelo
texto contido na parte final da alínea ‘d’ do inciso X do § 2º do
art. 155 da Constituição: ‘modalidades de radiodifusão sonora e
de sons e imagens de recepção livre e gratuita’”.

Do processo legislativo se depreende, como disseram o Presidente
da República, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da
República, que a atividade mencionada no dispositivo questionado, o
qual se refere a serviço de inserção de materiais de propaganda e
publicidade em meios, e não a divulgação desses materiais, não se
confunde com o núcleo dos serviços de comunicação propriamente dito.
Vale ressaltar, ademais, que a Corte, no julgamento do RE nº
572.020/DF, red. do ac. Min. Luiz Fux, estabeleceu diferença entre
“serviços preparatórios aos de comunicação” e “serviços de
comunicação”, concluindo que os primeiros não se encontram no âmbito
da materialidade do ICMS-comunicação.
Na ocasião, Sua Excelência destacou que o texto constitucional
autoriza a tributação das prestações de serviço de comunicação
propriamente dito por meio desse imposto, não sendo permitido ao
legislador nem ao intérprete “estender a incidência do ICMS às
atividades que as antecedem e viabilizam”.
Em voto-vista, também registrei não ser possível a alteração ou a
ampliação, no plano infraconstitucional, do campo de incidência
11
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tributária no plano estabelecido pela Constituição Federal e observei que,
embora consista a habilitação de aparelho telefônico (atividade que estava
lá em questionamento) em etapa imprescindível à operacionalização do
serviço de comunicação (na espécie, serviço de telecomunicação), com
esse não se confundia.
O julgado foi assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS.
HABILITAÇÃO DE APARELHOS CELULARES. A LEI GERAL
DE TELECOMUNICAÇÕES (ART. 60, § 1º, DA LEI Nº 9.472/97)
NÃO PREVÊ O SERVIÇO DE HABILITAÇÃO DE TELEFONIA
MÓVEL COMO ATIVIDADE-FIM, MAS ATIVIDADE-MEIO
PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. A ATIVIDADE EM
QUESTÃO NÃO SE INCLUI NA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÃO CONSTANTE DO ART. 2º, III, DA
LC 87/1996, POR CORRESPONDER A PROCEDIMENTO
TIPICAMENTE PROTOCOLAR, CUJA FINALIDADE REFERESE
A ASPECTO
PREPARATÓRIO.
OS
SERVIÇOS
PREPARATÓRIOS,
TAIS
COMO
HABILITAÇÃO,
INSTALAÇÃO,
DISPONIBILIDADE,
ASSINATURA,
CADASTRO DE USUÁRIO E EQUIPAMENTO, ENTRE
OUTROS, QUE CONFIGURAM ATIVIDADE-MEIO OU
SERVIÇOS
SUPLEMENTARES,
NÃO
SOFREM
A
INCIDÊNCIA
DO
ICMS,
POSTO
SERVIÇOS
DISPONIBILIZADOS DE SORTE A ASSEGURAR AO
USUÁRIO A POSSIBILIDADE DO USO DO SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO,
CONFIGURANDO AQUELES
TÃO
SOMENTE ATIVIDADES PREPARATÓRIAS DESTES, NÃO
INCIDINDO ICMS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 2º, 150, I, E 155, II, DA CF/88. DESPROVIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Os serviços preparatórios
aos serviços de comunicação, tais como: habilitação, instalação,
disponibilidade, assinatura, cadastro de usuário e equipamento,
entre outros serviços, configuram atividades-meio ou serviços
suplementares. O serviço de comunicação propriamente dito,
consoante previsto no art. 60, § 1º, da Lei nº 9.472/97 (Lei Geral
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de Telecomunicações), para fins de incidência de ICMS, é
aquele em que um terceiro, mediante prestação negocialonerosa, mantém interlocutores (emissor/receptor) em contato
por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a
transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de
comunicação de qualquer natureza (REsp. 402047/MG, Rel.
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 04/11/2003, DJ 09/12/2003). 2. A
interpretação conjunta dos arts. 2º, III, e 12, VI, da Lei
Complementar 87/96 (Lei Kandir) leva ao entendimento de que
o ICMS somente pode incidir sobre os serviços de comunicação
propriamente ditos, no momento em que são prestados, ou seja,
apenas pode incidir sobre a atividade-fim, que é o serviço de
comunicação, e não sobre a atividade-meio ou intermediária
como são aquelas constantes na Cláusula Primeira do Convênio
ICMS nº 69/98. Tais serviços configuram, apenas, meios de
viabilidade ou de acesso aos serviços de comunicação, et por
cause, estão fora da incidência tributária do ICMS. 3. A
Constituição autoriza sejam tributadas as prestações de serviços
de comunicação, não sendo dado ao legislador, nem muito
menos ao intérprete e ao aplicador, estender a incidência do
ICMS às atividades que as antecedem e viabilizam. Não
tipificando o fato gerador do ICMS-Comunicação, está, pois,
fora de seu campo de incidência. Consectariamente, inexiste
violação aos artigos 2º, 150, I, e 155, II, da CF/88. 4. O Direito
Tributário consagra o princípio da tipicidade, de maneira que,
sem lei expressa, não se pode ampliar os elementos que formam
o fato gerador, sob pena de violar o disposto no art. 108, § 1º, do
CTN. 5. In casu, apreciando a questão relativa à legitimidade da
cobrança do ICMS sobre o procedimento de habilitação de
telefonia móvel celular, a atividade de habilitação não se inclui
na descrição de serviço de telecomunicação constante do art. 2º,
III, da Lei Complementar 87/96, por corresponder a
procedimento tipicamente protocolar, cuja finalidade prende-se
ao aspecto preparatório e estrutural da prestação do serviço,
serviços meramente acessórios ou preparatórios à comunicação
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propriamente dita, meios de viabilidade ou de acesso aos
serviços de comunicação. 6. O ato de habilitação de aparelho
móvel celular não enseja qualquer serviço efetivo de
telecomunicação, senão de disponibilização do serviço, de
modo a assegurar ao usuário a possibilidade de fruição do
serviço de telecomunicações. O ICMS incide, tão somente, na
atividade final, que é o serviço de telecomunicação
propriamente dito, e não sobre o ato de habilitação do telefone
celular, que se afigura como atividade meramente
intermediária. 7. Ex positis, nego provimento ao recurso
extraordinário” (RE nº 572.020/DF, Tribunal Pleno, red. do ac.
Min. Luiz Fux, DJe de 13/10/14).

Fazendo referência a tal compreensão, cito o RE nº 912.888/RS,
Tribuna Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/5/17.
Julgo que essa orientação, mutatis mutandis, pode ser aplicada ao
presente caso.
A atividade de inserção de textos, desenhos e outros materiais de
propaganda e publicidade em qualquer meio (exceto em livros, jornais,
periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens de recepção livre e gratuita) pode ser compreendida como
ato preparatório ao serviço de comunicação propriamente dito.
Reitere-se o que disse o Senador Dornelles na CAE: trata-se de
atividade de “‘inserir’ o material publicitário [ou de propaganda] no
espaço contratado e não de ‘veicular’, ato próprio de divulgação de
conteúdos (notícias, informações e entretenimento) por meio de
comunicação social” (grifo nosso).
Tal atividade, embora seja imprescindível à operacionalização do
serviço de comunicação social, encontra-se, por ser preparatório desse
serviço, fora do âmbito de materialidade do ICMS-comunicação.
Ademais, a atividade em questão não desborda do conceito de
serviços de qualquer natureza para fins de incidência do ISS, mormente
quando se considera a interpretação ampla desse conceito, à luz dos
precedentes já mencionados. Nesse contexto, registre-se ser evidente a
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ADI 6034 / RJ
existência, na atividade aludida no subitem ora impugnado, de um fazer
humano em prol de outrem.
DA PARTE DISPOSITIVA
Ante o exposto, julgo improcedente a ação
inconstitucionalidade.
Proponho a fixação da seguinte tese de julgamento:

direta

de

É constitucional o subitem 17.25 da lista anexa à LC nº
116/03, incluído pela LC nº157/16, no que propicia a incidência
do ISS, afastando a do ICMS, sobre a prestação de serviço de
inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda
e publicidade em qualquer meio (exceto em livros, jornais,
periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).

É como voto.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.034
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
REQTE.(S) : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL-CNCS
ADV.(A/S) : EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO (09378/DF, 150062/RJ)
ADV.(A/S) : LUCAS RABELO CAMPOS (46182/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DE MÍDIA INTERATIVA-AMI
ADV.(A/S) : RENATA CORREIA CUBAS (31792/DF, 161901/RJ, 166251/SP)
ADV.(A/S) : ARIANE COSTA GUIMARAES (29766/DF, 226490/RJ,
430298/SP)
AM. CURIAE. : CÂMARA BRASILEIRA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO
ADV.(A/S) : ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES (44847/DF, 74489/MG,
151551/RJ, 164322/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS
DAS CAPITAIS BRASILEIRAS-ABRASF
ADV.(A/S) : RICARDO ALMEIDA RIBEIRO DA SILVA (58935/DF, 81438/RJ,
457604/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUT OF HOME (ABOOH)
ADV.(A/S) : LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA (21445/DF,
10503/ES, 139419/MG, 112310/RJ, 303020/SP)
ADV.(A/S) : MATTHEUS REIS E MONTENEGRO (166994/RJ)
ADV.(A/S) : FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA (41765/DF, 069114/RJ,
114571/SP)
ADV.(A/S) : THIAGO PARANHOS NEVES (351018/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-BRASSCOM
ADV.(A/S) : LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA (69058/BA, 21360/DF,
21659/ES, 129738/RJ, 130824/SP)
ADV.(A/S) : ANA CAROLINA FERNANDES CARPINETTI (61112/DF,
225078/RJ, 234316/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE TORRES DOS SANTOS (35161/DF)
ADV.(A/S) : NAYANNI ENELLY VIEIRA JORGE (56237/DF)
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a
ação direta de inconstitucionalidade e fixou a seguinte tese de
julgamento: "É constitucional o subitem 17.25 da lista anexa à LC
nº 116/03, incluído pela LC nº 157/16, no que propicia a
incidência do ISS, afastando a do ICMS, sobre a prestação de
serviço de inserção de textos, desenhos e outros materiais de
propaganda e publicidade em qualquer meio (exceto em livros,
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jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita)", nos
termos do voto do Relator. Falaram: pelo requerente, o Dr. Alde da
Costa Santos Junior, Procurador do Estado do Rio De Janeiro; pelo
amicus curiae Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da
Informação e Comunicação – BRASSCOM, o Dr. Luiz Roberto Peroba;
pelo amicus curiae Confederação Nacional da Comunicação Social –
CNCS, o Dr. José Rollemberg Leite Neto; pelo amicus curiae
Associação de Mídia Interativa – AMI, o Dr. Roberto Quiroga
Mosquera; e, pelo amicus curiae Associação Brasileira das
Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF, o Dr.
Ricardo Almeida Ribeiro da Silva. Plenário, Sessão Virtual de
25.2.2022 a 8.3.2022.
Composição: Ministros Luiz Fux (Presidente), Gilmar Mendes,
Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber,
Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques
e André Mendonça.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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