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RESUMO 
 
 

A Constituição Federal (CF/88) confere aos entes federativos consubstanciados pelos 
Municípios a faculdade para a instituição de impostos, conforme preconizam os ditames do seu 
artigo 156. A análise sobre o teor contido nos artigos que compreendem a descrição do 
Sistema Tributário Nacional, notadamente os artigos 145 a 169 da CF, verte sobre a 
necessidade de respeito à competência estabelecida entre os entes federativos no que 
concerne à criação de tributos, cabendo à União, aos Estados e aos Municípios legislar 
concorrentemente sobre Direito Tributário, conforme disciplina o artigo 24, da CF/88, cuja 
competência concorrente não afasta a competência dos Municípios para legislarem sobre o 
tema, que por sua vez lhe é conferida de forma supletiva. Na tentativa de dirimir eventuais 
conflitos de competência, a CF confere - conforme artigo 146 - à lei complementar a disposição 
sobre tais questões. Em amparo aos constantes conflitos gerados por guerras fiscais entre 
Municípios há muito existentes, promulgou-se a Lei Complementar n.º 116, em 31 de julho de 
2003, com o fito de estabelecer, dentre outras matérias, em seu artigo 3.º, que para efeito de 
incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, o serviço considera-se 
prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador. Na falta do 
estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 
I a XXII, quando o imposto será devido no local da prestação. Ocorre, entretanto que a LC n.º 
116/2003 n.º 116, não conseguiu pacificar os conflitos de competência entre os Municípios em 
torno da exigência do ISSQN, vez que é cada vez maior a prática da bitributação sobre a 
exigência deste imposto, assim entendida pela pressuposição de que um mesmo fato gerador 
seja gravado por duas entidades tributantes diversas, em afronta ao artigo 154 da CF/88, em 
razão da exigência simultânea de recolhimento do propalado imposto sobre o mesmo fato 
gerador pelo domicílio tributário do estabelecimento prestador e pelo local do estabelecimento 
tomador. Diante da massiva existência de ações judiciais envolvendo a resolução de questões 
controversas dessa natureza, o objetivo do presente trabalho é investigar se os julgamentos 
dos Processos Administrativos Fiscais – PAF em 2.ª Instância Administrativa em fase de 
Recurso Ordinário impetrados junto ao Conselho Municipal de Tributos do Município de São 
Paulo - CMT com vistas à ampla defesa e discussão do mérito contra Notificações de 
Lançamento e/ou Autos de Infração lavrados pelo Fisco Municipal auxiliaram no cumprimento 
da função social do Conselho de Contribuintes, visando a celeridade das soluções de conflito e 
afastando a voracidade em termos de guerra fiscal arrecadatória entre os Municípios, bem 
como a ocorrência da bitributação do ISSQN incidente. Para tanto, além da pesquisa 
bibliográfica relacionada ao tema, foram minuciosamente examinados 10 (dez) Recursos 
Ordinários acolhidos pelo CMT, decorrentes de impugnação sobretudo de Autos de Infração de 
obrigações principais e acessórias em que restou caracterizada a figura da bitributação, 
apreciados pelas quatro Câmaras Julgadoras existentes no período compreendido entre junho 
de 2013 e maio de 2014. Os resultados mostram que, em 09 (nove) dentre os 10 (dez) 
Recursos Ordinários, ou seja, em 90% dos casos examinados houve a manutenção integral 
das respectivas autuações em detrimento ao Contribuinte. Conclui-se que, em situação 
diametralmente oposta ao seu papel social, o Conselho Municipal de Contribuintes tem sua 
atuação voltada para os interesses únicos do Estado, vez que não observa a celeridade 
processual por provocar a necessidade de utilização das vias judiciais com vistas à tentativa de 
salvaguarda dos direitos do Contribuinte, além de estimular a guerra fiscal e fomentar a 
bitributação. 


