
O ISS é imposto calculado sobre o valor bruto da
nota fiscal de serviços emitida ao contratante.
Porém, no caso da Construção Civil, o ISS deve ser
calculado apenas sobre o valor de mão de obra,
deduzindo-se os custos de subempreitadas e de
materiais aplicados nas obras.

O objetivo dessa norma é alcançar somente o valor
de mão de obra adicionado pelo construtor,
funcionando como uma espécie rara de IVA
brasileiro. Sua origem mais conhecida remonta a
1966 com a criação do Código Tributário Nacional;
após, com o DL 406/68 e atualmente na LC 116/03.

Com a Constituição de 1988, porém, muitos
Municípios consideram que a norma não mais
poderia ser aplicada porque ficou proibido à União
conceder qualquer tipo de benefício em impostos
de competência Municipal.

Entretanto, a questão foi resolvida no STF -
Supremo   Tribunal Federal em 1999 em sessão
plenária,  no  sentido  de  que  a  norma  é
meramente definidora da base de cálculo própria da
Construção Civil e não uma espécie de benefício
concedido indevidamente pela União em detrimento
dos cofres Municipais. A norma, portanto, foi
considerada “recepcionada” pela CF88. 

Com isso, Municípios que haviam modificado suas
leis para proibir as deduções acabaram sendo
derrotados nas ações judiciais movidas por
inúmeras construtoras. Esse contencioso, porém,
não cessou mesmo após a decisão do STF.

A partir daí, entrou em cena o STJ - Superior Tribunal
de Justiça, tribunal ao qual compete interpretar
normas federais em último grau. Em alguns  dos 
 seus  julgados,  adotou-se   argumento
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aparentemente conflitante com o precedente do
STF de 1999, no sentido de que a dedução
corresponderia tão somente a materiais
“produzidos e fornecidos pelo prestador fora do
canteiro de obras, que ficam sujeitos ao ICMS”.
Trata-se de reprodução de outra norma, de objetivo
diverso, prevista também no DL 406/1968 e
repetida na LC 116/2003. O objetivo dessa outra
norma, a par de dirimir eventual conflito de
competência entre Estados e Municípios, é apenas
o de equiparar construtoras a fabricantes de
materiais, exigindo-lhes igualmente o ICMS para que
não haja concorrência desleal.

Onze anos depois, em 2010, a Ministra Ellen Grace,
do STF, ao receber um caso vindo do STJ com o
argumento acima exposto, convenceu-se de que o
melhor remédio para pacificar a questão seria o de
submeter o caso novamente ao plenário para dar-
lhe o efeito de 'repercussão geral', de modo a
vincular todos os tribunais à jurisprudência do STF.
Esse mecanismo não existia na lei processual à
época do precedente do STF de 1999.

O tema da 'repercussão geral' suscitado pela
Ministra Ellen Grace seria mesmo uma simples
ratificação da jurisprudência do STF de 1999
porque, de um lado, as construtoras continuavam
ganhando a grande maioria das   ações   e,   de outro, 

muitos Municípios simplesmente decidiram
conformar-se com a jurisprudência do STF e alterar
suas leis para voltar a permitir as deduções. Mas o
caso nunca foi levado a plenário e a Ministra deixou
o STF.

Dez anos depois, em 2020 e no mês passado, a
atual relatora, Ministra Rosa Weber, levou o caso a
plenário. O seu voto, acompanhado pelos demais
Ministros, estabeleceu que cabe ao STF apenas
reconhecer que a dedução foi recepcionada pela
CF88, mas que cabe ao STJ definir o alcance da
dedução.

O STJ deverá, portanto, interpretar em último grau
se os materiais dedutíveis incluem os materiais
adquiridos de terceiros ou somente aqueles
'produzidos e fornecidos' pelo construtor.

Caso prevaleça a interpretação mais restritiva, não
será surpresa ver Municípios cobrarem o ISS sobre
todo o valor de materiais adquiridos de terceiros e
até mesmo de forma imediata, na medida em que
não se trata de alteração de norma, mas de simples
mudança de sua interpretação.

Portanto, revela-se importante neste momento a
atuação do SINICON e a união de toda a Indústria da
Construção Civil em torno do tema no STJ.
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