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Introdução

Ao publicar este livro, nossa intenção é esclarecer o tratamento tributário aplicável aos serviços de transportes no
território nacional, sanar dúvidas e orientar profissionais da
área Fiscal/Tributária a lidar com a tributação do ISSQN e
ICMS, a fim de evitar equívocos operacionais no cumprimento de suas obrigações com o Fisco.
Cumpre destacar que, muito embora o ICMS seja um
tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, o
ISSQN tenha competência municipal e também do Distrito
Federal, há diversas normas de alcance nacional que devem
ser respeitadas pelos entes tributantes. Diante disso, este trabalho será pautado nas disposições gerais, em âmbito nacional.
Além da abordagem das normas gerais, os principais aspectos desses tributos aplicáveis em todo o país serão apresentados por meio de um método diferenciado. A
metodologia aplicada consiste em um trabalho esquematizado,
facilitando a compreensão do leitor, sem muitas delongas,
SERVIÇOS DE TRANSPORTE: Aspectos Fiscais - ICMS & ISS
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em linguagem clara, objetiva, sem que sejam deixadas de lado
as expressões técnico-jurídicas adequadas. Serão ainda apresentados quadros sinóticos com possíveis benefícios fiscais e
as respectivas fundamentações legais aplicáveis às 26 unidades da Federação e o Distrito Federal.
Por fim, destacamos que serão abordadas discussões
acerca de entendimento jurisprudencial e controvérsias que
geram polêmicas na tributação dos serviços de transporte.
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Capítulo 1

Sistema Constitucional Tributário

1

SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO

A Constituição Federal de 1988 garantiu, a todos, os
denominados Direitos Sociais, dos quais podemos destacar a
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.
É de suma importância observar que tais direitos abrangidos pela Constituição Federal podem ser interpretados de
maneira extensiva, haja vista a amplitude de seu alcance. Nesse sentido, a Lei Maior conferiu ao Estado prerrogativas e
deveres de promover esses direitos, de modo que sua
concretização gere condições mínimas e dignas de sobrevivência a todas as pessoas situadas no território nacional da
República Federativa do Brasil.
Entretanto, para que o Estado alcance e concretize as
diretrizes asseguradas pela Constituição Federal, deverá se
valer de recursos para desempenhar suas atividades. Sendo
assim, o mecanismo preponderante para captação de recursos que o Estado poderá utilizar é pela Tributação.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE: Aspectos Fiscais - ICMS & ISS
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Desta maneira, a Carta Republicana de 1988 reservou
um título para tratar do Sistema Tributário Nacional, disciplinado entre os arts. 145 e 162, trazendo os fundamentos
basilares para que o Estado exerça a sua função típica de tributar, cabendo ressaltar que, independente dos dispositivos
tratarem exclusivamente da tributação, a Constituição Federal deverá sempre ser analisada como um todo.
Sob a égide do fundamento constitucional para o desempenho da função de tributar, surge então o estudo dessa
atividade típica do Estado que integra as ciências jurídicas e
está inserida no ramo do direito público, que podemos denominar Direito Tributário.
A doutrina tem diversas definições para explicar o direito tributário; todavia, independente dos conflitos subjetivos
de ideias e definições suscitadas pelos estudiosos, devemos
ter como enfoque a atividade estatal abrangente da instituição, arrecadação e fiscalização de tributos.
Na definição desse ramo do direito, que se insere no
âmbito do Direito Público, a professora Regina Helena Costa1 conceitua o Direito Tributário como “o conjunto de normas jurídicas que disciplinam a instituição, a arrecadação e a
fiscalização de tributos”.
Ainda nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho2 afirma
que: “é o ramo didaticamente autônomo do direito, integrado pelo conjunto das proposições jurídico-normativas que
correspondam, direta ou indiretamente, à instituição, arrecadação e a fiscalização de tributos”.

1
2

COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 10.
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 47.
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Nota-se, portanto, que o direito tributário tem por objetivo o estudo das normas jurídicas sistematicamente organizadas no ordenamento jurídico, tendo por marco inicial a Constituição Federal, a qual criou um verdadeiro sistema para regular
essa atividade estatal que é composto, em síntese, pelos seguintes elementos: princípios constitucionais tributários, competência tributária, espécies tributárias, repartição das receitas
tributárias e limitações ao poder de tributar, dentre outros.
Como já observado, este trabalho visa consignar ao leitor os aspectos mais relevantes da tributação nos serviços de
transportes. Diante disso, passaremos a analisar de forma
sistêmica os elementos contidos no sistema tributário nacional, aplicáveis ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e sobre as Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

1.1

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS

Os princípios são disposições originárias, amplas e previamente estabelecidas pelo legislador primário, por meio da
Lei Maior, que servem de alicerce para a formação do sistema jurídico no processo de criação de suas normas, e se prestam como trava de segurança quando constatada eventual violação a esses. Cuida-se, dessa forma, do ponto de partida que
os poderes Legislativo, Judiciário e Executivo devem ter ao
inserir, alterar, excluir as normais, bem como ao aplicar o
Direito ao caso concreto.
Para melhor assentarmos o que são os princípios, convém registrar a definição apresentada pelo Prof.º Roque AnSERVIÇOS DE TRANSPORTE: Aspectos Fiscais - ICMS & ISS
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tônio Carrazza3 que observa, in verbis: “princípio jurídico é
enunciado lógico, implícito ou explícito, que, por sua grande generalidade, ocupa posição de preeminência nos vastos
quadrantes do Direito e, por isso mesmo, vincula, de modo
inexorável, o entendimento e a aplicação das normas jurídicas que com ele se conectam.”
Passemos então aos princípios constitucionais tributários e sua aplicabilidade no que concerne ao ISSQN e ao ICMS.

1.1.1 Princípio da legalidade
Aduz o texto constitucional no bojo de seu art. 5º, II,
que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Nota-se que aqui o Estado, por força constitucional, não poderá exigir qualquer conduta dos administrados senão em virtude de lei, que se
aplica, inclusive, na exigência de tributos sem previa definição em lei.
O princípio da legalidade em matéria tributária não está
ligado à ideia superficial de que, por meio da lei, os entes
federados poderão exigir tributos de forma desordeira, sem
que sejam observados os preceitos constitucionais. Isso porque o princípio da legalidade tem forte influência em valores
primários de uma sociedade justa, pois pode implicar na violação de liberdades individuais e dos patrimônios particulares. Cabe destacar que a legalidade tem papel fundamental
no que se espera de uma sociedade ordenada.
Portanto, a concepção pública de justiça fornece um

3

CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros. p. 45.
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ponto de vista aceito por todos, a partir do qual os cidadãos
podem arbitrar suas exigências de justiça política, seja em relação às suas instituições políticas ou aos demais cidadãos
(RAWLS, 2003: 11-12). Nessa toada, com o intuito de evitar
arbitrariedade por parte das pessoas políticas na exigência de
tributos, a Constituição Federal reforçou essa ideia em seu
art. 150, I ao assim dispor:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; ”

Por força do referido dispositivo, por exemplo, uma
determinada prefeitura não poderá exigir ou aumentar ISSQN
sem a existência de lei previamente estabelecida pela câmara
municipal.

1.1.2 Princípio da igualdade ou isonomia
No Direito Tributário a isonomia ou igualdade tributária está prevista nos Art. 5º, caput e art. 150, II da CF/88,
segundo o qual “é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios instituir tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação equivalente,
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos”.
In casu, seria a hipótese de uma UF exigir ICMS de
dois contribuintes que exercem a mesma atividade, vendem
os mesmos produtos em estabelecimentos vizinhos, aplicando alíquotas distintas.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE: Aspectos Fiscais - ICMS & ISS
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1.1.3. Princípio da irretroatividade
Com exceção às hipóteses que possam beneficiar o sujeito passivo da obrigação tributária, ou seja, o contribuinte
e o responsável tributário, a Constituição veda a
retroatividade da lei em matéria tributária. Sendo assim, o
art. 5º, XXXVI, estampa essa regra matriz dispondo que “a
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
Reforçando com maior clareza essa ideia, podemos destacar o disposto no 150, III, “a”, da Lei Maior.
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;”

Por exemplo, um município “X” que, em 01.01.2019,
editou a lei “Y” para aumentar as alíquotas de ISSQN, não
poderá aplicar essas alíquotas para fins de cobrança do imposto cujos fatos geradores tenham ocorrido antes de sua
vigência.

1.1.4 Princípio da não cumulatividade

1.1.4.1 Cumulatividade e Não Cumulatividade
Para melhor compreensão do acastelamento de tributos, se faz necessário partir de um divisor lógico do qual podemos destacar de um lado os tributos cumulativos e de outro os não cumulativos.
18
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1.1.4.1.1 Tributos cumulativos
Em linhas gerais, tributo cumulativo é aquele que incide
em todas as etapas intermediárias do processo produtivo e/
ou de comercialização de determinado bem, inclusive sobre
um próprio tributo anteriormente pago, da origem até o consumidor final, influindo na composição de seu custo e, em
consequência, na fixação de seu preço de venda, corroborando em um efeito cascata.
Na cumulatividade tributária podemos consignar três
proposições possíveis e diversas que podem ser encontradas no campo da cumulação das exações. Consistem, portanto, na exigência de pluralidades de tributos sobre o mesmo fato jurídico oponível, podendo ainda ser classificadas
em três espécies, a saber: bitributação, bis is iden e a
sobreposição de tributos.
1.1.4.1.2 Bitributação
A bitributação é o fenômeno tributário pelo qual dois
Estados, sejam internos ou até mesmo soberanos, aplicam a
tributação sobre a mesma situação fática. A Constituição Federal de 1988 veda essa prática em nosso ordenamento jurídico, pois a competência tributária tem natureza privativa
ou exclusiva, ou seja, apenas um ente político expressamente
autorizado pela Lei Maior poderá aplicar a tributação em
uma situação fática.
1.1.4.1.3 Bis is iden
O bis is iden é outro fenômeno tributário semelhante à
bitributação: o que os diferencia é que no bis is iden a cobrança da exação pelo mesmo fato jurídico oponível é feita
SERVIÇOS DE TRANSPORTE: Aspectos Fiscais - ICMS & ISS
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por um único ente tributante. Neste caso, a aplicação dessa
sistemática só poderá ocorrer nos casos autorizados pelo texto constitucional.

1.1.4.2 Sobreposição de tributos
A sobreposição de tributos ocorre quando se incluem
na base de cálculo das exações o valor de outros tributos,
comum na legislação tributária brasileira, como por exemplo: a inclusão da CSLL na base de cálculo pelo IRPJ, na
inclusão no ICMS na base de cálculo do IPI e do PIS/Cofins
e ainda o cálculo do ICMS por dentro.

1.1.4.3 Tributos não cumulativos
Em que pese a não cumulatividade ser objeto dos economistas, ela também pertence ao Direito Tributário, de sorte
que os tributos não cumulativos são aqueles que, nas etapas
subsequentes dos processos produtivos e/ou de
comercialização, não incidem sobre o mesmo tributo recolhido na etapa anterior. É o que ocorre com o ICMS.
Para melhor ilustramos a função desse princípio que
gera diversas dúvidas, vejamos o quadro da página seguinte.
Segundo o exemplo hipotético, pudemos constatar que
ocorreu a chamada repercussão tributária, que se caracteriza
pela transferência de encargos, o repasse do ônus do tributo
ao contribuinte de fato, não recaindo sobre o contribuinte
de direito que realiza o fato gerador.
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