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RESUMO 
 

 

A presente tese objetiva analisar criticamente a relação entre a Constituição e a lei 

complementar em matéria tributária, refletindo acerca da existência de um conceito 

constitucional de serviço tributável pelo ISS, cujo conteúdo é extraído do conjunto de regras e 

princípios existentes no nosso ordenamento jurídico à época da promulgação da Constituição 

Federal de 1988. Traçado o perfil constitucional do ISS, sua regra-matriz de incidência 

tributária e o alcance da lei complementar a que alude o art. 156, III da Constituição Federal 

de 1988, procura-se demonstrar que o signo “serviço” utilizado pelo legislador constituinte 

encerra um verdadeiro conceito - e não um tipo - que pode ser extraído, ainda que 

implicitamente, do texto constitucional, a partir de regras adequadas de interpretação. 

Partindo-se da premissa de que os conceitos constitucionais verdadeiramente existem, realiza-

se uma análise da competência municipal concernente ao ISS e o conceito de serviço 

tributável pelo ISS que se extrai do texto constitucional, a partir de uma análise sistemática 

que leva em consideração os princípios federativo e da autonomia municipal. A construção do 

referido conceito é realizada a partir da análise do sistema constitucional, tributário, 

permeando os três planos da linguagem: semântico, sintático e pragmático. Traçado o 

conceito constitucional de serviço para fins de incidência do ISS, realiza-se uma análise 

evolutiva da jurisprudência do STF acerca do assunto. 
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ABSTRACT 
 

 

This thesis aims to critically analyze the relationship between the Constitution and the 

complementary tax law, reflecting on the existence of a constitutional concept of service 

taxable by the ISS, whose content is extracted from the set of rules and principles existing in 

our legal system at the time. of the promulgation of the Federal Constitution of 1988. 

Outlined the constitutional profile of the ISS, its matrix rule of tax incidence and the scope of 

the complementary law referred to in art. 156, III of the Federal Constitution of 1988, we seek 

to demonstrate that the sign “service” used by the constituent legislator contains a true 

concept - and not a type - that can be extracted, even implicitly, from the constitutional text, 

based on rules interpretation. Starting from the premise that constitutional concepts truly 

exist, an analysis of the municipal competence concerning the ISS and the concept of taxable 

service by the ISS is extracted from the constitutional text, based on a systematic analysis that 

takes into account the federative principles and municipal autonomy. The construction of this 

concept is performed from the analysis of the constitutional system, tax, permeating the three 

planes of language: semantic, syntactic and pragmatic. Outlined the constitutional concept of 

service for purposes of ISS incidence, an evolutionary analysis of the Supreme Court 

jurisprudence on the subject is performed. 

 

Keywords: ISS. Concept. Constitutional. Service. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema constitucional tributário brasileiro adotou uma rígida distribuição de 

competência tributária, atribuindo poder de tributar às pessoas políticas a partir de 

materialidades expressamente previstas no texto constitucional.  

O presente trabalho tem por objetivo analisar criticamente a relação entre a 

Constituição e a lei complementar em matéria tributária, refletindo acerca da existência de um 

conceito constitucional de serviço tributável pelo ISS, cujo conteúdo é extraído do conjunto 

de regras e princípios existentes no nosso ordenamento jurídico à época da promulgação da 

Constituição Federal de 1988.  

Sem qualquer pretensão de encerrar as discussões acerca da matéria, o que se almeja 

com a presente tese é apresentar uma análise coerente e fundamentada sobre o tema. Para 

tanto, utiliza-se, além da legislação aplicável, obras doutrinárias (nacional e estrangeira) e 

julgados dos tribunais superiores, em especial do Supremo Tribunal Federal (STF), por se 

tratar de matéria eminentemente constitucional. 

Traçado o perfil constitucional do ISS, sua regra-matriz de incidência tributária e o 

alcance da lei complementar a que alude o art. 156, III da Constituição Federal de 1988, 

procura-se demonstrar que o signo “serviço” utilizado pelo legislador constituinte encerra um 

verdadeiro conceito - e não um tipo - que pode ser extraído, ainda que implicitamente, do 

texto constitucional, a partir de regras adequadas de interpretação: positivismo metódico-

axiológico. 

Nesta investigação será utilizado o método lógico-linguístico, que consiste na 

utilização da Semiótica e da Lógica como ciências auxiliares à ciência do Direito. Na 

tentativa de construção do conceito constitucional de serviço passível de incidência do ISS, 

será procedida uma análise do sistema constitucional, notadamente o tributário, permeando os 

três planos da linguagem: semântico, sintático e pragmático. Somente assim é possível 

construir o “conceito constitucional de serviço tributável pelo ISS”.  

Para atender os objetivos propostos, o trabalho encontra-se estruturado em cinco 

capítulos. 
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No capítulo inicial faz-se uma abordagem sobre o direito, a linguagem e a norma 

jurídica, estabelecendo-se as premissas do trabalho, com a definição do objeto de estudo e a 

metodologia que se pretende utilizar, além de tecer algumas considerações sobre a atividade 

interpretativa. 

O segundo capítulo é dedicado ao estudo do subsistema constitucional do ISS. 

Partindo-se da noção de sistema, faz-se uma abordagem do sistema constitucional tributário 

brasileiro, com a investigação das regras de competência, suas características, classificação e 

modos de interpretação, bem como a delimitação dos contornos das materialidades adotadas 

pelo texto constitucional na atividade impositiva e os limites ao seu exercício. Em seguida, é 

feita uma análise específica do subsistema constitucional do ISS, a partir da análise da regra-

matriz de incidência tributária, destacando o aspecto material do referido tributo. 

No terceiro capítulo é realizada uma análise da lei complementar em matéria 

tributária e a sua relação com as disposições constitucionais. Após a identificação das 

atribuições conferidas pelo texto constitucional à lei complementar, analisa criticamente a 

relação do referido instrumento normativo com as regras de competência tributária, 

notadamente aquelas relativas ao ISS. Ao final, é feita uma abordagem crítica da Lei 

Complementar 116/03, instituidora de normas gerais em matéria de ISS, e a lista de serviços 

por ela veiculada. 

O quarto capítulo examina um dos temas mais controvertidos da atualidade em 

matéria tributária: a existência dos conceitos constitucionais. Estabelece, inicialmente uma 

diferenciação entre tipos e conceitos, relacionando-os com as normas de competência 

tributária. Examina os conceitos postos e pressupostos pelas regras de competência, não 

apenas de forma isolada, mas no seu inter-relacionamento sintático com outras regras de 

competência. Em seguida, procura identificar os parâmetros que devem ser utilizados na 

construção dos conceitos constitucionais, seu conteúdo e limites à interpretação 

constitucional. Ao final, relaciona o sistema de competências tributárias com os conceitos 

constitucionais. 

O quinto e último capítulo examina a competência municipal concernente ao ISS e o 

conceito de serviço tributável pelo ISS que se extrai do texto constitucional, a partir de uma 

análise sistemática que leva em consideração os princípios federativo e da autonomia 

municipal e a adequada configuração da função da lei complementar no nosso sistema. 



13 
 

Analisa, inicialmente, alguns sentidos possíveis existentes no ordenamento jurídico para o 

signo “serviço” e a sua eventual incorporação pelo texto constitucional. Em seguida, 

estabelece uma proposta de definição do conceito constitucional de serviço tributável pelo 

ISS, tomando por base os conceitos preexistentes de serviço e a interpretação sistemática da 

Constituição Federal de 1988. O capítulo é finalizado com a análise evolutiva da 

jurisprudência do STF acerca do assunto. 

Ao final, são formuladas as conclusões, refletindo-se sobre a existência de um 

conceito de serviço extraído – ainda que implicitamente – do texto constitucional, suas 

consequências e eventual compatibilidade com o nosso sistema. 
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2 DIREITO, LINGUAGEM E NORMA 

 

2.1 DIREITO E LINGUAGEM 

 

O direito é, inegavelmente, um objeto cultural1 . Compreendido como a conduta 

humana em sua relação intersubjetiva2, o direito é fruto do engenho humano, situando-se no 

espaço dos objetos culturais. 

Trata-se, portanto, de uma criação do pensamento humano, sem existência física no 

mundo fenomênico. O seu objeto, diferentemente do que ocorre com as ciências naturais, é 

construído e não demonstrado. Trata-se de um objeto pluridimensional, representado por uma 

linguagem: a linguagem jurídica. 3  Assim, seja enquanto ciência, seja enquanto direito 

positivo, o direito expressa-se sempre através da linguagem. Nas lições de ALFREDO 

AUGUSTO BECKER, “a linguagem intervém necessariamente para transmitir o conhecimento 

das regras de conduta – regra jurídica – na vida social, porque, em última análise, as referidas 

regras de conduta só poderão ser transmitidas através de palavras e frases”.4 Temos, portanto, 

de um lado, a linguagem descritiva da ciência do direito e, de outro, a linguagem prescritiva 

do direito positivo. 

Os enunciados descritivos obedecem a lógica do “ser” (lógica apofântica), 

obedecendo uma causalidade natural (princípio da causalidade física). Visam transmitir 

informações e conhecimentos.  

Os enunciados prescritivos, por sua vez, obedecem a lógica do “dever ser” (lógica 

deôntica), obedecendo uma causalidade normativa (princípio da imputação). Em sua 

linguagem prescritiva, o direito configura-se como um sistema normativo que se destina a 

realizar a sua função precípua que é a de regular a conduta humana.5 Ainda quando regula a 

 
1 BRITO, Edvaldo. Limites da revisão constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 11. 
2 COSSIO, Carlos. El derecho en el derecho judicial. Buenos Aires: Guilhermo Kraft, 1945, p. 76. 
3 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Os conceitos indeterminados no Direito Tributário. In: ROCHA, Valdir de 

Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. 17. Volume. São Paulo: Dialética, 2013, p. 

235. 
4 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Noeses, 2013, p. 124. 
5 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 8. ed. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 

2009, p. 33. 
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sua própria criação – o modo de formação do direito – o que está sendo regulado é a conduta 

humana.6 

Compreendido como conduta humana em sua relação intersubjetiva, o direito 

caracteriza-se como uma ciência pragmática, voltado diretamente às condutas interpessoais. 

Trata-se de um sistema de comunicação que, sem desconsiderar a análise estrutural do sistema 

normativo, deve prestigiar a função7 exercida pelas normas jurídicas. 

O Direito é composto, portanto, por normas criadas pelo próprio homem e a ele 

dirigidas. Referidas normas são dirigidas à regulação da conduta humana, seja em relação ao 

fenômeno intersubjetivo, seja em relação à fixação dos limites à criação, à extinção e à 

modificação das próprias normas.  

A referida tarefa é desempenhada por intermédio de um processo comunicacional, 

que exige uma linguagem. A tessitura da linguagem, entretanto, ainda não é o suficiente para 

a comunicação plena. É necessário que o destinatário leia o enunciado e compreenda a sua 

função prescritiva, demandando uma atividade interpretativa que consiste exatamente na 

atribuição de sentido aos enunciados prescritivos através de uma permanente construção 

hermenêutica.  

Para que possa cumprir a sua finalidade de regulação da conduta humana, o Direito 

necessita estabelecer uma comunicação. O Direito, portanto, pressupõe a existência de 

comunicação. A comunicação, por sua vez, impõe uma linguagem. “No es concebible una 

sociedad sin lenguage, como tampoco es concebible sin Derecho.”8 

O fato é que sem linguagem não é possível regular a conduta humana, tampouco 

conhecer e transmitir informações sobre as normas que regulam a conduta. O Direito não se 

limita, entretanto, a regular a conduta das pessoas nas suas relações intersubjetivas. Para 

atingir o seu objetivo, o Direito regula também a conduta de produção de normas jurídicas 

pelos órgãos competentes. 

 
6 BOBBIO, Norberto. Estudos por uma teoria geral do direito. 1. ed. Trad. Daniela Beccaccia Versiani. 

Barueri: Manole, 2015, p. 155. 
7 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Trad. Daniela Beccaccia 

Versiani. Barueri: Manole, 2007, p. 54. 
8 ROBLES MORCHÓN, Gregorio. Teoría del derecho: fundamentos de teoria comunicacional del derecho.  

V. 1. 6. ed. Madrid: Civitas: 2015, p. 88. 
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A linguagem, nada mais é do que a capacidade que o ser humano tem para se 

comunicar com os seus semelhantes, o que ocorre por meio dos signos. Nas lições de PAULO 

DE BARROS CARVALHO, “o falar em linguagem remete o pensamento, forçosamente, para o 

sentido de outro vocábulo: o signo”9, assim compreendido o suporte físico que torna possível 

a comunicação intersubjetiva. 

A linguagem prescritiva do Direito é composta pelo conjunto de signos linguísticos 

elaborados em um processo comunicacional com a finalidade de regular a conduta humana. 

Esse conjunto é composto por enunciados que se relacionam entre si, formando um sistema. 

Assim, na identificação do conteúdo semântico do signo “serviço” para fins de incidência do 

ISS – objeto de investigação no presente trabalho – torna-se necessário um estudo 

epistemológico, com o auxílio de outras ciências, notadamente a Semiótica e a Lógica. A 

compreensão da linguagem do Direito exige sempre uma atividade interpretativa que será 

objeto de análise no tópico seguinte.  

 

2.2 INTERPRETAÇÃO E LIMITES À ATIVIDADE INTERPRETATIVA 

 

A atividade interpretativa consiste em uma ação humana dirigida à atribuição de 

sentidos. Nenhuma disposição possui um significado determinado, unívoco, sem que haja 

interpretação. Nas lições de NORBERTO BOBBIO, “interpretar significa remontar do signo 

(signum) à coisa significada (designatum), isto é, compreender o significado do signo, 

individualizando a coisa por este indicada.”10 

De acordo com EROS ROBERTO GRAU, “interpretar é identificar ou determinar 

(=compreender) a significação de algo. No caso, compreender o significado da norma 

jurídica.”11  Daí porque EDVALDO BRITO afirma, com propriedade, que “a norma jurídica 

 
9 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 

33. 
10 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Trad. Márcio Pugliesi. São Paulo: 

Ícone, 1995, p. 212. 
11 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 3. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2005, p. 21. 
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reflete um ato humano, ao ser elaborada e ao ser interpretada, mediante os recursos da 

linguagem.”12 

Diante dos diferentes significados possíveis para um mesmo termo ou expressão, 

deve o intérprete extrair o significado a ser aplicado em um determinado contexto 

significativo. Nas lições de KARL LARENZ a interpretação corresponde à “atividade de 

mediação pela qual o intérprete compreende o sentido de um texto, que se lhe tenha deparado 

como problemático.”13 De idêntico pensar, PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA ensina que “a 

interpretação é o processo mental de atribuição de significado a um texto normativo ou a um 

determinado fato”14 indispensável para a construção da norma jurídica. Nesta atividade, o 

intérprete deve percorrer os três planos da linguagem (sintático, semântico e pragmático), 

compreendendo, ao final, a mensagem. 

Portanto, tomando como base as propriedades semióticas do Direito, tem-se que a 

interpretação exige uma investida nos níveis sintático, semântico e pragmático da linguagem 

jurídica, de maneira que a interpretação sistemática é a que se revela mais adequada para 

revelar o verdadeiro significado e alcance das normas constitucionais, notadamente aquelas 

que outorgam competência tributária às pessoas políticas. 

Uma das características da interpretação é justamente a mutabilidade. Isso não 

significa, entretanto, a inexistência de critérios ou limites para a atividade interpretativa. Nas 

lições de UMBERTO ECO: 

 

A noção de uma semiótica ilimitada não leva à conclusão de que a interpretação não 

tem critérios. Dizer que a interpretação (enquanto característica básica da semiótica) 

é potencialmente ilimitada, não significa que a interpretação não tenha objeto e que 

corra por conta própria.15 

 

A interpretação possui, portanto, limites textuais e, sobretudo, contextuais. De 

acordo com LARENZ, a interpretação literal é apenas o estágio inicial do processo 

 
12 BRITO, Edvaldo. Direito tributário: imposto, tributos sinalagmáticos, contribuições, preços e tarifas, 

empréstimo compulsório. São Paulo: Atlas, 2015, p. 36. 
13 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2014, p. 282-283. 
14 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Notas sobre a interpretação e a integração da lei tributária. In: MACHADO, 

Hugo de Brito (coord.). Interpretação e aplicação da lei tributária. São Paulo: Dialética, 2010, p. 322. 
15 ECO, Umberto. Interpretação e superinterpretação. 2. ed. São Paulo: Matins Fontes, 2005, p. 28. 
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interpretativo, servindo ainda de limite à interpretação, com a estipulação do “sentido literal 

possível”16. Tem-se aí um primeiro limite, textual, para a interpretação. Ainda de acordo com 

LARENZ, a interpretação deve guardar relação com o “contexto significativo da lei”17, o que 

representa uma limitação contextual para o processo interpretativo. 

 

2.3 O MÉTODO LÓGICO-LINGUÍSTICO E A PRAGMÁTICA DA 

COMUNICAÇÃO NORMATIVA 

 

A descrição científica de um determinado objeto – seja ele natural ou cultural – 

impõe a adoção de um método. A ciência, adverte JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES, “não tem por 

meta qualquer verdade proposicional trivial e simplória, mas ambiciona, isso sim, verdades 

relevantes”.18 O conhecimento científico se legitima na medida em que são respeitados e 

obedecidos os pressupostos estabelecidos em todas as etapas do raciocínio necessário ao 

conhecimento do objeto que se pretende investigar. 

O método lógico-linguístico, utilizado na presente investigação, consiste na 

utilização da Semiótica e da Lógica como ciências auxiliares à ciência do Direito, tomando o 

direito como seu objeto de estudo. Na tentativa de construção do “conceito constitucional de 

serviço tributável pelo ISS”, torna-se necessário um estudo epistemológico, valendo-se das 

referidas ciências. 

A Semiótica permite a revelação das relações decorrentes da utilização do signo 

“serviço” no discurso jurídico. Já a Lógica permite a ordenação do pensamento, sempre que o 

signo for utilizado nessas relações, valendo-se da compreensão dos conceitos de “semântica” 

(teoria do significado normativo – o que o preceito significa), “sintaxe” (teoria das relações 

hierárquicas internormativas) e “pragmática” (teoria da conduta normada). A respeito do 

tema, leciona EDVALDO BRITO que a “semântica” consiste na relação entre o signo e o objeto 

por ele designado; a “sintaxe”, por sua vez, é a relação existente entre um signo e outro; já a 

 
16 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2014, p. 454. 
17 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2014, p. 457. 
18 BORGES, José Souto Maior. Ciência feliz. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2010, p. 20. 
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“pragmática” é compreendida como uma relação comportamental entre o sujeito e o signo por 

ele utilizado.19 

No plano sintático, investiga-se a relação dos signos entre si e, dessa combinação, 

são construídos os suportes físicos comunicacionais. A combinação de signos linguísticos, 

entretanto, não é suficiente, por si só, para realizar a comunicação. Torna-se necessário, então, 

adentrar no plano semântico a fim de identificar os significados possíveis de um determinado 

signo em um determinado contexto. Após se deparar com os diversos signos e seus 

respectivos significados, adentramos no plano pragmático, onde se investiga, então, o modo 

como os sujeitos utilizam os signos, com vistas a concretização dos valores existentes no 

ordenamento jurídico. 

Daí a importância do exame da linguagem em seu aspecto pragmático, através do 

qual são analisados os efeitos que os signos produzem nos sujeitos envolvidos no processo 

comunicacional. Sem desconsiderar a importância dos aspectos semânticos e sintáticos, a 

construção de sentido de um determinado enunciado, somente é possível a partir da análise do 

uso de um determinado signo, com a função que lhe é atribuído no contexto da pragmática da 

comunicação.  

É possível identificar em WITTGENSTEIN
20, uma preocupação acerca da análise da 

linguagem em seu aspecto pragmático ao conceber o que denominou de “jogos de 

linguagem”, onde a linguagem é recriada e sustentada através de práticas sociais que surgem a 

partir da maneira como termos e expressões linguísticas e não linguísticas vão sendo 

utilizadas cotidianamente, a qual poderíamos chamar de contexto pragmático. 

É a chamada funcionalidade operativa da linguagem no contexto comunicativo. 

Somente através do seu uso em um dado contexto, com a interação comportamental dos 

sujeitos comunicativos é que se poderá construir o sentido dos signos utilizados. 

A interpretação impõe, portanto, a análise pragmática da linguagem, assim 

compreendida como o exame do seu uso e da sua função em um determinado contexto 

comunicativo. Não é diferente no sistema da comunicação normativa. Enquanto subsistema 

 
19  BRITO, Edvaldo. Reforma tributária, cláusulas pétreas e princípios constitucionais tributários. In: 

CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). 30 anos da constituição federal e o sistema tributário brasileiro. São 

Paulo: Noeses, 2018, p. 312. 
20 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Trad. José Carlos Bruni. São Paulo: Editora Nova 

Cultural, 1999, p. 34. 
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do sistema da comunicação, a comunicação normativa demanda a identificação do uso e da 

função dos signos no contexto das normas integrantes do sistema. Daí a expressão 

“pragmática da comunicação normativa”. 

 

2.4 NORMA JURÍDICA 

 

2.4.1 Norma e enunciado prescritivo  

 

 

A norma, assim entendida como o juízo que se extrai de um texto normativo, com 

este não se confunde. O enunciado prescritivo possui existência concreta e é representado 

pelo texto normativo (suporte físico); as normas, diferentemente, não são textos, mas a 

significação que se extrai a partir da interpretação de um texto normativo. Elas são sempre 

construídas pelo intérprete. Nas lições de PAULO DE BARROS CARVALHO: 

 

Uma coisa são os enunciados prescritivos, isto é, usados na função pragmática de 

prescrever condutas; outras, as normas jurídicas, como significações construídas a 

partir dos textos positivados e estruturados consoante a forma lógica dos juízos 

condicionais, compostos pela associação de duas ou mais proposições prescritivas.21 

 

O enunciado corresponde, portanto, ao texto da lei. Podem ser descritivos 

(proposição) ou prescritivos (prescrição) e, embora ambos refiram-se à mesma realidade, 

diferenciam-se na medida em que os primeiros (enunciados apofânticos) limitam-se a 

transmitir informações sobre o mundo, podendo ser verdadeiros ou falsos; já os segundos 

(enunciados deônticos) se destinam a regular e guiar o comportamento humano, não podendo 

ser qualificados como verdadeiros ou falsos. Os enunciados descritivos possuem uma função 

meramente cognitiva, não normativa ao passo em que os enunciados prescritivos possuem um 

conteúdo normativo, não cognoscitivo. 

 
21 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 

136. 
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Já a norma é sempre construída pelo intérprete. Nas lições de EDVALDO BRITO, “a 

norma jurídica reflete um ato humano, ao ser elaborada e ao ser interpretada, mediante os 

recursos da linguagem”.22 Para RICCARDO GUASTINI23, os enunciados correspondem ao objeto 

da interpretação e as normas equivalem ao seu resultado. 

 

(...) il vocabolo ‘norma’ è largamente usato nel linguaggio dottrinale, giudiziale, e 

legislativo – in riferimento a due oggetti radicalmente differenti. Tavolta se dice 

‘norma’ um enunciato (lato sensu) legislativo. Talaltra se dice ‘norma’il significato 

– il contenuto di senso – di um enunciato legislativo (...) 

Diremo ´disposizione’ ogni enunciato appartenente ad uma fonte del diritto. 

Diremo ‘norma’ in senso lato (non la disposizione stessa, ma) il suo contenuto di 

senso, il suo significato, che è uma variabile dipendente dell’interpretazione. 

 

Idêntico é o posicionamento de PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA, para quem “as 

disposições normativas (enunciados prescritivos) integram o plano da expressão, são 

fragmentos de linguagem escrita, enquanto a norma compõe o do conteúdo. O enunciado é o 

objeto da interpretação, a norma, o seu resultado.”24 

A norma corresponde, portanto, ao significado que colhemos da leitura de um 

enunciado com função prescritiva. É a ideia que se produz em nossa mente, a representação 

do mundo exterior, captada pelos sentidos. 

Daí porque EROS GRAU afirma, com propriedade, que “o que em verdade se 

interpreta são os textos normativos; da interpretação dos textos resultam as normas. Texto e 

norma não se identificam. A norma é a interpretação do texto normativo. A interpretação é, 

portanto, atividade que se presta a transformar textos – disposições, preceitos, enunciados – 

em normas.”25 

Trata-se, portanto, do juízo que a leitura do texto provoca em nosso espírito, de 

maneira que um mesmo enunciado pode dar origem a diferentes significações, de acordo com 

as diferentes noções que o sujeito tenha acerca dos termos empregados pelo legislador. 

 
22 BRITO, Edvaldo. Direito tributário: imposto, tributos sinalagmáticos, contribuições, preços e tarifas, 

empréstimo compulsório. São Paulo: Atlas, 2015, p. 36. 
23 GUASTINI, Riccardo. Teoria e dogmatica delle fonti. Milano: Giuffrè, 1998, p. 15-16. 
24  PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. O controle difuso de constitucionalidade das leis no ordenamento 

brasileiro: aspectos constitucionais e processuais. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 16. 
25 GRAU, Eros Roberto. Ensaios e discursos sobre a interpretação/aplicação do direito. 3. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2005, p. 23. 
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Há quem afirme, a exemplo de CANOTILHO, ser perfeitamente possível a existência 

de uma norma mesmo sem a existência de um enunciado específico que lhe dê um suporte 

físico. Ao citar como exemplo o princípio do devido processo (due process), o autor 

português assim se manifesta: “Este princípio não está enunciado linguisticamente; não tem 

disposição, mas resulta de várias disposições constitucionais.”26 Ousa-se discordar do referido 

posicionamento pois, se sobredito princípio decorre de várias disposições constitucionais, é 

porque existe um suporte físico (texto). Não apenas um, mas vários enunciados, o que infirma 

o pensamento do constitucionalista português. 

Também é possível, para alguns, que existam determinados enunciados desprovidos 

de normatividade. HUMBERTO ÁVILA
27  apresenta como exemplo a previsão contida no 

preâmbulo da Constituição Federal de 1988 que prevê a proteção de Deus, a respeito da qual 

o próprio STF28 já reconheceu a ausência de força normativa, no julgamento da ADI 2.076.   

Ousa-se novamente divergir, neste particular, do posicionamento adotado pelo 

Pretório Excelso, para nos filiar à corrente adotada, dentre outros, pelo professor EDVALDO 

BRITO, para quem o preâmbulo, além do alcance político e literário, possui também eficácia 

normativa. 

 

O desprezo ao estudo das funções dessa parte precedente de um texto normativo tem 

produzido alguns equívocos na identificação da natureza do preâmbulo (...) A 

função de núncio das circunstâncias em que medrou a Constituição jurídica e ou a 

de fonte da validez da sua interpretação fazem com que o preâmbulo não tenha só 

um alcance político e literário, mas também uma eficácia normativa.29 

 

É possível, ainda, que seja extraída mais de uma norma a partir de um único 

enunciado prescritivo. Exemplo disso é o dispositivo constitucional que prevê a necessidade 

de lei para a instituição ou majoração de tributos, a partir do qual podem ser extraídas 

diversas normas (princípio da legalidade, princípio da tipicidade, proibição de regulamentos 

independentes e proibição de delegação normativa).  

 
26 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição.  7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2003, p. 218.  
27 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009, p. 30. 
28 STF. ADI 2.076. Rel. Min. Carlos Veloso, j. 15.08.2002. 
29 BRITO, Edvaldo. Limites da revisão constitucional. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1993, p. 38. 
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Existe ainda a possibilidade de existência de mais de um enunciado prescritivo a 

partir do qual se extrai uma única norma. Tomemos como exemplo o princípio da segurança 

jurídica, que é construído a partir dos dispositivos que preveem a legalidade, a irretroatividade 

e a anterioridade.  

Tudo isso nos leva à conclusão de que o enunciado prescritivo (texto normativo) não 

se confunde com a norma (sentido que se extrai do texto a partir da interpretação). As normas 

correspondem exatamente ao juízo que se extrai da leitura do enunciado prescritivo. 

 

2.4.2 Estrutura das normas jurídicas 

 

A norma jurídica em sentido estrito, do ponto de vista lógico-formal, corresponde a 

um juízo hipotético, formada por uma hipótese (antecedente, suposto ou descritor) e por um 

mandamento (consequente, preceito ou prescritor) que se unem por um conectivo 

implicacional (“dever ser”). Tem-se, portanto, a seguinte formulação: “Se A então deve ser 

B”, onde “A” representa a hipótese e “B” representa o preceito.  

Todas as normas jurídicas possuem essa mesma compostura lógica, de maneira que, 

dada a ocorrência de um determinado fato, deve ser uma determinada consequência. É o 

princípio da imputação ou da causalidade normativa. 

O antecedente da norma jurídica descreve abstratamente um determinado fato 

jurídico (proposição descritiva) e o consequente normativo prescreve uma relação jurídica. A 

relação jurídica prescrita no consequente estabelece uma obrigação, uma permissão ou uma 

proibição - são os modais deônticos. 

De acordo com KELSEN, essa norma apresenta-se incompleta, tornando-se necessário 

o elemento sancionador para tornar-se uma norma jurídica completa. O referido elemento 

estará presente na norma primária que existe justamente para dar juridicidade à norma 

secundária. O antecedente da norma primária descreve o descumprimento de uma relação 

jurídica estabelecida no consequente de uma norma jurídica secundária. Por sua vez, o 
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consequente da norma primária prescreve um comando dirigido ao órgão para que aplique a 

sanção.30 

 

Caso se diga também que o dever jurídico “deve” ser executado, então esse “dever 

ser” é, por assim dizer, um epifenômeno do “dever ser” da sanção. Tal noção 

pressupõe que a norma jurídica seja dividida em duas normas separadas, dois 

enunciados de “dever ser”: um no sentido de que certo indivíduo “deve” observar 

certa conduta e outro no sentido de que certo indivíduo deve executar uma sanção 

no caso de a primeira norma ser violada. Um exemplo: não se deve roubar, se 

alguém roubar, será punido. Caso se admita que a primeira norma, que proíbe o 

roubo, é válida apenas se a segunda norma vincular uma sanção ao roubo, então, 

numa exposição jurídica rigorosa, a primeira norma é, com certeza, supérflua. A 

primeira norma, se é que ela existe, está contida na segunda, a única norma jurídica 

genuína. Contudo, a representação de Direito é grandemente facilitada se nos 

permitimos admitir também a existência da primeira norma. Fazê-lo é legítimo 

apenas caso se tenha consciência do fato de que a primeira norma, que exige a 

omissão do delito, depende da segunda norma, que estipula a sanção. Podemos 

expressar essa dependência designando a segunda norma como norma primária, e a 

primeira norma como norma secundária. 31 

 
30 A formulação kelseniana acerca da norma jurídica possui uma dúplice estrutura composta por uma norma 

primária e uma norma secundária. Foi adotada aqui a sua concepção originária (“Teoria pura do direito”), que 

assevera que a norma primária é aquela que descreve a sanção, enquanto que a norma secundária é aquela que 

estabelece o comportamento desejado pela ordem jurídica. No capítulo 35 de sua “Teoria geral das normas” 

(obra editada postumamente), temos um esboço de reformulação desse pensamento, onde ele passa a denominar 

“norma primária” a que estabelece a conduta e “norma secundária” a que prescreve a sanção. 

Nas palavras do próprio tradutor JOSÉ FLORENTINO DUARTE em encarte inicial da obra: “O muito que se 

divulgou no mundo como referência à norma primária e à secundária também não mais corresponde à última 

opinião de KELSEN. Ele modificou, radicalmente, o seu entendimento sobre a qualificação de duas normas que se 

interligavam num núcleo de um preceito: uma descrevendo a conduta devida e outra fixando a consequência 

jurídica da infringência. 

A segunda norma, KELSEN qualificara primária e a primeira, secundária. No presente tratado, porém, retificou 

seu antigo modo de pensar: a primeira, hoje, em terminologia kelseniana, é a norma primária e a segunda, a 

norma secundária. Di-lo, textualmente, o próprio KELSEN: ‘Admite-se que a distinção de uma norma que 

descreve uma certa conduta e de uma norma que prescreve uma sanção para o fato de violação da primeira é 

essencial para o Direito, então precisa-se qualificar a primeira como norma primária e a segunda como norma 

secundária – e não ao contrário, como o foi por mim anteriormente formulado’”. 

A questão é, todavia, bastante polêmica. MARCOS BERNARDES DE MELO (Teoria do fato jurídico: plano de 

existência, nota de rodapé 41, p. 75) identifica uma pequena diferença entre a versão inglesa dessa obra 

(“General theory of norms”) traduzida por MICHAEL HARTNEY e a editada no Brasil traduzida por JOSÉ 

FLORENTINO DUARTE. O referido autor, embora não descarte a possibilidade de KELSEN ter reformulado o seu 

posicionamento, entende que este entendimento deve ser considerado com bastante reserva. Primeiramente por 

contrariar as afirmações contidas nos capítulos 15 e 34 da mesma obra em que KELSEN exprime os conceitos 

originais e, também, porque no desenvolvimento do próprio capítulo 35 (em que supostamente constaria a 

mudança de pensamento), KELSEN faz menção à sua concepção originária, com o que conclui que KELSEN 

apenas esboçou uma revisão de seu pensamento, ainda de forma incipiente e, sem convicção. 

MARIA HELENA DINIZ (Conceito de norma jurídica como problema de essência, p. 76), por sua vez, afirma 

textualmente que KELSEN teria abandonado a distinção entre norma primária e norma secundária desde a 

segunda edição de sua “Teoria pura do direito”, quando passou a referir-se a uma outra categoria de normas 

(autônomas e não autônomas), reduzindo todas as normas a um só tipo, qual seja, imperativo sancionador. 

Ao nosso sentir, como a “Teoria geral das normas” é uma obra publicada “pos mortem”, é bastante difícil 

estabelecer uma conclusão acerca desta eventual mudança de entendimento por parte do autor, sendo que 

qualquer opinião que se pretenda formular padecerá da fragilidade de estabelecer uma análise de uma obra 

inacabada. 
31 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 3. ed. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998, p. 86. 
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Traduzindo isto para a linguagem lógico formal, teríamos: “Se A, então deve ser B 

(norma secundária) e, se não B, deve ser C (norma primária)”, onde "A” representa o fato, 

“B” representa a conduta e “C” representa a sanção. 

A ordem jurídica expressa, portanto, um “dever-ser”, de maneira que, uma vez 

constatada determinada conduta, tem-se como consequência uma sanção. A conduta que 

condiciona a sanção é a proibida, sendo a conduta oposta a correta. Significa dizer que, para 

KELSEN, um fato só é juridicamente ilícito à medida que uma norma o converta em 

pressuposto de sanção para o seu agente32. O Direito, para KELSEN, é uma “uma ordem 

coercitiva que estipula sanções”. 33 O traço distintivo entre as normas jurídicas e as outras 

normas é, justamente, a coação34. 

A teoria desenvolvida por HART também estabelece uma diferenciação entre norma 

primária e norma secundária, partindo, entretanto, de uma outra premissa, qual seja, a noção 

de regra como obrigação. 

De acordo com HART, as normas primárias impõem deveres positivos ou negativos, 

ao passo em que as normas secundárias outorgam poderes aos particulares ou às autoridades 

públicas para criar, modificar, extinguir ou determinar os efeitos da norma primária35. A 

referida distinção constitui o fundamento de sua doutrina acerca da regra de 

reconhecimento36. 

Percebe-se, portanto, uma nítida diferença em relação ao entendimento de KELSEN 

acerca do que seja norma secundária. Na concepção kelseniana, a norma secundária possui 

um sentido eminentemente funcional, servindo apenas para enunciar, de forma explícita, o 

que foi estabelecido implicitamente pela norma primária. Daí porque PAULO DE BARROS 

 
32 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da norma tributária. 5. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 42. 
33 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 3. ed. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998, p. 87. 
34  Na precisa observação de PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA (Eficácia e aplicabilidade das normas 

constitucionais programáticas. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 34), a noção de coatividade foi formulada 

pelo jusnaturalista alemão Christian Thomasius, não se tratando, portanto, de um marco exclusivo do 

positivismo jurídico. 
35 HART, H.L.A. O conceito de direito. Trad. Antônio de Oliveira Sette-Câmara. São Paulo: Martins Fontes, 

2009, p. 121-122. 
36 De acordo com HART (O conceito de direito. Trad. Antônio de Oliveira Sette-Câmara. São Paulo: Martins 

Fontes, 2009, p. 122-126), as normas secundárias podem apresentar-se como normas de modificação, normas de 

julgamento e normas de reconhecimento. 
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CARVALHO afirma, com acerto, que a norma secundária configura-se como um mero 

expediente técnico para fazer atuar a norma primária.37 

A teoria egológica do Direito desenvolvida por CARLOS COSSIO, embora se 

diferencie fundamentalmente da teoria kelseniana quanto ao objeto da ciência do direito (a 

teoria kelseniana entende que o objeto é a norma posta, ao passo em que a teoria egológica 

sustenta que o objeto é a conduta em sua interferência intersubjetiva), foi inspirada no mesmo 

critério funcional de representação do Direito através de uma estrutura dúplice da norma 

jurídica. Com efeito, a “norma secundária” de KELSEN pode ser equiparada à “endonorma” de 

COSSIO e, à norma “primária” corresponde a “perinorma”38. Uma outra diferença é que para a 

teoria egológica há juízo disjuntivo (e não hipotético) entre as duas normas. 

Ambos os modelos possuem a mesma estrutura lógica, sendo representadas por uma 

hipótese e um mandamento. A diferença, portanto, é que para COSSIO não se trata de um juízo 

hipotético, mas de um juízo disjuntivo, de maneira que entre a endonorma (norma secundária) 

e a perinorma (norma primária) não há uma relação de antecedência e consequência 

(característica do juízo hipotético), mas sim uma alternatividade, caracterizada pela conjunção 

“ou”. Assim, tem-se, na concepção de COSSIO: “Dado A, deve ser B (endonorma) ou, dado 

não B, deve ser C (perinorma)”, onde "A” representa o fato, “B” representa a conduta e “C” 

representa a sanção. 

Também reconhecendo a estrutura dual da norma jurídica, integrada por uma norma 

primária e uma norma secundária, LOURIVAL VILANOVA apenas atribui a essas expressões um 

sentido inverso àquele utilizado por KELSEN: 

 

Seguimos a teoria da estrutura dual da norma jurídica: consta de duas partes, que se 

denominam norma primária e norma secundária. Naquela, estatuem-se as relações 

deônticas direitos/deveres, como consequência da verificação de pressupostos, 

fixados na proposição descritiva de situações fáticas ou situações já juridicamente 

qualificadas; nesta, preceituam-se as consequências sancionadores, no pressuposto 

do não-cumprimento do estatuído na norma determinante da conduta juridicamente 

devida. (...) 

Denominemos, em sentido inverso do da teoria kelseniana, norma primária a que 

estatui direitos/deveres (sentido amplo) e norma secundária a que vem em 

consequência da inobservância da conduta devida, justamente para sancionar seu 

 
37 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da norma tributária. 5. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 44. 
38 COSSIO, Carlos. La teoria egologica del derecho y el concepto jurídico de libertad. Buenos Aires: 

Abeledo-Perrot, 1964, p. 53. 
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inadimplemento (impô-la coativamente ou dar-lhe conduta substitutiva 

reparadora).39 

 

No tocante à divergência doutrinária entre KELSEN e COSSIO acerca do conectivo que 

estabelece a relação entre as duas normas, LOURIVAL VILANOVA, partindo da premissa de que 

em uma proposição jurídica completa ambas são igualmente válidas (norma primária e norma 

secundária), admite tanto a possibilidade de utilização do conectivo “e”, como também do 

conectivo “ou” (includente) e “se..., então”, excluindo apenas a possibilidade de utilização do 

conectivo “ou” (disjuntivo). 

 

No Direito positivo, não se tem uma ou outra proposição, a primária ou a 

secundária, por não-válida juridicamente. Ambas são postas como normas válidas, 

uma vinculada à outra, a validade de uma não podendo existir sem a validade da 

outra. (...) 

Então, se na proposição jurídica, em sua integridade constitutiva, tanto a proposição 

primária quanto a secundária são válidas, têm valência positiva, logicamente 

nenhum obstáculo se dá em serem unidas pelo conector e, cujo uso sintático-formal 

exige que sejam ambas válidas. (...) 

Se tanto a norma primária P (por abreviatura, apenas) como a norma secundária S 

são válidas na proposição jurídica completa, podemos indiferentemente uni-las pelos 

operadores (conectivos) ou, e, bem como “se..., então”. (...) 

O que nos parece, ante o exposto, é que o conectivo para relacionar a proposição 

primária com a secundária é o ou includente (in nichtausschliessenden Sinne) (...) 

Em síntese: dado o fato de, numa proposição jurídica completa, tanto a norma 

primária quanto a norma secundária serem ambas válidas, é possível relacionar as 

duas normas-partes com os seguintes conectivos: e, ou-(ou-includente), “se..., 

então”. (...) Exclui-se, como vimos acima, “ou disjuntivo”, pois este conectivo 

exclui a verdade ou a validade simultânea dos dois membros.40 

 

Além dos chamados “sancionistas”41, há autores, a exemplo de LARENZ, VON THUR 

e, aqui no Brasil, PONTES DE MIRANDA, que sustentam que a norma jurídica considerar-se-á 

completa com a simples descrição do suporte fático e da prescrição do preceito a ele 

correspondente, independentemente da previsão de uma sanção.  

De acordo com esta concepção, tanto a norma primária quanto a secundária, 

isoladamente consideradas, podem se afigurar como uma norma jurídica completa. 

 

 
39 VILANOVA, Lourival. Estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. São Paulo: Noeses, 2005, p. 105. 
40 VILANOVA, Lourival. Estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. São Paulo: Noeses, 2005, p. 112-

120. 
41 Expressão utilizada por NORBERTO BOBBIO (Teoria da Norma Jurídica, p. 58). 
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2.4.3 Classificação das normas jurídicas 

 

Com relação à função que exercem, as normas jurídicas podem ser classificadas em 

normas de comportamento e normas de estrutura.42 Normas de comportamento são aquelas 

“diretamente voltadas para a conduta das pessoas, nas relações de intersubjetividade” 43 , 

enquanto que as normas de estrutura “dirigem-se igualmente para as condutas interpessoais, 

tendo por objeto, porém, os comportamentos relacionados à produção de novas unidades 

deôntico-jurídicas.”44 

Quanto à relação quem mantém com a conduta, as normas podem ser classificadas 

em: imperativas, quando regulam imediatamente a conduta, estabelecendo um comando ou 

uma proibição; e não imperativas, quando regulam imediatamente a conduta, estabelecendo 

uma permissão ou uma faculdade. 

Com relação à hierarquia, as normas jurídicas podem ser classificadas em normas 

superiores e normas inferiores. Referida hierarquia independe da função (norma de 

comportamento ou norma de estrutura) ou da espécie da norma jurídica (regras ou princípios). 

A hierarquia jurídica, nas lições de PAULO DE BARROS CARVALHO, compreende a 

hierarquia sintática e a hierarquia semântica. A primeira, de cunho eminentemente lógico, diz 

respeito à relação entre as normas. A segunda, por sua vez, se subdivide em hierarquia formal 

e hierarquia material.45 

Há hierarquia formal quando a norma superior estabelece apenas os ritos e os 

procedimentos que devem ser observados quando da elaboração da norma inferior. Há 

hierarquia material quando a norma superior estabelece o conteúdo de significações da norma 

inferior.46 

 
42 HART denomina as normas de comportamento de normas primárias e as normas de estrutura de normas 

secundárias. (HART, H.L.A. O conceito de direito. Trad. Antônio de Oliveira Sette-Câmara. São Paulo: 

Martins Fontes, 2009, p. 127). 
43 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 156. 
44 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 157. 
45 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 216. 
46 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 216. 
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Quanto ao grau de abstração e à dimensão, as normas se classificam em princípios e 

regras. As normas-princípio são dotadas de um elevado grau de abstração, enquanto as 

normas-regra possuem um grau de abstração relativamente reduzido.47   

De acordo com RONALD DWORKIN, “a diferença entre regras e princípios é de 

natureza lógica. (...) Distinguem-se, portanto, quanto à natureza da orientação que oferecem. 

As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada.”48 Assim, em caso de colisão entre duas 

regras, uma deverá ser afastada por completo para que uma outra seja inteiramente aplicável 

(lógica do “tudo-ou-nada”). As regras são dotadas, portanto, de maior concretude. 

Diferentemente ocorre em relação aos princípios, que ao entrarem em colisão, admitem uma 

calibração ou ponderação, exatamente por serem dotadas de maior abstração. 

Para DWORKIN, é possível estabelecer uma diferenciação entre princípios e regras 

com relação à dimensão: 

 

Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm – a dimensão do peso 

ou importância. (...) Quando os princípios se intercruzam (...) aquele que vai 

resolver o conflito tem de levar em conta a força relativa de cada um. 

As regras não têm essa dimensão. Podemos dizer que as regras são funcionalmente 

importantes ou desimportantes. (...) Nesse sentido, uma regra pode ser mais 

importante do que outra porque desempenha um papel maior ou mais importante na 

regulação do comportamento. Mas não podemos dizer que uma regra é mais 

importante que outra enquanto parte do mesmo sistema de regras, de tal modo que 

se duas regras estão em conflito, uma suplanta a outra em virtude de sua importância 

maior.49 

 

Na trilha desse pensamento, EDVALDO BRITO ensina que a norma-princípio 

distingue-se da norma-simples50 pela forma e pela dimensão, embora, advertindo que nem 

sempre é possível diferença-las pela forma.   

 

 
47 BRITO, Edvaldo. Direito tributário: imposto, tributos sinalagmáticos, contribuições, preços e tarifas, 

empréstimo compulsório. São Paulo: Atlas, 2015, p. 40. 
48 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 

39. 
49 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 

42-43. 
50 EDVALDO BRITO utiliza a expressão “normas simples” para se referir às regras, diferenciando-as dos princípios 

pela forma e pela dimensão. (BRITO, Edvaldo. Reforma tributária, cláusulas pétreas e princípios constitucionais 

tributários. In: CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). 30 anos da constituição federal e o sistema tributário 

brasileiro. São Paulo: Noeses, 2018, p. 307. 
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Os princípios são normas jurídicas, ainda que possa falar em normas simples, 

normas que não são princípios, exigindo-se distingui-las, entre si, pela forma e pela 

dimensão. 

A norma simples tem a forma disjuntiva, por isso, sob esse aspecto, não se parece 

com os princípios, considerando que eles não estabelecem, como elas, a 

consequência jurídica (...) E é, exatamente, porque se consideram princípios, que 

nem sequer parecem normas, que se torna evidente a distinção, especialmente pela 

dimensão que nele é a de maior importância no sistema, o que, no confronto entre os 

dois, falta à norma simples; tanto que o princípio pode ser comum a sistemas 

jurídicos diversos. 51 

 

Em seguida, diferencia a norma-simples (regra) da norma princípio pela inexistência 

de consequência jurídica nesta última espécie. 

 

A norma-simples, em regra, tem a forma disjuntiva: endonorma e perinorma ligadas 

pela cópula OU – dado um fato temporal deve ser a prestação pelo sujeito obrigado, 

face ao sujeito pretensor (endonorma) OU dada a não prestação deve ser a sanção 

pelo funcionário obrigado face a comunidade pretensora (perinorma).52 

 

Admite, entretanto, que a norma-princípio também pode assumir esta forma 

disjuntiva. Para superar este óbice, recorre novamente ao pensamento de DWORKIN
53 que, 

embora admita a semelhança entre um princípio e uma regra quanto à forma, sustenta que a 

norma-princípio não estabelece uma consequência jurídica, tal como ocorre com a norma-

simples. 

 

Mas não é assim que funcionam os princípios apresentados como exemplos nas 

citações. Mesmo aqueles que mais se assemelham às regras não apresentam 

consequências jurídicas que se seguem automaticamente quando as condições são 

dadas.54 

 

 
51  BRITO, Edvaldo. Reforma tributária, cláusulas pétreas e princípios constitucionais tributários. In: 

CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). 30 anos da constituição federal e o sistema tributário brasileiro. São 

Paulo: Noeses, 2018, p. 307. 
52  BRITO, Edvaldo. Reforma tributária, cláusulas pétreas e princípios constitucionais tributários. In: 

CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). 30 anos da constituição federal e o sistema tributário brasileiro. São 

Paulo: Noeses, 2018, p. 317. 
53 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 

43 
54 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 

40. 
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Enfatizando essa maior dimensão que é atribuída aos princípios, CELSO ANTÔNIO 

BANDEIRA DE MELLO, define o princípio como “mandamento nuclear de um sistema, 

verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 

compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência” 55. 

E acrescenta: “É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes 

componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo.”56 

A diferença entre regras e princípios não é, portanto, de natureza, mas sim de 

estrutura e função, de maneira que ambos fazem parte do ordenamento jurídico e são, 

portanto, em igual medida, normas de direito positivo. Conforme observa ROQUE CARRAZZA: 

 

Princípio jurídico é um 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.57 

 

Não resta dúvida, portanto, do caráter normativo dos princípios. Nas preciosas lições 

de NORBERTO BOBBIO: 

 

Os princípios são apenas, a meu ver, normas fundamentais ou generalíssimas do 

sistema, as normas mais gerais. A palavra “princípios” leva ao engano, tanto que é 

velha a questão entre entre os juristas se os princípios gerais são normas. Para mim, 

não há dúvida: os princípios gerais são normas como todas as outras. E esta é 

também a tese sustentada por Crisafulli. Para sustentar que os princípios gerais são 

normas, os argumentos são dois, e ambos válidos: antes de mais nada, se são normas 

aquelas das quais os argumentos são extraídos, através de um procedimento de 

generalização sucessiva, não se vê por que não devam ser normas também eles: se 

abstraio da espécie animal obtenho sempre animais, e não flores ou estrelas. Em 

segundo lugar, a função para a qual são extraídos e empregados é a mesma cumprida 

por todas as normas, isto é, a função de regular um caso. E com que finalidade são 

extraídos em caso de lacuna? Para regular um comportamento não regulamentado: 

mas, então, servem ao mesmo escopo a que servem as normas expressas. E por que 

não deveriam ser normas?58 

 

 
55 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 

2016, p. 990. 
56 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 

2016, p. 991. 
57 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 49. 
58 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 

Brasília: Editora UnB, 1999, p. 158-159. 
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Destacando a importância dos princípios, afirma CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 

MELO que a sua violação compromete toda a estrutura do sistema jurídico: 

 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A 

desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento 

obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade 

ou de inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque 

representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores 

fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua 

estrutura mestra.59 

 

Tomando por base a ideia de sistema hierarquizado proposto por KELSEN
60 , 

EDVALDO BRITO fundamenta a existência da norma princípio pela preeminência sobre as 

demais normas integrantes do sistema normativo.  

 

É esta idéia de sistema hierarquizado que gera a de norma princípio que, por sua 

vez, participa de uma hierarquia intrínseca das normas, entre si, no sistema. Veja-se: 

aqui não se trata de uma hierarquização das normas na busca do fundamento de 

validez em razão da fonte emissora (poder constituinte em relação a legislador infra-

constitucional) ou em razão de uma norma em relação à outra (a Constituição em 

relação a normas infraconstitucionais). Aqui, trata-se de que podem existir normas 

emitidas pela mesma fonte, ou normas constantes do mesmo documento normativo, 

que, pelo seu próprio conteúdo, têm preeminência sobre outra. É neste sentido que 

se fala de norma-princípio. 61 

 

Compartilhando deste entendimento, pode-se afirmar que os princípios jurídicos são 

normas de maior hierarquia, autênticas sobrenormas que orientam a interpretação e a 

aplicação das demais, sinalizando seu alcance e sentido. 

Mais do que uma distinção baseada no grau de abstração da prescrição normativa, a 

diferença entre os princípios e as regras seria uma distinção qualitativa. O critério distintivo 

dos princípios em relação às regras seria, portanto, a função de fundamento normativo para a 

tomada de decisão. 

 
59 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 

2016, p. 991. 
60 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 8. ed. Tradução: João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 

2015.  
61  BRITO, Edvaldo. Aspectos constitucionais da tributação. In: As vertentes do direito constitucional 

contemporâneo. MARTINS, Ives Gandra (coord.). Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 627. 
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Exatamente neste sentido é o pensamento de KARL LARENZ
62 , para quem os 

princípios, em virtude de seu alto grau de abstração e generalidade, não ostentam nenhuma 

especificação de hipótese e consequência, estando impossibilitados de oferecer soluções a 

casos concretos. 

Para LARENZ
63, os princípios são normas de grande relevância para o ordenamento 

jurídico, na medida em que estabelecem fundamentos normativos para a interpretação e 

aplicação do direito, deles decorrendo, direta ou indiretamente, normas de 

comportamento.  Carecem, entretanto, de sucessivas concretizações, ou seja, considera-se a 

existência de princípios que subjazem a uma determinada regulação jurídica e que são 

aplicados pela jurisprudência, ainda que com frequência sejam desconhecidos ou estejam 

ocultos sob uma fundamentação obscura.  

Assim, os princípios mais gerais são especificados por outros subprincípios até 

atingirem o grau necessário à sua aplicação. Os princípios apresentam-se como uma “ideia 

jurídica geral” ou uma “ideia diretiva”.  

Para CANARIS
64, duas características afastam os princípios das regras. Primeiramente, 

o conteúdo axiológico: os princípios, ao contrário das regras, possuem um conteúdo 

axiológico explícito e carecem, por isso, de regras para a sua concretização. A segunda 

característica que diferencia os princípios das regras é o modo de interação com outras 

normas: os princípios, ao contrário das regras, recebem o seu conteúdo de sentido apenas por 

intermédio de um processo dialético de complementação e limitação. 

Apesar dos antecedentes de grande contribuição para o estudo dos princípios nos 

sistemas jurídicos – como LARENZ e CANARIS – e suas distinções quanto às regras, foi com 

DWORKIN
65 que o atual debate tomou força significativa. 

DWORKIN
66

 compreende os princípios jurídicos também como espécie do gênero 

norma. A diferença entre princípios e regras tem natureza lógico-argumentativa, de modo 

que os dois conjuntos de padrões apontam para decisões particulares acerca da obrigação 

 
62 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2014, p. 

191. 
63 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2014, p. 

191-192. 
64 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. 2. ed. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, p. 50-53. 
65 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 32. 
66 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 34. 
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jurídica em circunstâncias específicas, mas distinguem-se quanto à natureza da orientação 

que oferecem. 

DWORKIN
67, então, estabelece uma distinção entre regras e princípios de natureza 

qualitativa ou lógica (logical distinction) com base na orientação diferenciada que cada tipo 

de norma fornece para as decisões jurídicas.  

Para DWORKIN o princípio corresponde a um padrão que deve ser observado, como 

exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade. Às regras, é 

aplicável o que ele denominada de lógica do “tudo ou nada” (all-or-nothing), sendo que 

“dados os fatos que uma regra estipula, ou ela é válida, e neste caso a resposta que fornece 

deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”68. 

Portanto, para DWORKIN, as regras são aplicadas de maneira disjuntiva, sendo a 

subsunção o modelo adequado para a aplicação das regras. Diferentemente, os princípios não 

fixam condições para que se faça necessária sua aplicação, nem tampouco prevê as 

consequências decorrentes espontaneamente de determinadas condições.  

ROBERT ALEXY, tomando como ponto de partida o pensamento de DWORKIN, 

precisou ainda mais o conceito de princípios. Para ele, os princípios são espécies do gênero 

“norma jurídica” por meio da qual são estabelecidos mandamentos de otimização aplicáveis 

em vários graus, segundo as possibilidades fáticas e jurídicas. 

 

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas 

que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das 

possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, 

mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em 

graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende 

somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas.69 

 

Já as regras, para ALEXY, são verdadeiros mandamentos de definição: 

 

 
67 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 36. 
68 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 21. 
69 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2015, p. 90. 
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Já as regras são normas que são sempre satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra 

vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais nem menos. 

Regras contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e 

juridicamente possível.70 

 

EDVALDO BRITO
71, por sua vez, caracteriza as “normas princípio” pelo grau de 

abstração elevado e pelo caráter de fundamentalidade das “normas-regra” que, por sua vez, 

possuem abstração relativamente reduzidas.  Admite ainda a possibilidade de hierarquia 

entre os princípios constitucionais, a partir de uma interpretação sistemática do texto 

constitucional.72 Esta é a corrente que será adotada no presente trabalho, quando da análise 

das normas constitucionais tributárias.   

 

2.4.4 Princípios Constitucionais 

 

O ordenamento jurídico é formado por um conjunto de normas dispostas 

hierarquicamente, de maneira que as normas inferiores guardam fundamento de validade com 

as normas superiores, tendo como patamar máximo as normas constitucionais. 73 A 

Constituição ocupa, portanto, o nível supremo da ordem jurídica, acima do qual não se 

reconhece outro patamar de juridicidade positiva 74 . É o critério último de existência e 

validade das demais normas do sistema do Direito 75 , condicionando o agir dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário. Em suma, a Constituição é o limite do Poder Público e o 

fundamento de todo o sistema jurídico, de maneira que todos os atos normativos devem ser 

interpretados à luz do texto constitucional, jamais o contrário. 

 
70 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2015, p. 91. 
71 BRITO, Edvaldo. Limites da revisão constitucional. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1993, p. 65. 
72 BRITO, Edvaldo. Direito tributário: imposto, tributos sinalagmáticos, contribuições, preços e tarifas, 

empréstimo compulsório. São Paulo: Atlas, 2015, p. 39. 
73 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. Tradução: João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 

1999, p. 3.  
74 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 38. 
75 NEVES, Marcelo. Teoria da inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 63. 
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Em um Estado de Direito, o exercício dos poderes normativos restringe-se, portanto, 

aos limites desenhados pela constituição76. Em se tratando o Brasil de um Estado Federado, a 

produção de normas jurídicas é conferida à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios de acordo com um modelo de distribuição de competências que as referidas 

pessoas políticas receberam, em caráter privativo, da Constituição. 

As normas constitucionais, além de estarem situadas no topo do ordenamento 

jurídico, caracterizam-se pela imperatividade de seus comandos e devem ser interpretadas de 

modo a se atribuir a maior efetividade possível. 

De acordo com CANOTILHO, a superioridade hierárquica da Constituição evidencia-

se em três perspectivas: 

 

(1) as normas do direito constitucional constituem uma lex superior que recolhe 

o fundamento de validade em si própria (autoprimazia normativa); (2) as 

normas de direito constitucional são normas de normas  (norma normarum), 

afirmando-se como fontes de produção jurídica de outras normas (normas 

legais, normas regulamentares, normas estatutárias etc.); (3) a superioridade 

normativa das normas constitucionais implica o princípio da conformidade de 

todos os actos dos poderes políticos com a Constituição.77 

 

Além de se tratar de uma lei hierarquicamente superior, a Constituição representa o 

produto da vontade soberana do povo, irrompendo do chamado poder constituinte78, que é 

inerente ao Estado e, bem por isso, nunca desaparece, mas, que, à moda de um “vulcão 

adormecido” 79, entra em atividade, de tempos em tempos, para reorganizar a estrutura social. 

Os princípios são espécies do gênero norma, que se caracterizam pelo seu elevado 

grau de abstração e pela consagração de valores. Relacionam-se com as demais normas do 

sistema, servindo de critério para a sua exata compreensão. Podem ser identificados em todos 

os níveis hierárquicos, de maneira que existem princípios constitucionais, legais e infralegais. 

 
76 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 

Brasília: Editora UnB, 1999, p. 31. 
77 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1991, p. 141. 
78 Neste particular, concordamos inteiramente com o professor EDVALDO BRITO, que repudia a expressão “poder 

constituinte originário”, por entender que inexiste um poder constituinte derivado. Este último, em verdade, não 

passa de um poder constituído, dada a necessidade de observância de certos limites materiais e formais: as 

chamadas cláusulas pétreas. (BRITO, Edvaldo. Limites da revisão constitucional. Porto Alegre: Sérgio 

Antônio Fabris, 1993, p. 107). 
79 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 45. 
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Serão abordados aqui apenas os princípios constitucionais, dada a posição de 

proeminência que eles ocupam, dirigindo a atuação das demais normas jurídicas, interferindo, 

via de consequência, no exercício da competência tributária. 

Os princípios constitucionais encontram-se hierarquizados no nosso ordenamento 

jurídico, sendo que alguns deles possuem uma maior densidade normativa, irradiando efeitos 

sobre todos os outros. Nas preciosas lições de EDVALDO BRITO: 

 

Há entre eles princípios fundamentais aos quais outros são subordinados, não se 

podendo igualar, rigidamente, todos os mandamentos do sistema, cuidando-se, por 

isso, de hierarquiza-los, a fim de colher o sentido do texto em obediência a uma 

interpretação de legitimação das aspirações sociais sinalizada por essas normas-

princípios.80 

 

A referida supremacia ostentada por alguns princípios pode ser extraída do próprio 

texto constitucional, que impõe severas sanções para o caso de descumprimento. É o que se 

observa, por exemplo, do art. 34 da CF/8881, que prevê a possibilidade de intervenção da 

União nos Estados, para assegurar os valores supremos consubstanciados nos princípios 

democrático, republicano, federativo, da autonomia municipal, entre outros. 

Em razão do seu caráter normativo, os princípios constitucionais demandam estrita 

observância, atuando como verdadeiros vetores para soluções interpretativas, sendo correto 

afirmar que nenhuma interpretação pode ser reputada como boa se vier a violar, ainda que 

indiretamente, um princípio constitucional. Funcionam, portanto, na esteira dos ensinamentos 

de PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA, como verdadeiros cânones hermenêuticos, 

condicionando a atividade do intérprete.82 

O postulado da “interpretação conforme a constituição” leva necessariamente a que, 

diante de várias possibilidades interpretativas de uma norma, inclusive constitucional, se opte 

 
80 BRITO, Edvaldo. Direito tributário: imposto, tributos sinalagmáticos, contribuições, preços e tarifas, 

empréstimo compulsório. São Paulo: Atlas, 2015, p. 39. 
81 Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no distrito federal, exceto para: (...) VII – assegurar a 

observância dos seguintes princípios constitucionais: a) forma republicana, sistema representativo e regime 

democrático; b) direitos da pessoa humana; c) autonomia municipal; d) prestação de contas da administração 

direta e indireta; e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a 

proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de 

saúde. 
82 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Notas sobre a interpretação e a integração da lei tributária. In: MACHADO, 

Hugo de Brito (coord.). Interpretação e aplicação da lei tributária. São Paulo: Dialética, 2010, p. 328. 
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pela mais consentânea com os princípios que a lei maior consagra83. Exatamente neste sentido 

o entendimento de KARL LARENZ, para quem: 

 

Se uma interpretação, que não contradiz os princípios da Constituição, é possível 

segundo os demais critérios de interpretação, há de preferir-se a qualquer outra em 

que a disposição viesse a ser inconstitucional. A disposição é, então, nesta 

interpretação, válida. Disso decorre, então, que de entre várias interpretações 

possíveis segundo os demais critérios sempre obtém preferência aquela que melhor 

concorde com os princípios da Constituição.84 

 

Daí porque a interpretação conforme a constituição é um importante instrumento de 

superação de conflitos entre normas constitucionais (dentre as quais se insere as normas 

definidoras de competência tributária) e entre estas e outras normas jurídicas inferiores. 

A norma jurídica, assim compreendida a significação obtida após a análise dos 

enunciados de direito positivo, possui o seu conteúdo sempre construído pelo intérprete. 

Trata-se, portanto, de construção intelectual efetuada a partir do exame dos textos normativos, 

tornando possível, de acordo com KELSEN, que as realidades do universo sejam apreendidas 

juridicamente. 

 

A ciência jurídica procura apreender o seu objeto juridicamente, isto é, do ponto de 

vista do Direito. Apreender algo juridicamente não pode, porém, significar senão 

apreender algo como Direito. Apreender algo como Direito, o que quer dizer: como 

norma jurídica ou conteúdo de uma norma jurídica, como determinado através de 

uma norma jurídica.85 

 

 Nesta atividade cognoscitiva, que tem por objeto identificar o significado e o 

alcance das normas jurídicas, exige-se a constante invocação dos princípios, em especial 

aqueles extraídos do texto constitucional, devendo o intérprete atentar cuidadosamente para os 

valores nele consagrados. Quando houver pluralidade de sentidos, as normas constitucionais 

 
83 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 53. 
84 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. De José Lamego. 6. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2012, p. 480. 
85 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. Tradução: João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 

1999, p. 12. 
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devem ser interpretadas de acordo com os princípios consagrados na Constituição. De acordo 

com EDVALDO BRITO: 

 

(...) a função dos princípios é a de justificar as decisões de valor que subjazem às 

normas (subordinando-as e as unificando, excluindo as contradições de valoração), é 

a de contribuir para a interpretação e para o desenvolvimento do Direito imanente à 

lei e do Direito transcendente à lei. Afinal, ‘a descoberta das conexões de sentido em 

que as normas e regulações particulares se encontram entre si e com os princípios 

diretivos do ordenamento jurídico, e sua exposição de um modo ordenado, que 

possibilite a visão de conjunto quer dizer, na forma de um sistema – é uma das 

tarefas mais importantes da ciência do direito.86 

 

 

Enaltecendo a importância dos princípios constitucionais, preleciona GERALDO 

ATALIBA serem os princípios as linhas mestras, os grandes nortes, as diretrizes magnas do 

sistema jurídico que apontam os rumos a serem seguidos por toda a sociedade e 

obrigatoriamente perseguidos pelos órgãos do governo.87 

Os princípios constitucionais exercem, portanto, importante função de orientação, 

condicionamento e iluminação na interpretação das normas jurídicas em geral.  Funcionam 

como critérios de interpretação e integração, atribuindo coerência ao sistema. Eles dão 

estrutura e coesão ao ordenamento jurídico, devendo ser integralmente cumpridos. Daí porque 

CANOTILHO defende a existência do “princípio da interpretação efetiva” das normas 

constitucionais, sobretudo aquelas consagradoras de direitos fundamentais. 

 

Este princípio, também designado por princípio da eficiência ou princípio da 

interpretação efetiva, pode ser formulado da seguinte maneira: a uma norma 

constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio 

operativo em relação a todas e quaisquer normas constitucionais.88 

 

Assim, havendo dúvida com relação à interpretação de uma norma constitucional, 

dentre as quais se incluem as normas que atribuem competência tributária às pessoas políticas, 

deverá ser conferido o sentido que mais as prestigie, revelando-se inconstitucional toda e 

 
86 BRITO, Edvaldo. Direito tributário: imposto, tributos sinalagmáticos, contribuições, preços e tarifas, 

empréstimo compulsório. São Paulo: Atlas, 2015, p. 40. 
87 ATALIBA, Geraldo. República e constituição. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 34-35. 
88 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1991, p. 162. 
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qualquer interpretação tendente a retirar ou mesmo diminuir a eficácia de um princípio 

constitucional. 

 

2.4.5 A norma jurídica tributária 

 

A interpretação das normas tributárias – aí inseridas as normas atributivas de 

competência impositiva constante do texto constitucional - em nada se diferencia da 

interpretação que é atribuída aos demais enunciados prescritivos.  

Nas preciosas lições de EZIO VANONI, as normas tributárias devem ser interpretadas 

como todas as outras normas, devendo ser utilizados os mesmos métodos aplicáveis para as 

leis em geral89. Idêntico é o pensamento de GIANNINI, para quem “las mismas reglas dominan 

la interpretación de cualquier norma y ninguna de aquéllas autoriza a pensar que para el 

Derecho tributario deban seguirse criterios interpretativos diversos de los que presiden la 

interpretación de cualquier outra classe de leyes”.90 

Na doutrina pátria, ALFREDO AUGUSTO BECKER, ao discorrer sobre os “mitos e 

superstições na interpretação das leis tributárias”, assim se posiciona de forma crítica sobre a 

matéria: 

 

O problema jurídico tributário que, no passado, mais apaixonou os estudiosos do 

Direito Tributário, foi o da interpretação das leis tributárias. Por imaginarem que as 

leis tributárias deveriam ser interpretadas de modo diferente e com método especial, 

correram rios de tinta, prós e contra o Fisco, inundando bibliotecas e afogando 

advogados e juízes num remoinho de teorias e sutilezas muito belas e sonoras, no 

plano filosófico, político, financeiro e retórico, porém sem densidade jurídica. 

Modernamente, para a tranquilidade de todos, chegou-se à conclusão, tão verdadeira 

quanto simples, que as leis tributárias são regras jurídicas com estrutura lógica e 

atuação dinâmica idênticas às das demais regras jurídicas e, portanto, interpretam-se 

como qualquer outra lei, admitem todos os métodos de interpretação jurídica e não 

existe qualquer peculiar princípio de interpretação das leis tributárias.91 

 

 
89 VANONI, Ezio. Natureza e interpretação das leis tributáriass. Trad. Rubens Gomes de Souza. Rio de 

Janeiro: Financeiras, 1932, p. 195. 
90 GIANNINI, Achille Donato. Instituciones de derecho tributario. Trad. Fernando Sainz de Bujanda. Madrid: 

Editorial de Derecho Financiero, 1957, p. 32. 
91 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Noeses, 2013, p. 117. 
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Corroborando o referido entendimento, PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA assevera 

que “o conteúdo da lei tributária não importa na utilização de nenhum método específico de 

interpretação, inclusive a ‘interpretação econômica’, teoria que não encontrou aceitação nem 

no ordenamento jurídico, nem na teoria jurídica tradicional.”92  

Daí porque, conforme veremos adiante, na construção do sentido do signo “serviço” 

constante do art. 156, III da CF/88, deve o intérprete se valer dos métodos de interpretação 

aplicáveis às demais disposições integrantes do nosso ordenamento jurídico, restando afastada 

a doutrina da “interpretação econômica do direito”, que pretende atribuir ao referido signo um 

conceito econômico para fins de incidência do ISS. 

Em relação ao disposto previsto no art. 110 do CTN, esclarece PAULO PIMENTA que 

“o dispositivo versa, em verdade, sobre competência tributária, e não sobre interpretação”, 

concluindo, em seguida, que a impossibilidade de alteração, pelo legislador 

infraconstitucional, dos conceitos de Direito Privado utilizados pela Constituição na outorga 

de competências tributárias é resolvido pelo critério hierárquico.93 

Muito embora a norma jurídica seja uma categoria da Teoria Geral do Direito, é 

possível examinar de forma específica a norma jurídica tributária, com as particularidades que 

a configuram como tal.  

Em relação à sua estrutura, preleciona EDVALDO BRITO, a norma jurídica tributária “é 

idêntica a qualquer outra que veicule critério deôntico” 94, apresentando-se de forma binária e 

constituída, pela ótica analítica, pelos dois elementos básicos de toda norma jurídica: norma 

primária (endonorma) e norma secundária (perinorma)95. Trata-se, portanto, do ponto de vista 

lógico-formal, de juízo hipotético que em nada se diferencia das demais normas jurídicas, 

formada por uma estrutura dual composta por um antecedente (hipótese) e por um 

consequente (preceito) que se unem por um conectivo implicacional (“dever ser”). 

As normas tributárias podem ser de diversas naturezas. Há aquelas definidoras de 

competência tributária das pessoas políticas; as que traduzem os princípios constitucionais 

 
92 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Notas sobre a interpretação e a integração da lei tributária. In: MACHADO, 

Hugo de Brito (coord.). Interpretação e aplicação da lei tributária. São Paulo: Dialética, 2010, p. 326. 
93 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Notas sobre a interpretação e a integração da lei tributária. In: MACHADO, 

Hugo de Brito (coord.). Interpretação e aplicação da lei tributária. São Paulo: Dialética, 2010, p. 329. 
94 BRITO, Edvaldo. Direito tributário: imposto, tributos sinalagmáticos, contribuições, preços e tarifas, 

empréstimo compulsório. São Paulo: Atlas, 2015, p. 31. 
95 BRITO, Edvaldo. Direito tributário: imposto, tributos sinalagmáticos, contribuições, preços e tarifas, 

empréstimo compulsório. São Paulo: Atlas, 2015, p. 36. 
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tributários e os direitos e garantias do contribuinte; as que estipulam os deveres tributários 

relativas ao pagamento de tributo; e, ainda, as que prescrevem os deveres instrumentais 

tributários, que correspondem às chamadas obrigações acessórias. 

Advirta-se, desde já, que nem toda norma jurídica que atribua ao destinatário o dever 

de entregar determinada quantia em dinheiro ao Estado possui natureza tributária. Para que se 

configure como tal é necessária que ela se refira a determinados fatos que, uma vez ocorridos 

no mundo fenomênico, deflagre a ocorrência de uma relação jurídica tributária, que tem por 

objeto o tributo. 

Daí a importância de identificação do “conceito tributo”, examinado por EDVALDO 

BRITO em seus aspectos semântico, sintático e pragmático, em trabalho específico e inédito 

sobre o tema. 

 

Sob o aspecto semântico, o signo ‘tributo’ designa um dever jurídico de uma pessoa, 

representativo da prestação que lhe incumbe numa relação jurídica obrigacional, na 

qual o titular do direito subjetivo a exigir o seu cumprimento é sempre uma 

corporação de direito público. A prestação, aqui, referida há de ser sempre satisfeita 

em moeda, que é o instrumento formalizado por essa mesma corporação, no 

exercício de outra competência peculiar, como sendo aquele capaz de liberar 

qualquer pessoa obrigada e de ser o intermediário de trocas. 

Sintaticamente, há de ser uma prestação pecuniária compulsória com características 

diferenciadas de outras prestações dessa natureza, também, compulsórias, porém, 

desprovidas de natureza jurídica idêntica. 

A propriedade, aqui, identificada que tem essa prestação, qual seja a de corresponder 

a uma exigência de cumprimento feita por uma corporação de direito público, 

qualifica a relação pragmática, porque envolve uma convenção, antecipadamente 

posta entre o emissor e o receptor do signo, relativamente ao significado do símbolo 

da mensagem a que atribuem o ‘conceito tributo’.96 

 

Em trabalho mais recente, sintetizando o referido raciocínio, EDVALDO BRITO, 

diferenciando os tributos das demais prestações pecuniárias compulsórias, estabelece a 

seguinte definição, em termos lógico-linguísticos, para o tributo: 

 

o tributo é uma prestação em dinheiro devida por um particular a uma corporação de 

direito público titular de soberania (daí o caráter compulsório do cumprimento dessa 

prestação), a qual opera, por esse modo, a transferência de patrimônio desse 

particular para atender às necessidades públicas, obedecendo a um núcleo legal 

 
96 BRITO, Edvaldo. O conceito tributo. São Paulo: 1997. Tese (Doutorado em Direito). Universidade de São 

Paulo. Inédita, p. 9. 
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consistente em critérios que garantem o particular contra possíveis iniquidades 

quando do exercício dessa soberania.97 

 

A correta identificação da norma jurídica tributária, assim entendida aquela que tem 

por objeto o tributo, é fundamental para que não se confunda com normas de conteúdo 

semelhante.  

Interessa-nos, para o presente trabalho, analisar as normas de incidência tributária. A 

respeito do tema, a Constituição Federal de 1988 discriminou, de forma minuciosa, a 

competência tributária dos entes federados, elegendo numerosas hipóteses de incidência 

possíveis, aptas a deflagrar relações jurídicas tributárias, quando veiculadas através de lei da 

pessoa política competente para instituição do tributo a que se refira. 

No consequente das referidas normas, podem ser extraídos diversos indicativos que 

não podem ser desprezados pelo legislador infraconstitucionais na lei de imposição tributária. 

Na distribuição de competências, o legislador constituinte traçou o desenho constitucional dos 

tributos – a sua estrutura básica – pouco restando ao legislador infraconstitucional inovar no 

delineamento da respectiva regra-matriz de incidência tributária, que será objeto de 

abordagem específica no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
97 BRITO, Edvaldo. Direito tributário e constituição: estudos e pareceres. São Paulo: Atlas, 2016, p. 61. 
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3 O SUBSISTEMA CONSTITUCIONAL DO ISS 

 

3.1 NOÇÃO DE SISTEMA 

 

De acordo com EDVALDO BRITO, “a função sistemática é básica na tomada de 

consciência metodológica por parte da Ciência do Direito stricto sensu.”98 A noção de sistema 

é, portanto, fundamental para a compreensão do estudo e para a aplicação do Direito. 

Sistema, para TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR, corresponde a “um conjunto de 

objetos e seus atributos (repertório do sistema), mais as relações entre eles, conforme certas 

regras (estrutura do sistema)”.99 O sistema pode ser compreendido, portanto, como a reunião 

ordenada de várias partes relacionadas entre si e que se sustentam mutuamente, formando um 

todo. Nas preciosas lições de GERALDO ATALIBA: 

 
 

O caráter orgânico das realidades componentes do mundo que nos cerca e o caráter 

lógico do pensamento humano conduzem o homem a abordar as realidades que 

pretende estudar, sob critérios unitários, de alta utilidade científica e conveniência 

pedagógica, em tentativa de reconhecimento coerente e harmônico da composição 

de diversos elementos em um todo unitário, integrado em uma realidade maior. 

A esta composição de elementos, sob perspectiva unitária, se denomina sistema.100 

 

O Direito, na sua tarefa de regular o comportamento das pessoas para tornar possível 

a vida social, manifesta-se por meio de normas jurídicas. Normas estas que não são 

consideradas isoladamente, mas em conjunto, formando um sistema, a que denominamos de 

ordenamento jurídico. 

De acordo com LARENZ, as normas jurídicas não encontram-se desligadas umas das 

outras, mas sim em uma “conexão multímoda”, subordinadas a determinados princípios 

jurídicos diretivos em exposição ordenada na forma de um sistema.101 A respeito do tema, 

 
98  BRITO, Edvaldo. Reforma tributária, cláusulas pétreas e princípios constitucionais tributários. In: 

CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). 30 anos da constituição federal e o sistema tributário brasileiro. São 

Paulo: Noeses, 2018, p. 307. 
99  FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmática da comunicação 

normativa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 127. 
100 ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo: RT, 1966, p. 4. 
101 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2014, p. 621-622. 



45 
 

VANONI ensina que a norma jurídica isolada não existe como tal na realidade da vida jurídica, 

sendo parte integrante do sistema jurídico a que pertence. 

 

Toda norma é válida e obrigatória, unicamente em uma relação necessária de 

influências recíprocas com um número ilimitado de outras normas, que a 

determinam mais expressamente, que a limitam, que a completam de modo mais ou 

menos imediato.102 

 

Ao discorrer sobre o “cânone hermenêutico da totalidade do sistema jurídico”, 

ALFREDO AUGUSTO BECKER demonstra que a lei, considerada isoladamente, não existe 

enquanto regra jurídica, utilizando-se da seguinte metáfora: 

 

A lei considerada em si mesma, como um ser isolado, não existe como regra 

jurídica. Isolada em si mesma, a lei existe apenas como fórmula literal legislativa 

sem conteúdo jurídico ou como simples fenômeno histórico. A lei não é um pássaro 

que o legislador solta abrindo as portas do Congresso. A lei tributária não é um 

falcão real que do punho do Executivo alça vôo para ir à caça do ‘fato gerador’. A 

regra jurídica contida na lei (fórmula literal legislativa) é a resultante lógica de um 

complexo de ações e reações que se processam no sistema jurídico onde foi 

promulgada.103 

 

Citando CANARIS, EDVALDO BRITO destaca as duas características principais de um 

sistema - a ordenação e a unidade – identificando os elementos constitutivos nos quais se 

tornam perceptíveis a unidade interna e a adequação da ordem jurídica, valores fundamentais 

e mais profundos de uma ordem jurídica que tornam claras as conexões interiores e através 

dos quais se apura a ratio iuris determinante.104  

A unidade, de acordo com CANARIS, impede “uma dispersão numa multitude de 

singularidades desconexas”.105 O sistema do direito positivo caracteriza-se pela união dos 

diversos enunciados prescritivos que, muitas vezes encontram-se desconexos. A ordenação 

 
102 VANONI, Ezio. Natureza e interpretação das leis tributáriass. Trad. Rubens Gomes de Souza. Rio de 

Janeiro: Financeiras, 1932, p. 257. 
103 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Noeses, 2013, p. 121-122. 
104 BRITO, Edvaldo. Limites da revisão constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 

64. 
105 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. 2. ed. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, p. 12-13. 
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serve, portanto, para evitar contradições entre os enunciados integrantes do sistema. 

Reconhecendo a importância da ordenação, KLAUS TIPKE enfatiza que 

 

(...) constitui tarefa da ciência do direito tributário superar o pragmatismo do que é 

sempre considerado politicamente factível ou oportuno, remover a acumulação de 

idéias parciais fragmentárias (que levam à regulamentação lacunosa, incoerente) e, 

em seu lugar, elaborar uma ordenação dotada de conjunto sistemático, o mais 

duradoura e atualizada possível.106 

 

EDVALDO BRITO ressalta, ainda, a impropriedade dos sistemas concebidos como 

fechados em si mesmos por não traduzirem - em razão da pretensão de pureza - a unidade 

interior e a adequação de uma ordem jurídica.107 

Reconhece também a importância do pensamento de CANARIS como perspectiva 

metodológica, na medida em que “a ideia de sistema é a base de qualquer discurso científico 

em Direito, porque propicia um mínimo de racionalidade dogmática”.108  

A versão mais difundida do estudo sistemático foi idealizada por KELSEN que, 

inspirado nas ideias de MERKL, formulou o sistema piramidal do ordenamento jurídico.109 

Essa ordem jurídica, ou conjunto sistematizado de normas jurídicas, pressupõe a existência de 

hierarquia entre as normas que o compõem.  

As normas encontram seu fundamento de validade naquela que lhe é 

hierarquicamente superior, convergindo todas elas para a Constituição, que se encontra no 

plano mais alto do ordenamento jurídico. Daí porque o ponto de partida de toda e qualquer 

interpretação sistemática é o texto constitucional, dada a sua posição privilegiada, sendo 

dotado, portanto, de uma amplitude contextual. 

 
106 TIPKE, Klaus. Princípio da igualdade e idéia de sistema no direito tributário. In: MACHADO, Brandão 

(coord.). Direito tributário: estudos em homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 

1984, p. 524. 
107 BRITO, Edvaldo. Limites da revisão constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 

63. 
108 BRITO, Edvaldo. Limites da revisão constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 

63. 
109 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Trad. José Florentino Duarte. Porto Alegre: Sérgio Antônio 

Fabris, 1986, p. 331-332. 
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O critério hierárquico é, em verdade, uma das formas de superação das antinomias 

entre essas normas, de maneira que uma norma hierarquicamente inferior não pode jamais 

alterar ou de alguma forma desconsiderar um conceito utilizado em uma norma 

hierarquicamente superior. Se isto ocorrer, o sistema jurídico não poderá mais ser considerado 

um sistema e o ordenamento jurídico não será mais uma ordem, mas sim uma completa 

desordem, incapaz de preservar um dos valores essenciais a que o Direito se destina, qual 

seja, a segurança jurídica. 

No tocante ao Direito Tributário, que tem como objetivo primordial a limitação ao 

poder de tributar, o desrespeito ao critério hierárquico e aos conceitos jurídicos insertos na 

Constituição afeta diretamente as garantias fundamentais consubstanciadas nas referidas 

limitações constitucionais. 

 

3.2 SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO 

 

A Constituição Federal de 1988, além de realizar a repartição de competências 

tributárias entre as pessoas políticas, traçou também os contornos da referida atuação, 

estabelecendo os limites e as condições à atividade legislativa. Trata-se, portanto, de um 

subsistema constitucional tributário110, onde podemos encontrar os princípios e regras que 

norteiam a tributação. 

É exatamente aí que reside a diferença entre o nosso modelo constitucional tributário 

e modelos existentes em outros países, como a Alemanha, a Itália e a França, onde o 

legislador constituinte estabelece apenas e tão somente as regras genéricas – como, por 

exemplo, os princípios da igualdade e da legalidade – atribuindo ao legislador 

infraconstitucional o regramento do sistema tributário. “O Brasil, ao contrário, inundou a 

Constituição com princípios e regras atinentes ao Direito Tributário”111, de maneira que todo 

o nosso sistema tributário encontra-se delineado na Constituição.  

 
110 ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo: RT, 1966, p. 3-6. 
111 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 

43. 
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Em razão dessa vasta previsão constitucional, pouco foi delegado ao legislador 

infraconstitucional, que encontra-se limitado às previsões contidas na Lei Maior. Os 

contornos constitucionais do sistema tributário operam como verdadeiras barreiras 

intransponíveis para o legislador infraconstitucional – inclusive através de lei complementar – 

em razão do nosso modelo rígido de repartição de competências tributárias. 

Ao definir as regras de competência, o legislador constituinte estabeleceu os critérios 

materiais norteadores da atuação dos entes tributantes em suas tarefas de instituição da regra-

matriz de incidência tributária de cada um dos tributos. A Constituição demarcou a 

competência tributária das pessoas políticas através de signos - “renda”, “mercadoria”, 

“propriedade”, “serviço”, et coetera - que constituem o núcleo da materialidade dos tributos. 

Os sistemas tributários podem ser classificados como rígidos ou flexíveis. Nos 

primeiros, a Constituição estabelece um disciplinamento completo da matéria, sendo vedado 

ao legislador infraconstitucional alterar os conceitos fixadas pelo legislador constituinte; nos 

segundos, o legislador infraconstitucional possui ampla liberdade para alterar o texto 

constitucional. 

No Brasil, todo o sistema tributário encontra-se enraizado na Constituição, 

projetando-se sobre as ordens jurídicas parciais da União, dos Estados e dos Municípios, de 

maneira que toda e qualquer matéria tributária deve ser analisada sempre à luz da 

Constituição. 

GERALDO ATALIBA afirmava, já na década de 60, que “em matéria tributária tudo foi 

feito pelo constituinte, que afeiçoou integralmente o sistema, entregando-o pronto e acabado 

ao legislador ordinário, a quem cabe somente obedecê-lo, em nada podendo contribuir para 

plasmá-lo”. 112 

Assim, diferentemente do que ocorre em outros países, o sistema constitucional 

tributário brasileiro caracteriza-se pelo amplo e detalhado tratamento da matéria tributária.  

Ao discriminar as competências impositivas, o legislador constituinte traçou as 

materialidades dos impostos, circunscrevendo o espectro de cada um deles e balizando a 

atuação das pessoas políticas.  Tomando por empréstimo a expressão utilizada por LOUIS 

 
112 ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo: RT, 1966, p. 21. 
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TROTABAS
113 , embora em outros termos, EDVALDO BRITO afirma existir em nosso 

ordenamento jurídico um verdadeiro “Estatuto do Contribuinte”, assim compreendido como 

“um conjunto de critérios juridicamente considerado como limite ao poder de tributar inserido 

na competência tributária outorgada pela Constituição ao ente político intraestatal”114 e que 

possui um núcleo explícito composto pelas seguintes normas-princípios:  

 

1. Competência tributária da entidade intraestatal – arts. 145, 147, 148, 149, 

153, 154, 155 e 156 

2. Legalidade – art. 150, I 

2.1. – irretroatividade – art. 150, III, “a” 

2.2. – anualidade - §2º do art. 165 

2.3. – anterioridade – art. 150, III, “b” 

2.3.1. – espera nonagesimal – art. 150, III, “c” 

2.4. – tipicidade – art. 145, I a III e 146, III 

2.5. – eficácia da lei complementar – art. 146 

3. Isonomia – art. 150, II 

3.1. – capacidade contributiva – art. 145, §1º 

4. Proibição do efeito tributário confiscatório – art. 150, IV 

5. Garantia da unidade econômica e social – arts. 150, V, 151, I e II, 152 

6. Imunidade – art. 150, VI115 

 

Alguns aspectos específicos deste “Estatuto do Contribuinte” merecem uma análise 

mais aprofundada no presente estudo, tendo em vista as consequências sistêmicas dessa 

espécie de estruturação normativa. Examinaremos, inicialmente, a distribuição de 

competências tributárias. 

 

3.3 COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

 

3.3.1 Conceito e natureza jurídica 

 

Em estudo específico acerca do assunto, PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA identifica, 

na Teoria do Direito, quatro posições sobre a natureza jurídica das normas de competência. 

Uma primeira concepção, defendida por GEORG VON WRIGHT, que entende que as normas de 

 
113 TROTABAS, Louis. Précis de science e technique fiscales. Paris: Dalloz, 1958. 
114 BRITO, Edvaldo. Direito tributário e constituição: estudos e pareceres. São Paulo: Atlas, 2016, p. 60. 
115 BRITO, Edvaldo. A valoração de princípios na ordem tributária. In: CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). 

Racionalização do sistema tributário. São Paulo: Noeses, 2017, p. 274. 
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competência são normas permissivas de ordem superior, cujo conteúdo são atos normativos, 

podendo regular diretamente a conduta ou delegar poderes a uma subautoridade de ordem 

inferior.  Uma outra corrente, sustentada por HANS KELSEN, que afirma que as normas de 

competência são comandos indiretamente formulados, que impõem aos cidadãos uma 

obrigação de obediência às leis. Uma terceira concepção, defendida por BULYGIN, que 

entende que as normas de competência são regras conceituais, que não exigem determinado 

comportamento e cujo descumprimento não importa uma sanção, mas, sim, uma nulidade. E 

uma última corrente, sustentada por MANUEL ATIENZA e JUAN RUIZ MANERO, que entende 

que as normas de competência são normas constitutivas, estabelecendo, portanto, 

condições.116 

De acordo com PAULO PIMENTA, as normas de competência possuem a natureza de 

normas permissivas. Não uma simples permissão, mas sim uma “permissão qualificada”, cujo 

exercício da faculdade conferida pelo ordenamento implica na constituição ou modificação de 

uma situação jurídica. 

 

Ao nosso sentir, as normas de competência têm a natureza de normas permissivas, 

ou seja, modalizam por meio do functor deôntico permitido o comportamento de 

elaborar normas, sejam elas gerais ou individuais. No entanto, não se trata de uma 

simples permissão, como sustenta von Wright. (...) A especificidade das normas de 

competência é que o seu exercício importa a alteração, constituição ou a 

modificação de uma situação jurídica. (...) Por tais motivos, parece-nos que as 

normas de competência são permissões “qualificadas”, pois o exercício da faculdade 

conferida pelo ordenamento jurídico irá importar alteração de situações jurídicas. 

Não se trata, pois, de simples permissão.117 

 

 

Há quem, a exemplo de ALF ROSS, negue o caráter autônomo das normas 

permissivas sob o argumento de que a permissão nada mais é do que uma forma deôntica 

utilizada pelo legislador para excepcionar as normas preceptivas e proibitivas, de maneira 

que, para considerar uma conduta como permitida, seria suficiente a omissão legislativa, não 

obrigando, nem proibindo. 

 
116 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. A competência tributária no direito constitucional positivo brasileiro. In: 

PARISI, Fernanda Drummond; TÔRRES, Heleno Taveira; MELLO, José Eduardo Soares de (coord.). Estudos 

de direito tributário em homenagem ao professor Roque Antônio Carrazza. V. 1. São Paulo: Malheiros, 

2014, p. 356-357. 
117 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. A competência tributária no direito constitucional positivo brasileiro. In: 

PARISI, Fernanda Drummond; TÔRRES, Heleno Taveira; MELLO, José Eduardo Soares de (coord.). Estudos 

de direito tributário em homenagem ao professor Roque Antônio Carrazza. V. 1. São Paulo: Malheiros, 

2014, p. 357-358. 
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Uma conduta não proibida é chamada de permitida. 

Permissão (C) = não proibição (C) = não-dever (não C). 

Uma conduta que não é nem proibida, nem prescrita, é chamada de livre (...) 

É impossível enumerar as liberdades de que goza uma pessoa. A esfera da liberdade 

está definida negativamente como tudo aquilo que não é objeto de regramento 

jurídico. 118 

 

 

Esse não é o pensamento de TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR, para quem “é inegável 

que o direito conhece normas permissivas autônomas”119. Para ele, as normas permissivas 

podem ser “fortes” ou “fracas”, sendo as primeiras prescrições autônomas e as segundas 

prescrições dependentes, que resultam da regulação negativa da conduta. As normas de 

competência são exemplos de normas permissivas autônomas, ou seja, “permissões fortes”. 

 

As normas de competência, as que atribuem poderes, são normas permissivas, bem 

como as que conferem direitos. Distingue-se, nesse sentido, entre permissões fortes 

e fracas. As primeiras são prescrições autônomas, como as que conferem 

competências, faculdades. As segundas são situações dependentes, que resultam da 

regulação negativa da conduta.120 

 

 

Forte nessas premissas, tem-se que as normas de competência são normas 

permissivas. “Permissões fortes” ou “permissões qualificadas”, cujo exercício implica na 

modificação de situações jurídicas. Como bem observa PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA, 

“esse conceito não se altera quando se fala em competência ‘tributária’ (...) o adjetivo 

‘tributária’ apenas qualifica a competência, sem lhe alterar, contudo, a natureza”121 

Daí porque ALBERT HENSEL afirma que “competencia tributaria designa la 

faculdade de poder ejercitar el poder tributário desde um punto de vista material sobre um 

 
118 ROSS, Alf. Direito e Justiça. São Paulo: Edipro, 2000, p. 195-196. 
119 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 10. ed. São 

Paulo: Atlas, 2017, p. 100. 
120 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 10. ed. São 

Paulo: Atlas, 2017, p. 100. 
121 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. A competência tributária no direito constitucional positivo brasileiro. In: 

PARISI, Fernanda Drummond; TÔRRES, Heleno Taveira; MELLO, José Eduardo Soares de (coord.). Estudos 

de direito tributário em homenagem ao professor Roque Antônio Carrazza. V. 1. São Paulo: Malheiros, 

2014, p. 361. 
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determinado ámbito.”122 Conceito semelhante é apresentado por GIULIANI FONROUGE, para 

quem: 

 

o poder tributário (competência tributária) consiste na faculdade de exigir tributos 

(ou estabelecer isenções), ou seja, no poder de sancionar normas jurídicas das quais 

deriva ou pode derivar, a cargo de determinados indivíduos ou categoria de 

indivíduos, a obrigação de pagar um imposto.123 

 

De idêntico pensar, HECTOR VILLEGAS pontifica que “la potesdad tributaria (o poder 

tributário) es la faculdade que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos, cuyo pago 

será exigido a las personas sometidas a su competencia tributaria espacial.”124 

Este é o conceito que tem sido adotado pela doutrina nacional. ROQUE CARRAZZA, 

quem melhor enfrentou a matéria aqui no Brasil, entende que “competência tributária é a 

possibilidade jurídica de criar, in abstracto, tributos, descrevendo legislativamente, suas 

hipóteses de incidência, seus sujeitos ativos, suas bases de cálculos e suas alíquotas”125.  

Exatamente neste sentido, PAULO DE BARROS CARVALHO, sustenta que “a 

competência tributária, em síntese, é uma das parcelas entre as prerrogativas legiferantes de 

que são portadoras as pessoas políticas, consubstanciada na possibilidade de legislar para a 

produção de normas jurídicas sobre tributos.”126 

Daí porque PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA, com acerto, afirma que a competência 

tributária pode ser também compreendida como uma permissão conferida pelo ordenamento 

jurídico para a elaboração de normas gerais ou individuais”, cujo exercício implica a 

modificação de uma situação jurídica.127  

 
122 HENSEL, Albert. Derecho tributario. Trad. Andrés Baéz Moreno, María Luisa González-Cuellar Serrano, 

Enrique Ortiz Calle. Madrid: Marcial Pons, 2005, p.111. 
123 FONROUGE, Carlos M. Giuliani. Conceitos de direito tributário.  Trad. Geraldo Ataliba e Marco Aurélio 

Greco. São Paulo: Lael, 1973, p. 37. 
124 VILLEGAS, Hector B. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. 7. ed. Buenos Aires: Depalma, 

1999, p. 186. 
125 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 597. 
126 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 222. 
127 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. A competência tributária no direito constitucional positivo brasileiro. In: 

PARISI, Fernanda Drummond; TÔRRES, Heleno Taveira; MELLO, José Eduardo Soares de (coord.). Estudos 

de direito tributário em homenagem ao professor Roque Antônio Carrazza. V. 1. São Paulo: Malheiros, 

2014, p. 361. 
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Este é o conceito que será adotado no presente trabalho, acrescentado apenas, forte 

nos ensinamentos de ROQUE CARRAZZA, que as regras instituidoras de competência tributária 

têm como destinatário imediato o legislador, que se encontra impedido de legislar 

desbordando os referidos valores constitucionais.128 

A competência tributária, em sentido estrito, representa, portanto, uma permissão 

conferida pelo ordenamento jurídico a determinados entes para criar, in abstracto, tributos e 

sobre eles legislar de forma plena, observadas as limitações contidas na Constituição. 

 

3.3.2 Atribuição de competência tributária 

 

A Constituição Federal de 1988 não criou tributos. Apenas e tão somente 

discriminou competências entre os entes tributantes, permitindo que cada pessoa política, 

querendo, institua - através de lei - os tributos de sua competência. 

Este não é o entendimento de SOUTO MAIOR BORGES, para quem não é possível 

estabelecer uma separação absoluta entre a competência tributária e a instituição do tributo 

em lei. De acordo com ele, a Constituição verdadeiramente “cria” o tributo. 

 

É tão despropositado sustentar que a Constituição não “cria” o tributo, porque 

apenas, dada a índole e a função peculiares das normas constitucionais, não esgota a 

disciplina normativa ou, melhor dito, o regime jurídico do tributo (que é 

constitucional e infraconstitucional, ao mesmo tempo), quanto seria, invertendo o 

raciocínio, afirmar que a lei ordinária não “cria” o tributo, porque, sem outorga 

constitucional, a competência tributária não existe e muito menos a função 

legislativa no âmbito tributário pode ser exercida. Sob qualquer ângulo e na 

extremidade de qualquer desses dois argumentos a crítica revela a sua precariedade e 

a insuficiência teórica do cânone doutrinário da separação absoluta entre a 

competência para tributar e a instituição do tributo em lei.129 

 

Criticando duramente este entendimento, PAULO DE BARROS CARVALHO assevera 

que: 

 
128 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 595. 
129 BORGES, José Souto Maior. A fixação em lei complementar das alíquotas máximas do imposto sobre 

serviços. São Paulo: Resenha Tributária, 1975, p. 6 
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A redução ao absurdo, muito empregada em teoremas matemáticos, exibe, com forte 

conotação, todo o desconcerto da tese. 

Realmente, se atinarmos à circunstância de que as chamadas normas individuais se 

compõem na conformidade de outras regras que lhes são superiores, e estas em 

outras, sempre na procura do abrigo final, situado no ápice da pirâmide, 

verificaremos, por certo, que a sentença judicial só será válida se mantiver 

consonância com um ou mais dos supernos mandamentos inscritos na Constituição. 

Isso não significa asseverar que é o legislador constitucional que cria a sentença. De 

modo idêntico, dessumiríamos que o ato jurídico-administrativo do lançamento é 

obra do constituinte, responsável integral por todas as realidades do direito 

positivo.130 

 

Este é o entendimento adotado no presente trabalho, dada a natureza permissiva das 

normas de competência, limitando-se a Constituição a atribuir aptidão para criar tributos. Ou 

seja, a Constituição outorga competência aos entes tributantes, sendo que o surgimento do 

tributo só ocorre, eventualmente, em um momento ulterior, quando editada por meio de lei 

ordinária, via de regra, ou, excepcionalmente131 através de lei complementar, nas hipóteses 

expressamente previstas no texto constitucional. 

O certo é que, na “criação” do tributo o legislador infraconstitucional deverá se 

atentar aos rígidos limites traçados no texto constitucional. A respeito do tema, HELENO 

TAVEIRA TORRES identifica no direito comparado quatro espécies de constituições:  

constituições com ausência de atribuição de competência tributária (caso da Argentina); 

constituições que atribuem competência tributária de formas genérica, submetendo a 

tributação ao princípio da legalidade, sem maiores especificações (Áustria, Suécia, Bélgica et 

coetera); constituições com competência tributária por meio de tipos (Israel, Suíça, et 

coetera); e, finalmente, constituições com competências como verdadeiras garantias 

tributárias, com a previsão de um extenso rol de limitações ao poder de tributar, tal como 

ocorre no Brasil.132 

No Brasil, a competência tributária é ditada pelas normas constitucionais, 

hierarquicamente superiores às normas gerais em matéria tributária e às leis instituidoras dos 

tributos. Daí porque ROQUE CARRAZZA afirma, com acerto, que “a Constituição Federal, no 

 
130 CARVALHO, Paulo de Barros. A regra matriz do ICM. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 20-21. 
131  Em três situações excepcionais a Constituição exige Lei Complementar para a instituição do tributo: 

empréstimos compulsórios (art. 148, I e II da CF/88), imposto sobre grandes fortunas (art. 153, VII da CF/88), 

impostos residuais da União (art. 154, I da CF/88) e contribuição social residual da União (art. 195, §4º da 

CF/88). 
132 TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional tributário e segurança jurídica. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 425. 
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Brasil, é a lei tributária fundamental, por conter as diretrizes básicas aplicáveis a todos os 

tributos”133.  

Em feliz metáfora, AIRES FERNANDINO BARRETO ensina que “embora não se tenha a 

escultura com todos os seus entalhes, o que só se dará com a edição da lei ordinária, não é 

menos verdade que o porte, o tipo do lenho e mesmo os traços mais vigorosos são 

juridicamente tangíveis”.134 E conclui: “escultura sem semblante, mas sempre escultura, eis o 

tributo na Constituição”.135 Portanto, a atuação do legislador infraconstitucional em matéria 

tributária deve obedecer as balizas impostas pela Constituição em razão da extensa e 

minudente delimitação constitucional de competências impositivas. 

A Constituição Federal de 1988 procedeu, portanto, a uma rígida e exaustiva 

delimitação de competências tributárias entre os entes federados, definindo precisamente o 

âmbito de atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A referida 

atribuição – conferida de forma exclusiva para cada ente - compreende a competência 

legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas no próprio texto constitucional.  

Trata-se aqui de uma dos aspectos mais relevantes da configuração da nossa 

Federação, uma exigência da própria existência e manutenção dos entes federados. A nossa 

mais autorizada doutrina 136  é unânime ao afirmar que os entes tributantes recebem 

diretamente da Constituição – e somente dela – as competências impositivas. A atribuição e 

repartição de competências tributárias é realizada pela própria Constituição, que indica, 

rigorosa e exaustivamente, os critérios e parâmetros para a identificação das respectivas 

esferas de competência impositiva atribuída a cada um dos entes federados. 

A discriminação de competências impositivas foi plasmada mediante um conjunto de 

regras e princípios, com a fixação de conceitos (e não tipos), delimitando substancialmente o 

espectro de atuação das pessoas políticas na instituição de tributos. 

 
133 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 596. 
134 BARRETO, Aires Fernandino. Base de cálculo, alíquota e princípios constitucionais. 2. ed. São Paulo: 

Max Limonad, 1998, p. 35. 
135 BARRETO, Aires Fernandino. Base de cálculo, alíquota e princípios constitucionais. 2. ed. São Paulo: 

Max Limonad, 1998, p. 35. 
136 FALCÃO, Amilcar de Araújo. Sistema tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Financeiras, 1965, p. 38; 

SAMPAIO DÓRIA, Antônio Roberto. Discriminação de rendas tributárias. São Paulo: José Bushatsky Editor, 

1972, p. 14; BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atual. Misabel Abreu Machado Derzi. 13. ed.  

Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 61; COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário 

brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 60; CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional 

tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 595. 
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No presente trabalho, por razões metodológicas, serão examinadas tão somente as 

normas de competência tributária em relação aos impostos. Em relação a estes tributos – não 

vinculados a uma contraprestação estatal – as normas de competência apontam os respectivos 

critérios materiais, descrevendo os fatos sobre os quais poderá incidir cada um dos impostos.  

O legislador infraconstitucional, ao editar a norma de imposição tributária (regra-

matriz de incidência tributária) não poderá contemplar fatos diversos daqueles estabelecidos 

pelo legislador constituinte. Como visto, pouca liberdade foi conferida aos legislador 

infraconstitucional em matéria de tributação. A Constituição Federal de 1988, além de 

distribuir minunciosamente as competências impositivas, estabeleceu rigorosos limites ao seu 

exercício. 

Conclui-se portanto que as competências tributárias são conferidas de forma rígida e 

privativa a cada uma das pessoas políticas pela Constituição, não podendo ser objeto de 

alteração por lei infraconstitucional, ainda que complementar. 

 

3.3.3 Atributos da competência tributária 

 

De acordo com ROQUE CARRAZA, a competência tributária apresenta as seguintes 

características: privatividade, indelegabilidade, incaducabilidade, inalterabilidade, 

irrenunciabilidade e facultatividade do exercício137. Passemos à análise de cada uma delas. 

A privatividade (ou, como preferem alguns, a exclusividade138) significa que as 

pessoas políticas possuem “faixas tributárias privativas”139. Assim, a competência outorgada a 

um determinado ente político priva ou exclui os demais da mesma atribuição.  

AMILCAR DE ARAÚJO FALCÃO, ainda sob a égide da Constituição de 1946, já 

vislumbrava na norma de competência tributária um duplo efeito: um efeito positivo (ou 

afirmativo), que consiste na atribuição de competência para um determinado ente instituir o 

tributo; e um efeito negativo (ou inibitório), que impede o exercício da idêntica competência 

 
137 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 613. 
138 ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo: RT, 1966, p. 106. 
139 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 615. 
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aos demais entes não indicados no dispositivo constitucional de habilitação 140 . 

Compartilhando deste entendimento, ROQUE CARRAZZA assevera que: 

 

As normas constitucionais que discriminam as competências tributárias encerram 

duplo comando: 1) habilitam a pessoa política contemplada – e somente ela – a 

criar, querendo, um dado tributo; e 2) proíbem as demais de virem a instituí-lo.141 

 

É preciso destacar que parte da doutrina não considera a privatividade como atributo 

da competência tributária 142 , em razão da previsão expressa contida no art. 154, II da 

Constituição Federal de 1988143 que autoriza a União a instituir impostos extraordinários, 

ainda que não compreendidos em sua competência tributária, nos casos de guerra externa ou 

de sua iminência. 

Em contradita ao referido argumento, enfatiza ROQUE CARRAZZA que o caráter 

excepcional dessas circunstâncias seria suficiente para, por si só, afirmar a característica 

privativa da competência: 

 

De nossa parte, pensamos que estas são situações excepcionalíssimas, que só vêm 

confirmar a regra geral (...) 

No pertinente ao art. 154, II, da Carta Fundamental, realmente há a possibilidade de 

bitributação – damo-nos pressa em explicar – constitucionalmente autorizada. O 

contribuinte poderá ser compelido a pagar duas vezes, pela ocorrência de um único 

fato, o mesmo imposto (uma vez, para a União, que criou o imposto extraordinário, 

e, outra, para a pessoa política que, de ordinário, isto é, em época de paz, tem 

competência para instituir este mesmo tributo). Julgamos sustentável, porém, que, 

no caso, o Congresso Nacional, ao criar quaisquer impostos (inclusive os 

ordinariamente reservados aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal), atua 

como órgão legislativo da Nação Brasileira (isto é, da ordem jurídica global), 

ameaçada, em sua integridade, pelo estado de beligerância.144 

 

 
140 FALCÃO, Amilcar da Araújo. Sistema tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Financeiras, 1965, p. 38. 
141 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 615. 
142 Este é o entendimento de PAULO DE BARROS CARVALHO, para quem os impostos extraordinários podem ser 

editados, com idênticas hipóteses de incidência e base de cálculo, para vigorar no mesmo âmbito espacial de 

tributos estaduais e municipais, somente admitindo a privatividade da competência tributária em relação à União. 

(Curso de direito tributário. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 225-226). 
143  Art. 154. A União poderá instituir: (...) II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos 

extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, 

gradativamente, cessadas as causas de sua criação. 
144 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 614. 
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A indelegabilidade, por sua vez significa que a competência tributária conferida pela 

Constituição a cada um dos entes da Federação não pode ser transferida para terceiros. O 

titular da competência tributária não pode transferi-la, no todo ou em parte, ainda que em 

virtude de lei, uma vez que apenas a Constituição é instrumento idôneo para atribuir 

competência tributária. 

Na Constituição Federal de 1988, diferentemente do que aconteceu em constituições 

anteriores145, não há previsão expressa que autorize a transferência da competência de um 

ente para outro. 

O art. 7º do Código Tributário Nacional 146  apesar de vedar a delegação da 

competência tributária, prevê a possibilidade de delegação das atribuições de arrecadação e 

fiscalização dos tributos. Não se trata de uma exceção, pois a competência tributária não se 

confunde com a capacidade tributária ativa, sendo apenas esta última passível de delegação. 

A impossibilidade de transferência da competência tributária não pode ser admitida 

sequer por emenda à Constituição, em face de vedação expressa contida no art. 60, §4º, I da 

Constituição Federal de 1988147, por implicar a abolição da forma federativa de Estado. 

A possibilidade de delegação de competência tributária é incompatível com o nosso 

modelo de rigidez constitucional. Admitir a delegação de competência significa admitir que a 

constituição contém meras recomendações podendo ser alterada por normas 

infraconstitucionais. De rígida, a Constituição transformar-se-ia em flexível. 

Temos, portanto, que a indelegabilidade reforça a noção de que a pessoa política 

titular da competência tributária não é “senhora do poder tributário”, mas tão somente titular 

da competência tributária, podendo exercê-la ou não, submetida sempre às normas 

constitucionais148. Não pode, jamais, delegá-la. 

A incaducabilidade da competência tributária, por sua vez, significa que o seu não 

exercício, ainda que por um longo período, não tem o efeito de impedir que o seu titular 

 
145 A Carta de 1969, no art. 21, §5º, trazia a seguinte previsão: “A União poderá transferir o exercício supletivo 

de sua competência tributária aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios.”  
146  Art. 7º. A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar 

tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma 

pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da Constituição. 
147 Art. 60 (...) § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa 

de Estado. 
148 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 788. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#art18§3
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venha a exercê-la a qualquer tempo. Esta característica coaduna-se com a previsão contida no 

art. 8º do Código Tributário Nacional149.  

A Constituição não estipulou prazo para a criação de tributos. Na precisa observação 

de ROQUE CARRAZZA, “se legislar é inovar, é exercitar competência ainda não exercitada, 

jamais se poderá, diante do que reza a nossa Constituição, falar em prazo para que as leis 

sejam dadas à publicidade”. 150  Acaso houvesse prazo para o exercício da competência 

tributária, comprometida estaria a própria Constituição, que perderia força com a simples 

passagem do tempo. 

Trata-se, portanto, de uma decorrência lógica da incaducabilidade da função 

legislativa, da qual a faculdade legislativa de instituir tributos é espécie. Se a função 

legislativa é incaducável, por óbvio que também o é a função de legislar em matéria tributária. 

A demonstração mais evidente da incaducabilidade pode ser ilustrada pelo imposto 

sobre grandes fortunas, previsto expressamente no art. 153, VII da Constituição Federal de 

1988, cuja competência tributária foi atribuída à União. Após mais de 30 anos desde a 

promulgação da Constituição, até a presente data o referido tributo ainda não foi instituído, o 

que não significa dizer que houve a caducidade para o exercício da faculdade constitucional 

Registre-se, por fim, a observação precisa de PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA que, 

após reconhecer que a competência tributária é incaducável, admite a possibilidade de 

caducabilidade se, eventualmente, uma nova competência impositiva for introduzida através 

de Emenda à Constituição, com prazo estipulado para o seu exercício.151 

Foi exatamente o que ocorreu por ocasião da Emenda Constitucional nº 3/1993, que 

atribuiu competência tributária (nova) à União para instituir o chamado “imposto sobre 

movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira”, com 

vigência até 31 de dezembro de 1994. Temos aí um exemplo de competência tributária 

caducável, pois a própria Constituição estipulou o prazo para o seu exercício: até 31 de 

dezembro de 1994. O mesmo se diga em relação à Emenda Constitucional nº 12/1996, que 

 
149 Art. 8º. O não-exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa 

daquela a que a Constituição a tenha atribuído. 
150 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 790. 
151 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. A competência tributária no direito constitucional positivo brasileiro. In: 

PARISI, Fernanda Drummond; TÔRRES, Heleno Taveira; MELLO, José Eduardo Soares de (coord.). Estudos 

de direito tributário em homenagem ao professor Roque Antônio Carrazza. V. 1. São Paulo: Malheiros, 

2014, p. 363. 
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atribuiu competência tributária à União para instituir a “contribuição provisória sobre 

movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira” – 

CPMF, estipulando prazo para cobrança não superior a dois anos.  

Temos, portanto, que a incaducabilidade é um atributo da competência tributária, não 

se confundindo com os tributos que já nascem com a vigência temporal definida. Nestes 

casos, o tributo desaparece com o fim do marco temporal de vigência. 

A inalterabilidade, ao seu turno, significa que a competência tributária não pode ter 

as suas dimensões ampliadas pelo próprio ente que a detém. Ora, se a competência tributária é 

definida pela Constituição, não é dado ao legislador infraconstitucional de cada uma das 

pessoas políticas detentoras da competência tributária extrapolar os seus limites. 

Assim, por exemplo, é inadmissível que a União - que possui competência para 

instituição do IPI (art. 153, IV da CF/88) - passe a considerar como produtos industrializados, 

para fins de incidência do IPI, os bens corpóreos compreendidos na prestação de serviços, 

sujeita ao imposto sobre serviços de qualquer natureza (art. 156, III da CF/88), de 

competência dos Municípios. 

Nas preciosas lições de AMILCAR DE ARAÚJO FALCÃO, “a competência é, por isso, 

matéria de direito estrito e, como tal, inalterável”.152 Os limites traçados pela Constituição não 

podem, portanto, ser alterados por lei infraconstitucional. Admite-se, em tese, a alteração da 

competência tributária por emenda à Constituição, desde que a redução da competência 

tributária de uma dada pessoa política não viole as cláusulas pétreas estatuídas no art. 60, §4º 

da Constituição Federal de 1988, dentre os quais podemos destacar os princípios federativo e 

da autonomia municipal. É o que o ocorreria, por exemplo, se os Municípios fossem despidos, 

por uma Emenda à Constituição, da competência tributária para instituição de impostos sobre 

serviços.  

Já a irrenunciabilidade significa que os entes a que foram conferidas competência 

tributária não podem abrir mão de suas atribuições, em razão da indisponibilidade do interesse 

público.  

A pessoa política titular da competência tributária pode até não exercitá-la – 

conforme será visto no tópico seguinte -, jamais podendo, entretanto, renunciá-la.  

 
152 FALCÃO, Amilcar de Araújo. Sistema tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Financeiras, 1965, p. 126. 
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Por fim, a facultatividade significa que as pessoas políticas são livres para exercitar 

ou não suas respectivas competências. Embora não possam delegar ou renunciar suas 

competências, em razão da própria rigidez do nosso sistema e do princípio da 

indisponibilidade do interesse público, as pessoas políticas são livres para delas se utilizarem 

ou não. 

Conforme visto anteriormente, a regra de competência possui natureza permissiva, 

nada impedindo, portanto, que a pessoa política deixe de exercitar, no todo ou em parte, a sua 

competência tributária. Quem pode o mais (não instituir o tributo) pode o menos, ou seja, 

utilizar apenas em parte suas competências tributárias. 

O não exercício da competência tributária por um dado ente da Federação não 

autoriza, todavia, a usurpação por outro ente. Nas preciosas lições de ALIOMAR BALEEIRO: 

 

Dentro do ponto de vista da técnica jurídico-constitucional, parece supérfluo 

estatuir-se que o não exercício da competência tributária pela pessoa que é dela 

titular não o defere a pessoa de direito público interno diversa. A competência fiscal 

não é res nullius de que outra pessoa de direito público se poderá aproveitar pela 

inércia do titular dela.153 

 

Idêntico é o pensamento de AMILCAR DE ARAÚJO FALCÃO: 

 

Da atribuição de competência privativa a uma unidade federada resulta a exclusão 

das demais unidades federadas quanto ao exercício de competência idêntica. Não 

importa que a unidade contemplada na outorga exerça ou não a sua competência. 

Como foi dito, a outorga de tal competência tem um efeito negativo ou uma eficácia 

inibitória – impedir que unidades outras que não a destinatária da competência 

tributária, em qualquer caso, possam exercitá-la.154 

 

A título de exemplo, temos o “imposto sobre grandes fortunas”, cuja competência foi 

atribuída à União pela Constituição Federal de 1988 (art. 153, VII) e, até a presente data não 

foi instituído. Em sendo facultativo o exercício da competência tributária, não há nada que 

obrigue a União a criar o referido tributo. A inércia da União, entretanto, não autoriza que os 

 
153 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atual. Misabel Abreu Machado Derzi. 13. ed.  Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 75. 
154 FALCÃO, Amilcar de Araújo. Sistema tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Financeiras, 1965, p. 39. 
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outros entes (Estados, Municípios e Distrito Federal) venham a fazê-lo. Do contrário, haveria 

nítida invasão por outra pessoa política, dada a privatividade das competências tributárias. 

PAULO DE BARROS CARVALHO, apesar de reconhecer a facultatividade de exercício 

como a regra geral em matéria de competência tributária, apresenta uma exceção que, 

segundo ele, é suficiente afastar o referido atributo da competência tributária. 

 

Torna-se necessário lembrar que a competência tributária é exercida por intermédio 

de lei (ordinária ou, excepcionalmente, complementar) e ela é, modo geral, 

facultativa, vale dizer, o ente público é livre para instituir o tributo que lhe foi 

conferido pela Lei Maior. A única exceção a esse característico traço do exercício da 

competência refere-se ao ICMS, pois que, pelas regras próprias, os Estados e o 

Distrito Federal estão obrigados a implantar e arrecadar a exação, em decorrência do 

que dispõe o art. 155, da Lei Suprema.155 

 

Nessa perspectiva, a competência para instituição do ICMS é de cunho obrigatório. 

Desse entendimento não diverge ROQUE CARRAZZA que, reconhecendo a exceção, não afasta 

a facultatividade como atributo da competência tributária: 

 

Pensamos que a única exceção a esta facultatividade – e, ainda assim, em termos – é 

a que toca ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), que os 

Estados e o Distrito Federal estão obrigados a instituir e arrecadar, em decorrência 

do que dispõe o art. 155, §2º, XII, “g”, da CF (...) 

Portanto, a pretexto de remate, cremos que é possível dizer que o exercício da 

competência tributária, no Brasil, é, de regra, facultativo 

As pessoas políticas podem deixar de exercitar suas competências tributárias (não 

criando o tributo), bem como podem exercitá-las apenas em parte (criando o tributo 

aquém dos limites constitucionais).156 

 

Adverte ainda que o artigo 11 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), que supostamente obriga os entes tributantes a instituírem todos os 

tributos de sua competência é inconstitucional, por violar os princípios federativo e da 

autonomia municipal. 

 

 
155 CARVALHO, Paulo de Barros.  Direito tributário, linguagem e método. 7. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 

253. 
156 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 800-801. 
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Ainda a propósito da facultatividade do exercício das competências tributárias, 

temos por inconstitucional o art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar 101, de 4.5.2000), enquanto obriga à “instituição (...) de todos os 

tributos da competência constitucional do ente da Federação” (...) 

Com efeito, na medida em que a Constituição – com a única ressalva (implícita) do 

ICMS – nada dispõe a respeito, não poderia tê-lo feito uma lei complementar, ainda 

que a pretexto de estabelecer normas gerais de finanças públicas. 

Explicitando a ideia, os princípios federativo, da autonomia municipal e da 

autonomia do Distrito Federal impedem que lei complementar nacional estipule 

como as pessoas políticas exercitarão suas competências tributárias (aí 

compreendida a faculdade de não tributar ou de tributar apenas parcialmente), que 

este é assunto sobre o qual elas próprias, como lhes faculta a Constituição, devem 

livremente deliberar.157 

 

Também enfrentando o sobredito dispositivo, PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA 

chega à mesma conclusão (facultatividade como característica da competência tributária), 

porém por fundamento diverso. Admitindo a constitucionalidade do art. 11 da Lei 

Complementar 101/2000, afirma, com acerto, que o mesmo não é dirigido ao legislador do 

ente tributante, em nada interferindo na facultatividade do exercício da competência 

tributária. 

 

Quadra observar, neste particular, que essa característica não se alterou em nosso 

ordenamento com a edição da Lei Complementar 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), que previu em seu art. 11 a impossibilidade de renúncia 

de receitas tributárias pelos entes federados. Essa inovação legislativa em nada tem a 

ver com a facultatividade do exercício da competência tributária. (...) 

O que a lei quis dizer foi que os impostos constitucionalmente previstos, caso sejam 

instituídos e arrecadados pelo ente federado, lhe assegurarão o repasse de 

determinadas receitas. E só. 

Ademais, o dispositivo não se dirige ao legislador dos entes tributantes, pois o 

núcleo da materialidade da conduta prevista foi a arrecadação de tributos – atividade 

de natureza administrativa, e não legislativa. O que o legislador valorizou foi a 

arrecadação dos impostos previstos e instituídos pelo ente. 

Logo, pode-se concluir que a facultatividade do exercício da competência não foi 

modificada com o advento do mencionado documento normativo.158 

 

Conclui-se, portanto, que a competência tributária possui os seguintes atributos: 

privatividade, indelegabilidade, incaducabilidade, inalterabilidade, irrenunciabilidade e 

facultatividade do exercício. 

 
157 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 801-802. 
158 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. A competência tributária no direito constitucional positivo brasileiro. In: 

PARISI, Fernanda Drummond; TÔRRES, Heleno Taveira; MELLO, José Eduardo Soares de (coord.). Estudos 

de direito tributário em homenagem ao professor Roque Antônio Carrazza. V. 1. São Paulo: Malheiros, 

2014, p. 364. 
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3.3.4 Limites ao exercício da competência tributária159 

 

Conforme visto anteriormente, a Constituição Federal de 1988 conferiu 

exclusivamente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a faculdade para 

criação, in abstracto, de tributos. O exercício dessa competência, todavia, não é absoluto.  

Na clássica lição de ALBERT HENSEL, “cualquier norma jurídico-tributaria há de 

someterse a los limites jurídicos delineados por la Constitución como norma suprema.”160. 

Significa dizer, portanto, que a Constituição limita o exercício da competência tributária.  

O Sistema Constitucional Tributário impõe limites à competência tributária, de 

maneira que o legislador infraconstitucional de cada uma das referidas pessoas políticas, no 

exercício de sua competência, não está absolutamente livre, encontrando limites na 

observância das normas constitucionais.  

Em sentido amplo, é possível compreender como limitação ao exercício da 

competência tributária toda e qualquer restrição imposta pelo Sistema Constitucional 

Tributário aos entes tributantes. A propósito, toda atribuição de competência implica, 

necessariamente, uma limitação, de maneira que no próprio desenho constitucional já estão 

estabelecidos os limites.  

Na Constituição Federal de 1988, os limites das competências estão perfeitamente 

traçados, não se admitindo qualquer conflito ou desarmonia. As competências tributárias 

conferidas de modo rígido, privativo e exaustivo pela Constituição à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios não se interpenetram nem cedem espaço umas às outras, de 

modo que, nas esferas de suas atribuições constitucionalmente delimitadas, o Município 

sobrepaira o Estado e a União161. 

 
159 Há quem prefira denominar de “limitações da competência tributária” (terminologia adotada pelo Código 

Tributário Nacional) ou “limitações ao poder de tributar” (terminologia adotada pela Constituição Federal de 

1988). Entendemos que a expressão “limites ao exercício da competência tributária” é mais adequada, dada a 

natureza permissiva das normas de competência. 
160 HENSEL, Albert. Derecho tributario. Trad. Andrés Baéz Moreno, María Luisa González-Cuellar Serrano, 

Enrique Ortiz Calle. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 134. 
161 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 209. 
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Em um sentido mais restrito, compreende-se por limitações ao exercício da 

competência tributária o conjunto de normas estabelecidos nos artigos 150 a 152 da 

Constituição Federal de 1988, aí abrangendo a legalidade, a isonomia, a irretroatividade, a 

anterioridade (anual e nonagesimal), a proibição de confisco, a liberdade de tráfego, as 

imunidades genéricas, entre outras limitações. 

As normas constitucionais limitadoras do exercício da competência tributária podem 

revelar-se como princípios e regras. Nas lições de EDVALDO BRITO, a parte dogmática de uma 

Constituição configura-se como um sistema normativo hierarquizado em dois estamentos: as 

normas-princípio e as normas-regra.162 

O fato é que a Constituição, seja através dos princípios, seja através de regras, 

restringiu ao máximo a atuação do legislador de cada uma das pessoas políticas, que não 

podem livremente definir o alcance e o conteúdo das normas jurídicas que se ocupam com os 

elementos essenciais do tributo. 

Temos, portanto, que os princípios e as regras constitucionais tributárias balizam a 

atuação estatal concernente à tributação, de maneira que a sua inobservância acarreta a 

inconstitucionalidade da lei tributária editada pelo ente tributante competente. É dizer, os 

referidos princípios inibem o exercício da competência tributária. A competência tributária já 

nasce, portanto, limitada. 

 

3.4 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS 

 

Os princípios constitucionais devem ser continuamente descortinados pelo intérprete 

a partir dos valores consagrados no ordenamento jurídico, não dependendo, portanto, da 

intermediação da legislação infraconstitucional. 

No âmbito tributário não é diferente. Todo e qualquer dispositivo constitucional 

alusivo ao poder de tributar só alcança a sua real dimensão se conjugado com os princípios 

magnos do nosso sistema constitucional. As normas infraconstitucionais, sobretudo as de 

 
162 BRITO, Edvaldo. Limites da revisão constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 

65. 
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natureza tributária, para que sejam válidas, devem passar pelo crivo dos princípios 

constitucionais163. 

Dentre os princípios constitucionais que possuem projeção em relação à competência 

tributária, merecem uma atenção especial para os objetivos propostos na presente investigação 

quatro deles, quais sejam: o da legalidade, o da segurança jurídica, o federativo e o da 

autonomia municipal. 

A perfeita compreensão dos referidos princípios é de fundamental importância para a 

delimitação do conceito constitucional de serviço tributável pelo ISS e a observância deles é 

indispensável para o exercício da competência tributária pelos entes tributantes. 

Não podemos nunca perder de vista que todos os dispositivos do texto da 

Constituição só encontram sua real dimensão se estiverem conjugados com os referidos 

princípios constitucionais magnos. Vejamos cada um deles. 

 

3.4.1 Princípio da legalidade 

 

O princípio da legalidade está consagrado, de forma genérica, no art. 5º, II da 

Constituição Federal de 1988. Na esfera tributária, teve o seu conteúdo reforçado com a 

previsão específica no art. 150, I do referido diploma constitucional. Trata-se, na síntese 

metafórica de ROQUE CARRAZZA, de “uma das mais importantes colunas sobre as quais se 

assenta o edifício do direito tributário”164.  

Citando BRETHE DE LA GRESSAYE e LABORDE-LACOSTE, com a complementação 

feita por ORLANDO GOMES, EDVALDO BRITO define a lei como um ato normativo genérico, 

abstrato, permanente, compulsório e plural165. Em um Estado de Direito, o poder de tributar 

sofre uma série de limitações, dentre as quais se destaca a necessidade de lei para a instituição 

 
163 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 62. 
164 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 283. 
165  BRITO, Edvaldo. Reforma tributária, cláusulas pétreas e princípios constitucionais tributários. In: 

CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). 30 anos da constituição federal e o sistema tributário brasileiro. São 

Paulo: Noeses, 2018, p. 315. 
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e cobrança do tributo166 . A lei, enquanto expressão da vontade geral, inaugura a ordem 

jurídica e, em um Estado Constitucional como o brasileiro, deve obediência apenas aos 

preceitos constitucionais. 

Ainda de acordo com EDVALDO BRITO, o princípio da legalidade representa um 

critério fruto da pragmática da comunicação normativa, proibindo-se a cobrança, em um 

Estado Democrático de Direito, de qualquer prestação pecuniária de forma compulsória sem a 

expressa autorização por parte do Poder Legislativo.167 

O Estado Constitucional de Direito limita os Poderes Públicos, não apenas o 

Executivo e o Judiciário, mas também o próprio Poder Legislativo que deve sempre respeitar 

as balizas impostas pela Constituição, fundamento de validade de toda a ordem jurídica 

nacional. “A pessoa política ao criar o tributo, deve acudir pressurosa às exigências das 

grandes diretrizes constitucionais”.168 

ALBERTO XAVIER estabelece ainda uma diferenciação entre “preeminência de lei” 

(princípio da legalidade em sentido amplo) e “reserva de lei” (princípio da legalidade em 

sentido restrito), traduzindo-se o primeiro em uma fórmula negativa ou regra da 

conformidade, de maneira que o ato da Administração será inválido quando contrariar uma lei 

material; já o segundo traduz-se em uma fórmula positiva ou regra de compatibilidade e 

significa que o ato da Administração que intervém na liberdade ou propriedade do cidadão 

carece de autorização de uma lei material. 169 

Ainda de acordo com ALBERTO XAVIER, o princípio da “reserva de lei” distingue-se 

em “reserva de lei material” e “reserva de lei formal”. No primeiro caso, a conduta da 

Administração é autorizada por qualquer ato normativo em sentido amplo (lei, decreto, 

resolução et coetera), identificando-se com a concepção de legislação tributária consagrada 

 
166 Conforme observa Alberto Xavier, isso não significa que o princípio da legalidade em matéria tributária é 

contemporâneo ao Estado de Direito.  O referido princípio é muito anterior, tendo surgido inicialmente ligado à 

ideia de “sacrifício coletivamente consentido” e coexistiu com modelos não inspirados no Estado de Direito, 

tendo como exemplo mais emblemático o regime nacional-socialista que o acolheu expressamente. Com o 

advento do Estado de Direito, todavia, o princípio da legalidade tributária sofre uma modificação no seu 

conteúdo, assumindo um novo relevo e um novo significado. (XAVIER, Alberto. Os princípios da legalidade e 

da tipicidade da tributação. São Paulo: RT, 1978, p. 5-8). 
167 BRITO, Edvaldo. A valoração de princípios na ordem tributária. In: CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). 

Racionalização do sistema tributário. São Paulo: Noeses, 2017, p. 265. 
168 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 589. 
169 XAVIER, Alberto. Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. São Paulo: RT, 1978, p. 14-

15) 
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no art. 96 do Código Tributário Nacional; já no segundo caso, impõe-se uma lei em sentido 

estrito, elaborada pelo Poder Legislativo em sua função típica e que somente se subordina à 

Constituição.170 

Em matéria tributária, o princípio da legalidade manifesta-se como “princípio da 

reserva absoluta de lei formal”171 ou, como prefere GERALDO ATALIBA
172

 e YONNE DOLACIO 

DE OLIVEIRA
173, “princípio da estrita legalidade”. Trata-se de uma formulação mais restritiva 

do princípio da reserva de lei formal, passando-se a exigir a lei não apenas como o 

fundamento da conduta da Administração, mas também o próprio critério da decisão no caso 

concreto.174 Não basta a lex scripta; é necessário uma lex stricta que contenha todos os 

critérios de decisão, sem qualquer margem de liberdade ao administrador.  

 

Se o princípio da reserva de lei formal contém em si a exigência da lex scripta, o 

princípio da reserva absoluta coloca-nos perante a necessidade de uma lex stricta: a 

lei deve conter em si mesma todos os elementos da decisão no caso concreto, de 

modo que não apenas o fim, mas também o conteúdo daquela decisão sejam por ela 

diretamente fornecidos. A decisão do caso concreto obtém-se, assim, por mera 

dedução da própria lei, limitando-se o órgão de aplicação a subsumir o fato na 

norma, independentemente de qualquer livre valoração pessoal. 

É a esta característica que aludem, entre nós, alguns autores, ao referirem-se – 

embora com evidente impropriedade terminológica – a um princípio de estrita 

legalidade.175 

 

Trata-se, portanto, de um duplo comando. A regra é dirigida tanto ao legislador – que 

deve elaborar as leis tributárias em termos de rigorosa reserva absoluta – quanto aos órgãos de 

aplicação do Direito, excluindo o subjetivismo, a analogia 176  e a discricionariedade na 

aplicação da lei.  

 
170 XAVIER, Alberto. Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. São Paulo: RT, 1978, p. 17-

18) 
171 XAVIER, Alberto. Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. São Paulo: RT, 1978, p. 37. 
172 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 63. 
173 OLIVEIRA, Yone Dolacio de. A tipicidade no direito tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 

46. 
174 XAVIER, Alberto. Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. São Paulo: RT, 1978, p. 37. 
175 XAVIER, Alberto. Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. São Paulo: RT, 1978, p. 37-

38. 
176 Para Micheli, a proibição da analogia não resultaria do princípio da legalidade, mas da própria estrutura da 

norma tributária, verdadeira norma de fattispecie exclusiva, cuja rigidez a tornaria só raramente suscetível de 

aplicação analógica. (MICHELLI, Gian Antonio. Curso de direito tributário. São Paulo: RT, 1978, p. 82) 
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É preciso, também, que a referida lei tenha sido elaborada pelo pessoa política 

investida de competência para tanto, não podendo ser admitidos expedientes de ordem prática 

ou justificativas de índole econômica para afastar este angular princípio do nosso 

ordenamento jurídico. 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios somente podem legislar 

sobre as matérias cuja competência lhes foi atribuída pela Constituição. Conforme se 

demonstrará adiante, em decorrência dos princípios federativo e da autonomia municipal, as 

leis da União não se sobrepõem às leis municipais. Se o tributo é de competência municipal, é 

ao Município que cabe legislar sobre ele, com exclusividade. 

A Constituição, ao distribuir as competências tributárias, indicou a materialidade de 

cada tributo, não sendo possível o seu desvirtuamento pelos entes tributantes. Em caso de 

conflito em matéria tributária, a solução somente se faz possível com a verificação da pessoa 

política a quem a Constituição atribuiu competência, não cabendo à lei federal – nem mesmo 

a lei complementar – tal tarefa, sob pena de realizar, por via transversa, verdadeira 

distribuição de competência tributária, o que não pode ser admitido. 

Assim, o princípio da legalidade somente é respeitado em sua inteireza quando a lei 

tributária é editada pela pessoa política competente. Para além disso, as normas jurídicas 

tributárias têm sua incidência condicionada à concretização de um fato detalhadamente 

descrito em lei. É a chamada “estrita legalidade” ou “legalidade cerrada”, onde a lei 

desempenha basicamente a função de garantia dos particulares contra as intervenções do 

poder. 

Temos, portanto, que não basta que o tributo seja instituído com base em lei (art. 5º, 

II da CF/88). Mais do que isso, é necessário que o tributo seja instituído pela própria lei (art. 

150, I da CF/88), ou seja, surge diretamente da lei. A lei deve delimitar exaustivamente o fato 

tributável, descrevendo abstratamente a norma tributária ou, como prefere PAULO DE BARROS 

CARVALHO, a “regra matriz de incidência tributária”. Assim, em razão do princípio da 

legalidade, os tributos são instituídos através de lei177, que deve conter todos os critérios da 

regra-matriz de incidência tributária (material, temporal, espacial, pessoal e quantitativo).178 

 
177  Via de regra, a lei a que alude o art. 150, I da Constituição Federal de 1988 é uma lei ordinária. 

Excepcionalmente, nos casos expressamente previstos no próprio texto constitucional, o tributo deverá ser 

instituído através de lei complementar. É o que ocorre, por exemplo, com o imposto sobre grandes fortunas (art. 
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A lei que institui um tributo deve descrever, portanto, pormenorizadamente, todos os 

aspectos da regra-matriz de incidência tributária, como exigência do princípio da tipicidade 

tributária, um dos corolários do princípio da legalidade, tão bem estudado por ALBERTO 

XAVIER, para quem: 

 

A tipicidade do fato tributário pressupõe, por conseguinte, uma descrição rigorosa 

dos seus elementos constitutivos, cuja integral verificação é indispensável para a 

produção dos efeitos. Basta a não verificação de um deles para que não haja, pela 

ausência de tipicidade, lugar à tributação. O fato tributário, como ser fato típico, só 

existe como tal, desde que na realidade se verifiquem todos os pressupostos 

legalmente previstos que, por esta nova óptica, se convertem em elementos ou 

aspectos do próprio fato.179 

 

A hipótese de incidência tributária (fato gerador in abstrato) deve descrever 

exaustivamente os elementos essenciais do tributo. Eis o chamado princípio da tipicidade 

fechada da tributação que impõe que o tipo tributário seja sempre fechado180, não podendo ser 

alargado pelo intérprete em respeito à própria segurança jurídica do contribuinte. 

As eventuais lacunas existentes na lei instituidora do tributo não podem ser 

preenchidas pelo intérprete, devendo ser consideradas, nas preciosas lições de CASALTA 

NABAIS, “como domínios que o legislador não quis disciplinar, isto é, como lacunas políticas 

e não como lacunas jurídicas 181  e, portanto, insuscetíveis de integração analógica. Se a 

hipótese de incidência for incompleta, não haverá o surgimento do tributo. 

O princípio da tipicidade tributária relaciona-se intimamente com a legalidade 

tributária, na medida em que exige a descrição minuciosa dos elementos essenciais do tributo 

na lei, sendo certo ainda que o tributo somente será exigido quando ocorrido no mundo 

fenomênico os pressupostos fáticos da hipótese de incidência tributária. 

 

 

 
153, VII, CF/88), com os empréstimos compulsórios (art. 148, I e II, CF/88) e com os tributos de competência 

residual da União, sejam eles impostos (art. 154, I, CF/88) ou contribuições (art. 195, §4º, CF/88). 
178 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 243. 
179 XAVIER, Alberto. Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. São Paulo: RT, 1978, p. 87. 
180 Em sentido contrário, MIZABEL DERZI (Direito tributário, direito penal e tipo. 3. ed. Belo Horizonte: 

Fórum, 2018, p. 54) entende que os tipos, mesmo os tributários, são sempre abertos. Este é posicionamento 

adotado no presente trabalho e que será objeto de aprofundamento em capítulo ulterior. 
181 NABAIS, José Casalta. Direito fiscal. 9. ed. Coimbra: Almedina, 2016, p. 210. 
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3.4.2 Princípio da segurança jurídica 

 

A segurança jurídica está associada à própria ideia de Direito, estando prevista no 

preâmbulo da Constituição Federal de 1988 como valor supremo da República Federativa do 

Brasil. Trata-se de um princípio implícito que visa proteger e preservar as justas expectativas 

das pessoas e se traduz na ideia de confiança que as pessoas devem ter no Direito.  Na síntese 

brilhante de RICARDO LOBO TORRES, “segurança jurídica é certeza e garantia dos direitos. É 

paz.”182 

De acordo com EDVALDO BRITO, “o princípio da segurança jurídica é inconfundível 

e consiste na existência de um sistema de princípios e de normas jurídicas para a proteção dos 

direitos e liberdades, conforme valores sociais condicionantes das funções estatais.” 183  E 

acrescenta: “É o maior de todos, daí que é comum a todos os sistemas jurídicos dos Estados 

Democráticos de Direito. Não está escrito em lugar nenhum de nenhuma Constituição do 

mundo, mas existe na consciência jurídica do mundo democrático.”184 

Mais que um valor, a segurança jurídica é a própria razão de ser de nossa 

Constituição 185 . Encontra-se enucleado no texto constitucional com a força de ser um 

princípio-síntese, construído a partir do somatório de outros princípios e garantias 

fundamentais186.  

No âmbito tributário, a segurança jurídica se revela no “princípio da confiança na lei 

fiscal” de que fala a doutrina alemã (“Vertrauengrundsatz bei Steuergesetzen”) citada por 

ALBERTO XAVIER e que “traduz-se praticamente na possibilidade dada ao contribuinte de 

conhecer e computar os seus encargos tributários com base exclusivamente na lei”. 187 

 

 
182  TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: os tributos na 

constituição. v. 2. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.168. 
183  BRITO, Edvaldo. Reforma tributária, cláusulas pétreas e princípios constitucionais tributários. In: 

CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). 30 anos da constituição federal e o sistema tributário brasileiro. São 

Paulo: Noeses, 2018, p. 340. 
184  BRITO, Edvaldo. Reforma tributária, cláusulas pétreas e princípios constitucionais tributários. In: 

CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). 30 anos da constituição federal e o sistema tributário brasileiro. São 

Paulo: Noeses, 2018, p. 340. 
185 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 483. 
186 TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional tributário e segurança jurídica. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 188. 
187 XAVIER, Alberto. Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. São Paulo: RT, 1978, p. 46. 
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3.4.3 Princípio federativo 

 

Para que possamos identificar, de forma segura, a competência tributária das pessoas 

políticas, torna-se necessária uma melhor compreensão do princípio federativo. Nas lições de   

DIRLEY DA CUNHA JÚNIOR: 

 

O Princípio Federativo define a forma de Estado. Federação é a própria forma de 

Estado que se constitui a partir de uma união indissolúvel de organizações políticas 

autônomas instituídas por uma Constituição rígida (a Constituição Federal), com o 

fim de criar um novo Estado (o Estado Federal).188 

 

De acordo com KONRAD HESSE, o princípio federativo possui como núcleo 

estruturante a convivência entre a ordem central (dotada de soberania) e as ordens locais 

(dotadas de autonomia).189  Assim, apesar da dificuldade para se estabelecer um conceito 

definitivo, universal e inalterável de Federação 190 , o referido modelo caracteriza-se pela 

reunião de entes, imbuídos de interesses e objetivos comuns, que abrem mão de certas 

prerrogativas para constituir um Estado Novo, diverso dos que o integram, dotando-o de 

soberania e, resguardando-se a autonomia, salvaguardada pela Constituição, das unidades 

federadas. 

Em uma Federação, todos os Estados-membros estão subordinados a uma 

Constituição, que lhes confere competências assim como em relação ao Estado Central 

(União). Diferentemente do que ocorre no Estado Unitário Descentralizado, na Federação o 

Poder Legislativo da União não pode interferir na autonomia dos Estados e, via de 

consequência, não pode usurpar, anular ou mesmo restringir as competências estaduais que 

estão perfeitamente desenhadas no texto constitucional. 

De acordo com o magistério de GERALDO ATALIBA: 

 

 
188 CUNHA JR., Dirley da. Curso de direito constitucional. 12. ed. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 466. 
189 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. Trad. Luiz 

Afonso Heck.  Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1998, p. 181. 
190 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Natureza jurídica do estado federal. São Paulo: RT, 1937, p. 

11. 
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Federação implica igualdade jurídica entre a União e os Estados, traduzida num 

documento (constitucional) rígido, cuja principal função é discriminar competências 

de cada qual, de modo a não ensejar violação da autonomia recíproca por qualquer 

das partes.191 

 

O Estado Federal pressupõe, portanto, a existência de uma pluralidade de ordens 

jurídicas que se relacionam entre si, compondo a estrutura de um sistema jurídico maior. 

Caracteriza-se pela coexistência de um governo central (de atuação nacional) e governos 

locais, autônomos entre si e com competências constitucionalmente discriminadas, vedando-

se a interferência recíproca em suas áreas de atuação. 

O artigo inaugural da Constituição Federal de 1988 dispõe expressamente que a 

“República Federativa do Brasil” é “formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal”, sendo certo ainda que a forma federativa de Estado 

configura uma cláusula pétrea e, portanto, insuscetível de alteração por emenda à 

Constituição, na forma que preceitua o art. 60, §4º, I da CF/88.  

Apesar do posicionamento doutrinário (minoritário, porém expressivo) em sentido 

contrário, no sentido de que os Municípios não integram a Federação 192 , prevalece o 

entendimento de que, no Brasil, os municípios são entes federados.  

Rechaçando a tese de que os Municípios não integram a Federação, EDVALDO BRITO 

preleciona que “no Brasil, o Município é um ente federado com as mesmas características e 

natureza jurídica dos demais (União federal, Estado e Distrito Federal)”193.  De idêntico 

pensar, DIRLEY DA CUNHA JÚNIOR, afirma que “a Constituição Federal de 1988 adotou, sem 

precedente histórico, uma Federação tricotômica ou de segundo grau, assentada numa 

estrutura tríplice, pois inclui os Municípios na organização federal, ao lado da União e dos 

Estados, dotando todas essas entidades de autonomia política.”194 

 
191 ATALIBA, Geraldo. Princípio Federal – Rigidez constitucional e Poder Judiciário. In: Estudos e pareceres 

de direito tributário. Vol. 3. São Paulo: RT, 1980, p. 9-10. 
192 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 196-197. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 

2006, p. 105. 
193  BRITO, Edvaldo. Reforma tributária, cláusulas pétreas e princípios constitucionais tributários. In: 

CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). 30 anos da constituição federal e o sistema tributário brasileiro. São 

Paulo: Noeses, 2018, p. 331. 
194 CUNHA JR., Dirley da. Curso de direito constitucional. 12. ed. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 468. 



74 
 

 É o que se extrai do comando inserto no art. 18 da CF/88195, mantendo a orientação 

constitucional tradicional196 do Estado Federal brasileiro de uma estrutura tripartite. Trata-se, 

portanto, de um modelo de Federação com fisionomia própria, caracterizado pela coexistência 

de três esferas de governo (União, Estados e Municípios) em um mesmo território, sobre o 

mesmo povo. 

Assim, diferentemente do que se observa no modelo de estado federal norte-

americano – que nos serviu de inspiração -, no Brasil197, além da União e dos Estados, os 

Municípios e o Distrito Federal também integram a Federação, configurando-se, 

indubitavelmente, como pessoas políticas dotadas de competências legislativas tributárias, 

conforme procuraremos demonstrar no tópico seguinte. 

A Constituição Federal de 1988 realizou uma cuidadosa discriminação de 

competência tributária entre os entes federados, com campos de atuação exclusivos e já 

perfeitamente traçados.  

Não há que se falar em hierarquia entre a União, os Estados e os Municípios. Ambos 

ocupam o mesmo plano hierárquico, devendo receber tratamento jurídico isonômico, o que 

significa, de acordo com JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES, que embora com atribuições diversas, 

correspondem a feixes de competência postos em atuação mediante princípios e normas 

consagrados na Constituição. As diferenças entre eles não estão no nível hierárquico que 

ocupam, mas sim nas competências distintas que recebem da Lei Maior 198 . É a própria 

Constituição que traça, de forma exclusiva, o campo de atuação de cada um dos entes 

federados. 

O princípio federativo é um dos mais importantes do nosso ordenamento jurídico. 

Um verdadeiro alicerce que irradia efeitos sobre as demais normas constitucionais e 

infraconstitucionais. Não por acaso ele figura no primeiro artigo da Constituição e mereceu 

atenção especial do legislador constituinte, que o alçou à condição de cláusula pétrea, 

 
195 Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 
196 Tradicionalmente, desde a primeira constituição republicana de 1891, o Município sempre desfrutou figurou, 

em todas as outras constituições, como ente integrante da estrutura federativa do Estado, exceção feita apenas à 

constituição de 1937. 
197 Para uma melhor compreensão das notas distintivas entre os modelos de federação brasileiro (federação 

centrífuga) e norte americano (federação centrípeta), conferir as razões históricas apontadas por DIRLEY DA 

CUNHA JÚNIOR (Curso de direito constitucional. 12. ed. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 467-468). 
198 BORGES, José Souto Maior. Eficácia e hierarquia da lei complementar. RDP 25/94. 
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restando vedada a deliberação de proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma 

federativa de Estado (art. 60, §4º, I da CF/88).  

Por exigência do princípio federativo, um ente da Federação não pode invadir a 

competência tributária do outro, sendo certo ainda que o delineamento das competências 

impositivas está todo traçado na Constituição Federal. 

De igual modo, é vedada a edição de leis ou mesmo a interpretação de enunciados 

em descompasso com o princípio federativo. Destarte, as leis elaboradas pelo Congresso 

Nacional, sejam elas ordinárias ou complementares, mesmo a pretexto de veicular “normas 

gerais em matéria tributária” (art. 146, III da CF/ 88) – deverão sempre respeitar o referido 

princípio e as competências tributárias dele decorrentes. 

 

3.4.4 Princípio da autonomia municipal 

 

O Município é, indiscutivelmente, a célula mater da nação. RUY BARBOSA, ferrenho 

defensor da autonomia municipal, em habeas corpus apresentado ao Supremo Tribunal 

Federal em 29 de outubro de 2019 já advertia que: 

 

Não há, senhores, corpo sem células. Não há Estado sem Municipalidades. Não 

pode existir matéria vivente sem vida orgânica. Não se pode imaginar existência de 

Nação, existência de povo constituído, existência de Estado, sem vida municipal.199 

 

O princípio da autonomia municipal200 está consagrado expressamente nos arts. 29 e 

30 da Constituição Federal de 1988, que atribui autonomia política, financeira e 

administrativa aos Municípios. A autonomia política foi assegurada através da eleição do 

chefe do Poder Executivo (prefeito) e dos membros do Poder Legislativo (vereadores) 

diretamente e livremente pelos munícipes. A autonomia administrativa, pela possibilidade de 

 
199 BARBOSA, Ruy. Habeas corpus em defesa da autonomia dos municípios baianos. Escritos e discursos 

seletos. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 575. 
200 Mesmo aqueles que, a exemplo de Roque Carrazza, (Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2017, p. 196-197) entendem que os Municípios não integram a Federação, reconhecem de 

forma inquestionável a existência do princípio da autonomia municipal, cujas competências são hauridas 

diretamente da Constituição Federal, único fundamento de validade de suas leis. 
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auto-organização e autogoverno. A autonomia financeira, pela atribuição de competência para 

instituir e arrecadar tributos próprios e pela participação nas receitas tributárias da União e 

dos Estados. 

Trata-se de um dos pilares do subsistema constitucional tributário, consiste na 

faculdade conferida pela Constituição para que os Municípios possam, nos limites por ela 

traçados, elaborar suas próprias leis, autogovernar-se e organizar-se administrativamente. 

Nas palavras de ROQUE CARRAZZA, “a autonomia municipal, sob a óptica do Direito, 

é a faculdade que a pessoa política Município tem de, dentro do círculo de competência pré-

traçado pela Constituição, organizar, sem interferências, seu governo e estabelecer, sponte 

própria, suas normas jurídicas”.201 

Destacando a importância do referido princípio, enfatiza GERALDO ATALIBA que “a 

autonomia dos municípios está na base do princípio republicano e comparece como o mais 

importante e transcendental dos princípios do nosso direito público”.202  

A respeito do tema, SACHA CALMON NAVARRO COELHO enfatiza que a autonomia 

política e administrativa dos Estados e dos Municípios requer a “preservação da autonomia 

financeira dos entes locais, sem a qual aqueloutras não existirão”.203 De idêntico pensar, JOSÉ 

SOUTO MAIOR BORGES ensina que “a competência para tributar é um instrumental da 

autonomia do Município, por isso mesmo que, sem autonomia financeira, a autonomia 

política e administrativa é falaciosa. Quem dá o fim (a autonomia política e administrativa), 

dá o meio (a autonomia financeira)”.204 

Como consectário lógico do reconhecimento da autonomia municipal, temos que 

toda lei tributária municipal é suprema sobre qualquer outra, seja ela da União, dos Estados 

ou mesmo de outro Município com a qual conflite. 

Trata-se de um dos mais relevantes princípios do nosso sistema, pedra de toque do 

federalismo, sobrepondo-se a outros princípios e regras. A referida posição de prominência é 

destacada pela intensidade da sanção que acarreta em caso de descumprimento. Com efeito, a 

 
201 CARRAZZA, Roque Antônio. Princípios constitucionais tributários e competência tributária. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1986, p. 62. 
202 ATALIBA, Geraldo. República e constituição. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 19. 
203 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 

63. 
204 BORGES, José Souto Maior. Lei complementar tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, p. 196. 
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Constituição Federal de 1988, prevê, em seu art. 34, VII, “c” 205 , a possibilidade de 

intervenção federal nos Estados-membros que vierem a contrariar o princípio da autonomia 

municipal, implicando uma quebra, ainda que temporária, de um outro princípio de não 

menos relevância no nosso ordenamento jurídico, qual seja, o princípio federativo. 

Para KELSEN, a importância da norma jurídica é aferida de acordo com a intensidade 

da sanção que acarreta, acaso descumprida.206 A violação à autonomia municipal é sancionada 

com a suspensão da autonomia do Estado-membro que a desrespeitar. Trata-se de uma das 

mais graves sanções previstas na Constituição Federal de 1988, notadamente porque a 

autonomia dos Estados-membros configura-se como a própria essência da Federação. Nas 

lições de GERALDO ATALIBA: 

 

Posta a autonomia municipal como princípio constitucional dos mais eminentes – ao 

lado da forma republicana representativa e democrática (art. 34, VII, ‘a’) e da 

independência dos poderes (inciso IV) -, protegido pela mais drástica das sanções 

institucionalmente previstas (a intervenção federasl, art. 34), é, no Brasil, 

ingrediente necessário e ínsito na própria república; é decorrência imediata e 

indissociável do princípio republicano.207 

 

Ressaltando a importância vital do princípio da autonomia municipal, pondera 

ROQUE CARRAZZA: 

 

O Texto Máximo, concedendo autonomia aos Municípios, mais do que exteriorizar 

um ideário ou uma expressão de anseios, levantou diques aos caprichos do 

legislador (federal ou estadual) ou do intérprete, que, diante de preceitos tão 

categóricos, válidos e subsistentes por si sós, não podem desrespeitá-la, desconhecê-

la ou modificá-la. Ao revés, incumbe-lhes desdobrar esta situação subjetiva em 

todas as suas consequências e ilações.208 

 

Trata-se de verdadeira cláusula pétrea, não podendo ser suprimida sequer por 

emenda à Constituição. Com relação à eficácia, é plena e imediata. Na arguta observação de 

PAULO PIMENTA, “dentro da concepção pragmática inexiste norma constitucional desprovida 

 
205 Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: (...) VII – assegurar a 

observância dos seguintes princípios constitucionais: (...) c) autonomia municipal.  
206 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 8. ed. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 

2009, p. 28. 
207 ATALIBA, Geraldo. República e constituição. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 46. 
208 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 195. 
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de eficácia”.209 No caso específico da autonomia municipal, a não observância do referido 

princípio ocasiona a paralisação da eficácia da norma que o contraria. De acordo com CELSO 

ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO: 

 

(...) a imprecisão ou fluidez das palavras constitucionais não lhes retira a imediata 

aplicabilidade dentro do campo induvidoso de sua significação. Supor a necessidade 

de lei para delimitar este campo implicaria outorgar à lei mais força que à 

Constituição, pois deixaria sem resposta seguinte pergunta: De onde a lei sacou a 

base significativa para dispor do modo em que o fez, ao regular o alcance do 

preceito constitucional?210 

 

É através do exercício da competência tributária que os Municípios reafirmam a sua 

autonomia em relação às demais pessoas políticas, sendo vedada a interferência por parte da 

União e dos Estados sob pena de usurpação das faculdades que foram conferidas aos 

Municípios pela Constituição. 

Assim, como decorrência lógica do princípio da autonomia municipal, os Municípios 

devem elaborar suas leis nos estritos limites da competência que lhe foi outorgada pela 

Constituição. A competência tributária municipal encontra fundamento de validade no próprio 

texto constitucional, vedando-se a possibilidade de interferência por parte da União, dos 

Estados ou do Distrito Federal. 

Possui autonomia tributária a pessoa política a que foi outorgada a competência para 

instituir a chamada “regra-matriz de incidência tributária”211 . Somente haverá autonomia 

quando for assegurado ao ente federado a possibilidade de instituir normas de imposição 

tributária relativas aos fatos conferidos pela Constituição às suas respectivas esferas de 

tributação. 

 

 

 

 
209 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais programáticas. 

São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 108. 
210 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. São 

Paulo: Malheiros, 2015, p. 21. 
211 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 

629. 
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3.5 A REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA 

 

Influenciado pelas ideias de ALBERT HENSEL
212 , DINO JARACH

213 , ALFREDO 

AUGUSTO BECKER
214 e GERALDO ATALIBA

215, PAULO DE BARROS CARVALHO, ao observar as 

propriedades eleitas pelo legislador para delimitação da hipótese (antecedente) e do 

mandamento (consequente) das regras instituidoras dos tributos, percebeu a repetição de 

alguns elementos e formulou um engenhoso instrumento epistemológico para detalhar a 

atividade impositiva. 216  

Trata-se da chamada “regra matriz de incidência tributária”217, uma estrutura lógica 

que, através de um esquema sintático, auxilia o intérprete na identificação dos elementos 

mínimos que devem estar presentes na hipótese e no mandamento, na construção da norma 

jurídica de imposição tributária. 

O referido modelo apresenta-se como resultado de um processo cognitivo, obtido a 

partir de um procedimento analítico-dedutivo dos enunciados prescritivos do nosso sistema 

tributário, extraindo as características comuns e essenciais das normas jurídicas de imposição 

tributária, estabelecendo um esquema lógico-semântico revelador do seu conteúdo normativo. 

Representa, portanto, uma síntese das informações que permitem estudar os tributos 

em geral, isolando-se o que há de essencial no plano da incidência, com a fixação de critérios 

 
212 HENSEL, Albert. Derecho tributario. Trad. Andrés Baéz Moreno, María Luisa González-Cuellar Serrano, 

Enrique Ortiz Calle. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 155-159. 
213 JARACH, Dino. El hecho imponible. 2. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1971, p. 65-69. 
214 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Noeses, 2013, p. 350-357. 
215 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 76-85. 
216 A utilização de um método analítico para o estudo detalhado da norma jurídica não é uma exclusividade do 

Direito Tributário. Os penalistas, por exemplo, ao investigarem os elementos do tipo, nada mais fazem do que 

decompor a hipótese penal a fim de analisar detalhadamente cada um de seus elementos. O avanço dos penalistas 

no estudo do tipo penal a partir de um método analítico influenciou significativamente os tributaristas, que 

aderiram à forma e proporcionaram um grande avanço pela doutrina pátria no estudo dos componentes da 

hipótese de incidência tributária. Inicialmente restritos ao antecedente da norma jurídica tributária (ALFREDO 

AUGUSTO BECKER. Teoria geral do direito tributário e GERALDO ATALIBA. Hipótese de incidência tributária), foi 

PAULO DE BARROS CARVALHO que, atento à estrutura dual da norma jurídica, aplicou de forma pioneira o 

método analítico para o estudo também dos elementos integrantes do consequente. O referido modelo foi 

apresentado inicialmente como elementos da norma jurídica tributária (Teoria da Norma Tributária), numa 

singela demonstração daquilo que mais tarde denominaria de regra-matriz de incidência tributária, expressão que 

restou consagrada em seu Curso de Direito Tributário e demais obras que se seguiram, representando atualmente 

um verdadeiro marco na Teoria Geral do Direito Tributário, estabelecendo um esquema lógico-semântico onde 

se pode identificar todos os elementos significativos de qualquer norma jurídica em sentido estrito.  
217 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 3.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2004, p. 84. 
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que permitem descrever abstratamente o antecedente e o consequente da norma jurídica de 

imposição tributária e, desenhá-la, efetivamente, quando da concretização do fato jurídico 

tributário. 

De acordo com PAULO DE BARROS CARVALHO, estruturalmente a regra-matriz de 

incidência tributária é composta por uma hipótese (descritor) e uma consequência (prescritor), 

possuindo, portanto, uma estrutura dúplice. Ambas estão ligadas por um operador deôntico: o 

“dever ser”. 

 

No descritor da norma (hipótese, suposto, antecedente) teremos diretrizes para 

identificação de eventos portadores de expressão econômica. Haverá um critério 

material (comportamento de alguma pessoa), condicionado no tempo (critério 

temporal) e no espaço (critério espacial). Já na consequência (prescritor), toparemos 

com um critério pessoal (sujeito ativo e sujeito passivo) e um critério quantitativo 

(base de cálculo e alíquota). A conjunção desses dados indicativos nos oferece a 

possibilidade de exibir, na plenitude, o núcleo lógico-estrutural da norma padrão, 

preenchido com os requisitos significativos necessários e suficientes para o impacto 

jurídico da exação.218 

 

Os referidos critérios, por força do princípio da legalidade tributária, devem estar 

previstos – expressa ou tacitamente – na legislação de regência do tributo, obedecendo os 

parâmetros fixados no texto constitucional. 

Na hipótese, identificamos: o critério material, o critério espacial e o critério 

temporal. O critério material corresponde ao núcleo da hipótese de incidência tributária e 

expressa, invariavelmente, um comportamento humano sintetizado por um verbo (pessoal e 

transitivo) que indica uma ação futura (comportamento humano) e um complemento. É 

através do critério material que se identifica, diante da infinidade de eventos possíveis, 

aqueles que foram eleitos pelo legislador constituinte como necessários e suficientes para a 

incidência da norma. 

O referido comportamento humano há de ser, necessariamente, revelador de riqueza, 

sendo dotado de conteúdo econômico. Nas preciosas lições de ALFREDO AUGUSTO BECKER, a 

hipótese de incidência tributária deve traduzir, por expressa imposição constitucional – art. 

 
218 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 3.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2004, p. 84-85. 
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145, §1º da CF/88 - “um fato signo presuntivo de capacidade contributiva”219  ou, como 

prefere AMÍLCAR DE ARAÚJO FALCÃO, “um fato econômico de relevância jurídica”.220 

A compreensão do critério material é apenas o primeiro passo para a interpretação da 

norma impositiva, devendo ser analisados os seus demais atributos. 

O critério espacial corresponde às coordenadas de espaço em que se considera 

ocorrido o fato jurídico tributário previsto na hipótese de incidência. Nenhuma utilidade teria 

a previsão de um comportamento humano (núcleo da materialidade da hipótese de incidência 

tributária) abstraído das coordenadas de espaço e de tempo. Os inúmeros e idênticos fatos 

jurídicos tributários somente podem ser identificados isoladamente a partir do local e do 

momento em que ele se considera ocorrido, de modo que cada fato encontra-se relacionado a 

uma coordenada de espaço e de tempo, pelo que sempre se verifica em um determinado local. 

O referido critério permite, portanto, identificar o exato ponto do espaço – indicado 

explícita ou implicitamente na norma de incidência tributária – em que se realiza o fato 

jurídico tributário descrito na hipótese de incidência, de maneira que os fatos ocorridos fora 

dos referidos limites, ainda que presentes os demais critérios (material e temporal), não 

ensejam a incidência da norma jurídica tributária.  

 O critério temporal, por sua vez, serve para identificar o momento em que se 

considera ocorrido o fato jurídico tributário. Trata-se, igualmente, de um elemento essencial à 

composição abstrata da regra-matriz de incidência tributária. Cada fato encontra-se 

relacionado a uma coordenada de espaço e de tempo, pelo que sempre se verifica em um 

determinado momento. 

O referido critério permite, portanto, identificar o exato momento – indicado 

explícita ou implicitamente na norma de incidência tributária – em que se considera ocorrido 

o fato jurídico tributário descrito na hipótese de incidência, deflagrando o consequente da 

norma e instaurando a relação jurídica tributária.  

No mandamento, identificamos a prescrição do vínculo obrigacional, composto por 

um critério pessoal (sujeito ativo e sujeito passivo) e um critério quantitativo (base de cálculo 

e alíquota). 

 
219 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Noeses, 2013, p. 282. 
220 FALCÃO, Amilcar de Araújo. Fato gerador da obrigação tributária. 7. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 26. 
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No critério pessoal, identificamos o sujeito ativo e o sujeito passivo da relação 

jurídica prevista no consequente, sendo indispensável a presença de pelo menos um deles em 

cada pólo da relação. No pólo ativo, figurará o ente a quem foi conferida a competência 

tributária para a instituição do tributo a que se refira ou, eventualmente, uma outra pessoa 

expressamente prevista em lei que, em seu nome, exerça a chamada capacidade tributária 

ativa. O sujeito ativo é, portanto, aquele a quem, por determinação legal, foi atribuído o dever 

jurídico de exigir o cumprimento da obrigação tributária. 

Registre-se, por oportuno que, embora se admita a facultatividade do exercício da 

competência tributária –abordada anteriormente – o mesmo não se pode dizer em relação ao 

exercício da sujeição ativa. É dizer, uma vez exercida a competência tributária, com a 

instituição de um tributo por um determinado ente federado, o exercício da sujeição ativa, 

assim compreendido o dever de exigir o pagamento do tributo por parte do sujeito passivo, é 

obrigatória. Uma vez ocorrido o fato jurídico previsto na hipótese e, instaurada a relação 

jurídica tributária, não poderá o sujeito ativo omitir-se na perseguição do crédito tributário 

correspondente. 

Em síntese, o sujeito ativo deverá estar previsto na formulação da regra-matriz de 

incidência tributária, podendo ser o próprio ente a quem foi atribuída competência tributária 

para instituição do tributo ou pessoa distinta a quem foi, eventualmente conferido o dever de 

exigir o cumprimento da prestação pelo sujeito passivo. 

No pólo passivo, por sua vez, figurará aquele a quem a lei incumbiu o dever de 

cumprir com a obrigação tributária, denominado por HÉCTOR VILLEGAS de “destinatário legal 

tributário”, assim compreendido “el personaje que ejecuta el acto o se halla em la situación 

fáctica que la ley seleccionó como presupuesto hipotético y condicionante del mandato de 

pago de un tributo”.221  Concordando com a referida expressão, porém adaptando-a para 

realidade jurídica brasileira – onde o sistema tributário encontra-se fortemente 

constitucionalizado – MARÇAL JUSTEN FILHO utiliza a expressão “destinatário constitucional 

tributário” para se referir ao sujeito passivo que integra o critério pessoal da regra-matriz de 

incidência tributária, definindo-o como “aquele que, em princípio, pode dizer-se como eleito 

constitucionalmente para vir a sofrer a sujeição passiva tributária (...) cuja riqueza é 

 
221 VILLEGAS, Hector B. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. 7. ed. Buenos Aires: Depalma, 

1999, p. 249. 
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presumida através da situação prevista na Constituição para compor a materialidade da 

hipótese de incidência tributária”.222  

Admite-se, ainda, a chamada “sujeição passiva tributária indireta”, assim 

compreendida, nas lições de PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA, “a atribuição do dever de 

pagar o tributo a determinado sujeito que não praticou a conduta descrita na hipótese de 

incidência da norma impositiva tributária”223. O referido fenômeno ocorre nas situações em 

que o dever de cumprir com a obrigação tributária principal é atribuída a um sujeito diverso 

do contribuinte e, para tanto, é necessária a presença do chamado “pressuposto de fato”, já 

identificada por ALBERT HENSEL
224 , ao analisar a responsabilidade tributária. Na síntese 

conclusiva de PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA, “diante da sujeição passiva tributária 

necessariamente dois fatos deverão ocorrer no mundo fenomênico: o fato que desencadeará o 

vínculo entre o contribuinte e o Fisco e o fato que possibilitará a exigência do tributo de um 

outro sujeito, posto nesta condição pela lei”.225 

O critério quantitativo é aquele que permitirá apontar o preciso montante da dívida 

consubstanciada na obrigação da relação jurídica tributária – o quantum debeatur, obtido a 

partir da conjugação matemática de dois atributos distintos: a base de cálculo e a alíquota. 

A base de cálculo servirá como parâmetro para a fixação da alíquota respectiva por 

parte do legislador competente para instituir o tributo a que se refira.  

Compreendida os critérios da regra-matriz de incidência tributária, interessa, para a 

finalidade proposta no presente trabalho, traçar a regra-matriz de incidência tributária do ISS. 

 

 

 

 
222 JUSTEN FILHO, Marçal. Sujeição passiva tributária. Belém: CEJUP, 1986, p. 263. 
223 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Da necessidade de apuração da responsabilidade tributária no âmbito do 

processo administrativo fiscal. Revista dialética de direito tributário, São Paulo, n. 211, p. 147-154, abr.2013, 

p. 147.  
224 HENSEL, Albert. Derecho tributario. Trad. Andrés Baéz Moreno, María Luisa González-Cuellar Serrano, 

Enrique Ortiz Calle. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 180-181. 
225 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Da necessidade de apuração da responsabilidade tributária no âmbito do 

processo administrativo fiscal. Revista dialética de direito tributário, São Paulo, n. 211, p. 147-154, abr.2013, 

p. 148. 
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3.6 A REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ISS 

 

As normas tributárias – todas elas -  devem estar em perfeita harmonia com os 

princípios integrantes do sistema constitucional, limitadores do exercício da competência 

impositiva – princípio da legalidade, princípio da segurança jurídica, princípio federativo, 

princípio da autonomia municipal et coetera, estudadas em tópico anterior. 

Vale dizer, os entes tributantes encontram na própria Constituição, perfeitamente 

delimitados, os limites de suas competências impositivas, disciplinadas de forma rigorosa e 

exaustiva com a previsão das regras-matrizes de todos os tributos. 

O perfil jurídico do ISS – assim como ocorre com os demais tributos – encontra-se 

inteiramente traçado no próprio texto constitucional, de maneira que o legislador 

infraconstitucional, tanto o ordinário como o complementar, ao disciplinar o referido imposto, 

deve, obrigatoriamente, observar uma série de restrições, sob pena de incorrer em patente 

inconstitucionalidade. 

O ISS está previsto expressamente no art. 156, III, da CF/88. 226  Ao atribuir 

competência tributária aos Municípios, o legislador constituinte além de definir o núcleo do 

evento a ser colhido pela norma jurídica de incidência (critério material), traçou, ainda que de 

forma implícita, o local e o momento em que se reputa ocorrido o fato jurídico tributário, os 

sujeitos ativo e passivo e a base de cálculo possível do tributo.  

Em relação ao ISS, temos como critério material – núcleo da regra-matriz de 

incidência tributária – “prestar serviços” (verbo e respectivo complemento). O núcleo da 

materialidade da hipótese não é, portanto, o “serviço” isoladamente considerado, mas sim a 

atividade humana dele decorrente - a “prestação de serviço”.  

Conforme será demonstrado adiante, entretanto, não é qualquer prestação de serviço 

que dá ensejo à incidência do ISS, mas apenas e tão somente aquelas que preencham o 

conceito constitucional de serviço, que será objeto de investigação específica no presente 

trabalho. 

 
226 Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) III – serviços de qualquer natureza, não 

compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. 
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O critério espacial, assim compreendido o lugar em que se considera ocorrido o fato 

jurídico tributário é o local em que o serviço é prestado. 227  O critério temporal, assim 

entendido o momento em que se considera ocorrido o fato jurídico tributário, é aquele em que 

o serviço é concluído. 

Em relação ao critério pessoal, temos como sujeito passivo o prestador do serviço e, 

como sujeito ativo, o Município onde o serviço foi prestado. 

No critério quantitativo, a base de cálculo corresponde à remuneração do serviço e a 

alíquota será aquela fixada nas respectivas legislações municipais ordinárias instituidoras do 

tributo, tendo os seus limites (máximo e mínimo) estabelecidos em Lei Complementar, por 

expressa determinação constitucional (art. 156, §3º, I228). Os referidos limites estão previstos 

respectivamente no art. 8º229 e 8º-A230 da Lei Complementar 116/2003 e que correspondem 

atualmente a 5% (limite máximo) e 2% (limite mínimo). 

Apresentados os critérios da regra-matriz de incidência tributária do ISS, interessa, 

para o objeto de investigação do presente trabalho, um aprofundamento da análise do seu 

aspecto material que, como visto, é composta por um verbo no infinitivo e um complemento 

que descrevem a ação hábil eleita pelo legislador como necessária a promover a incidência da 

norma ao caso individual e concreto. 

Somente com a perfeita compreensão do critério material da hipótese de incidência 

do ISS, com a exata noção do alcance e significado do signo “serviço” é que será possível 

delimitar a competência tributária conferida constitucionalmente aos Municípios. 

A identificação do critério material do ISS requer, portanto, a análise da norma que 

demarca a competência tributária para a instituição do referido imposto e que pode ser obtida 

a partir da interpretação conjunta do art. 18, caput e do art. 156, III, ambos da CF/88. 

 
227 A Lei Complementar 116/2003 estabelece, no art. 3º, como regra, que “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”. O referido dispositivo estabelece ainda, em situações excepcionais (curiosamente em número maior 

do que a regra), o local da prestação de serviço, o local do estabelecimento tomador e o domicílio do tomador do 

serviço. A análise da constitucionalidade do referido dispositivo, entretanto, não é objeto de investigação no 

presente trabalho, que restringe-se tão somente ao critério material do ISS. 
228 Art. 156 (...) §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. 
229 Art. 8º. As alíquotas máximas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza são os seguintes: II – demais 

serviços, 5% (cinco por cento). 
230 Art. 8º-A. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2% (dois por cento). 
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Valendo-se da inestimável orientação doutrinária no sentido de que o critério 

material da regra-matriz de incidência tributária é formada por um verbo transitivo seguido de 

um complemento, tem-se em relação ao ISS: verbo transitivo (“prestar”) + complemento 

(“serviço de qualquer natureza”).  

Entretanto, a expressão “serviço de qualquer natureza” não configura uma carta 

branca para que o legislador de cada um dos 5.561 municípios brasileiros possa tributar tudo 

aquilo que ele imagine como sendo serviço. Devem, obviamente, ser respeitados os limites 

constitucionais, princípios e regras que norteiam a tributação e protegem o contribuinte em 

face do arbítrio estatal. Daí a necessidade de se identificar um conceito constitucional de 

serviços para fins de incidência do ISS. 

O certo é que, se o legislador constituinte estabeleceu uma materialidade para o ISS, 

não pode o legislador infraconstitucional, ainda que por intermédio de lei complementar, 

redefinir a referida materialidade para alcançar situações outras que não se caracterizem como 

prestações de serviços. 
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4. LEI COMPLEMENTAR EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA 

 

4.1 HIERARQUIA ENTRE LEI COMPLEMENTAR E LEI ORDINÁRIA 

 

Há hierarquia entre duas normas jurídicas quando a validade dos enunciados 

prescritivos de uma está subordinada aos enunciados prescritivos de outra. Nas lições de 

KELSEN, “uma norma está em relação com uma outra norma, a superior em relação com uma 

inferior, se a validade desta é fundamentada na validade daquela”.231 

Em relação à suposta hierarquia entre as leis complementares e a lei ordinária, parte 

da doutrina costuma afirmar que as primeiras desfrutam de uma supremacia hierárquica em 

relação às últimas. As razões que levam a esse entendimento são, basicamente, duas: a análise 

topológica do referido instrumento normativo na lista prevista no art. 59232 da Constituição 

Federal de 1988, vindo logo abaixo das emendas à Constituição; o quórum mais qualificado 

para a sua aprovação, previsto no art. 69233 do referido diploma constitucional.   

O equívoco desta tese – intuitiva -  foi observado por VICTOR NUNES LEAL, ainda sob 

a égide da Constituição de 1946, que assim pontificou: 

 

A designação de leis complementares não envolve, porém, como é intuitivo, 

nenhuma hierarquia do ponto de vista da eficácia em relação às outras leis 

declaradas não complementares. Tôdas as leis, complementares ou não, têm a 

mesma eficácia jurídica, e umas e outras se interpretam segundo as mesmas 

regras destinadas a resolver os conflitos de leis no tempo.
 234 

 

Em trabalho específico sobre o tema, JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES demonstra, com 

argumentos sólidos, o equívoco desta tese. 

 
231 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Trad. José Florentino Duarte. Porto Alegre: Sérgio Antônio 

Fabris, 1986, p. 329-330. 
232  Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: I – emendas à Constituição; II – leis 

complementares; III – leis ordinárias; IV – leis delegadas; V – medidas provisórias; VI – decretos legislativos; 

VII – resoluções. 
233 Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. 
234 LEAL, Victor Nunes. Leis complementares da constituição. Revista de direito administrativo, Rio de 

Janeiro, n. 7, p. 379-394, jan./mar.1947, p. 382.  
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Contudo, assim como não se identifica nenhum desnivelamento hierárquico 

entre decretos-leis e leis ordinárias em consequência da diversidade dos 

respectivos processos de produção legislativa, não poder-se-á concluir pela 

superioridade hierárquica da lei complementar sobre a lei ordinária em 

decorrência do art. 50 da Constituição. Diversamente, observa-se que não 

decorrem efeitos substanciais sobre o ato legislativo, por força do quorum 

especial e qualificado para a sua aprovação.235 

 

Aplicando a teoria kelseniana ao estudo específico da lei complementar, o referido 

autor, após analisar o sistema constitucional então vigente – fundado na Constituição de 1969 

(com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 01/1969) - concluiu que apenas 

haveria hierarquia da lei complementar em relação a outros instrumentos normativos quando 

aquela servisse como fundamento de validade destes, o que nem sempre se observava. 

De acordo com SOUTO MAIOR BORGES, as leis complementares podem ser 

classificadas, sob o enfoque puramente material, em dois diferentes grupos: “1º) leis 

complementares que fundamentam a validade de atos normativos (leis ordinárias, decretos 

legislativos e convênios); e 2º) leis complementares que não fundamentam a validade de 

outros atos normativos”.236 

Com base nesse posicionamento, o referido autor não concebia a existência de 

hierarquia formal entre lei complementar e lei ordinária, por entender ser essencial para que 

houvesse a referida hierarquia, que a lei complementar determinasse “o processo de criação 

da lei ordinária” 237  ou “o órgão competente para a legislação ordinária” 238 , sendo que 

nenhuma dessas hipóteses se fazia presente no sistema então vigente, sob a égide da 

Constituição de 1967. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, entretanto, por expressa previsão 

contida no art. 59, parágrafo único239, o nosso sistema passou a admitir expressamente a 

possibilidade de a lei complementar determinar o processo de criação da lei ordinária. 

 
235 BORGES, José Souto Maior. Lei complementar tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, p. 54. 
236 BORGES, José Souto Maior. Lei complementar tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, p. 83. 
237 BORGES, José Souto Maior. Lei complementar tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, p. 82. 
238 BORGES, José Souto Maior. Lei complementar tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, p. 83. 
239 Art. 59 (...) Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação 

das leis. 
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Passemos então à análise específica de cada um dos argumentos apresentados pela 

doutrina que sustenta haver uma hierarquia formal entre lei complementar e lei ordinária. 

O primeiro deles diz respeito à posição topológica privilegiada atribuída à lei 

complementar em relação aos demais instrumentos normativos infraconstitucionais constantes 

do art. 59, caput, da CF/88. Como já fixado em capítulo anterior, a interpretação não pode se 

limitar a uma análise isolada de um determinado enunciado prescritivo, tampouco à 

disposição sequencial dos signos linguísticos que o integram, demandando sempre uma 

análise sistemática em conjunto com os demais enunciados. Daí porque não há superioridade 

hierárquica entre lei complementar e lei ordinária pela simples disposição topológica dos 

referidos instrumentos normativos no sobredito dispositivo constitucional. 

O segundo argumento fundamenta-se na existência de um quórum diferenciado entre 

os referidos instrumentos normativos. A esse respeito, embora se reconheça a existência de 

um quórum qualificado – maioria absoluta (art. 69 da CF/88) – para a aprovação das leis 

complementares, não se pode deduzir que isto represente uma hierarquia entre a lei 

complementar e a lei ordinária. Trata-se de um mero traço distintivo, e não de fundamentação 

de validade entre os referidos diplomas normativos. 

Um terceiro e último argumento encontra-se ancorado na disposição prevista no art. 

59, parágrafo único da CF/88 que prevê a possibilidade de lei complementar dispor sobre a 

“elaboração, redação, alteração e consolidação das leis”. A este respeito, a LC 95/1998, 

atendendo ao permissivo constitucional, estabelece parâmetros que devem ser observados 

pelo legislador infraconstitucional, possuindo o referido diploma normativo inegável 

hierarquia formal sobre as leis infraconstitucionais (ordinárias ou complementares). Este é o 

entendimento de PAULO DE BARROS CARVALHO, para quem “nenhuma lei ordinária, delegada, 

medida provisória, decreto legislativo ou resolução poderá inobservar as formalidades 

impostas por essa Lei Complementar”240. Conclui o referido autor afirmando que o parágrafo 

único do art. 59 da CF/88 “é a consagração da superioridade hierárquica formal dessa espécie 

do processo legislativo, com relação às previstas nos outros itens”.241 

 
240 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 

403. 
241 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 

403. 
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Analisados os três argumentos apresentados pela doutrina, conclui-se que, de acordo 

com a Constituição Federal de 1988, apenas existe hierarquia formal da LC 95/1998 em face 

dos demais instrumentos normativos – aí incluída a lei ordinária.  

Em relação à hierarquia material, valendo-se novamente dos ensinamentos de SOUTO 

MAIOR BORGES, temos que o âmbito de validade dos referidos diplomas normativos é 

imprestável para estabelecer qualquer diferenciação entre as referidas espécies legislativas, 

uma vez que a característica de lei nacional (âmbito material nacional de validade) pode ser 

identificada tanto na lei ordinária como na lei complementar.242  

Mesmo nos casos em que a Constituição exige exclusivamente lei complementar 

para disciplinar determinadas matérias, não há que se falar em hierarquia, mas apenas e tão 

somente em uma delimitação da competência legislativa em razão de campos privativos. É o 

caso, por exemplo, das disposições contidas nos artigos 148243; 153, VII244 e 154, I245 da 

CF/88. Nesses casos, a lei complementar atuará na regulamentação de matéria que lhe é 

própria, não havendo margem para atuação através de outras espécies normativas. 

Por outro lado, quando a lei complementar federal regular matéria que lhe é vedada 

pela Constituição, por ser da competência exclusiva dos Estados ou dos Municípios, será 

inválida – formal e materialmente, por usurpar o processo legislativo conferido a outro ente 

federado.   

Não há que se falar, portanto, em hierarquia material entre a lei complementar e a lei 

ordinária. O que a Constituição Federal de 1988 assegurou, no parágrafo único do art. 59 foi a 

hierarquia formal entre os referidos instrumentos normativos. Significa, portanto, que as leis - 

todas elas - devem obedecer os critérios previstos em lei complementar.246 

Os preceitos constantes de lei complementar não se circunscrevem a uma 

determinada pessoa política. Em se tratando de lei nacional, seus comandos jurídicos são 

dirigidos, indistintamente, a todos os entes federados. Isto não significa, entretanto, que o 

 
242 BORGES, José Souto Maior. Lei complementar tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, p. 69-

70. 
243 Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. 
244  Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...) VII – grandes fortunas, nos termos de lei 

complementar. 
245 Art. 154. A União poderá instituir: I – mediante lei complementar, impostos não previstos nos artigo anterior, 

desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta 

Constituição. 
246 A Lei complementar nº 95/98 estabelece os critérios previstos no art. 59, parágrafo único da Constituição 

Federal de 1988.  
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legislador complementar da União seja absolutamente livre. O âmbito material de regulação 

por lei complementar não pode invadir a competência legislativa das demais pessoas políticas, 

devendo restringir-se aos campos que lhe foram reservados. 

No que concerne especificamente à matéria tributária, conforme será demonstrado 

nos tópicos seguintes, foi-lhe atribuída a função de introduzir no nosso ordenamento jurídico 

normas gerais tendentes a regular as limitações constitucionais ao poder de tributar e evitar 

conflitos de competência entre os entes tributantes, assegurando a integridade, a coerência e a 

harmonia do sistema.   

 

4.2 A GÊNESE DAS NORMAS GERAIS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA E SUA 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

De acordo com RUBENS GOMES DE SOUZA, a origem do dispositivo constitucional 

que atribui competência à União para estabelecer normas gerais em matéria de legislação 

tributária – atualmente prevista no art. 146, III da Constituição Federal de 1988 – remonta à 

Constituição de 1946 e pode ser atribuída à decisiva influência de ALIOMAR BALEEIRO na 

Subcomissão de Discriminação de Rendas, onde sustentava, na proposta apresentada através 

de emenda, a necessidade de mencionar o direito financeiro entre os compreendidos na 

competência legislativa da União247. 

A ideia era consagrar o reconhecimento constitucional da autonomia do direito 

financeiro, destacando-o do direito administrativo e do direito tributário, fortemente 

influenciado pelo pensamento de ENNO BECKER, que inspirou a edição da codificação 

tributária alemã de 1919 – a primeira do mundo. 

Pretendia-se atribuir à União competência ampla para legislar, tendo como única 

limitação que a matéria fosse de âmbito nacional, comum à União, aos Estados e aos 

Municípios. 

 
247 SOUSA, Rubens Gomes de. Normas gerais do direito financeiro. Revista de direito administrativo, Rio de 

Janeiro, n. 37, Editora FGV, p. 12-34, jul./set.1954, p. 12.  
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A proposta encontrou resistência política, não sendo aprovada pela referida 

comissão, por entenderem os opositores da emenda que a pretendida autonomia do direito 

financeiro ocasionaria o excessivo fracionamento do sistema jurídico e que poderia pôr em 

risco a autonomia dos Estados e dos Municípios e o próprio pacto federativo. Entretanto, 

reaberta a discussão em plenário, a matéria foi aprovada, fazendo constar expressamente no 

art. 5º, XV, “b” da Constituição de 1946248, a competência da União para legislar sobre 

normas gerais de direito financeiro (naquela época, abrangendo o direito tributário), muito 

embora a referida atribuição fosse realizada através de lei ordinária.  

Com a reforma do sistema tributário nacional promovida pela Emenda 

Constitucional nº 18/1965, surge então a figura da “lei complementar da Constituição”, cuja 

atribuição era a de conferir a regulamentação básica a nível nacional das normas 

constitucionais tributárias. No ano seguinte, foi promulgado o Código Tributário Nacional, 

dispondo sobre o sistema tributário nacional e instituindo normas gerais de direito tributário 

aplicáveis à União, aos Estados e aos Municípios. Embora não tenha sido aprovado 

formalmente249 como lei complementar, trata-se da primeira lei brasileira com força de lei 

complementar250. 

Com o advento da Constituição de 1967, foi atribuída à lei complementar – art. 19, 

§1º 251 - uma tríplice função: a) estabelecer normas gerais; b) dispor sobre conflitos de 

competência tributária e; c) regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. A 

Emenda Constitucional nº 1/1969 praticamente reproduziu o referido comando no art. 18, 

§1º252. 

Exatamente nesta época, começam a surgir na doutrina diversas críticas em relação à 

uma possível extrapolação, pelo CTN, dos limites estabelecidos na tríplice função atribuída 

pela Constituição à lei complementar em matéria tributária. Com fundamento no princípio 

 
248 Art. 5º. Compete à União: (...) XV – legislar sobre: (...) b) normas gerais de direito financeiro; de seguro e 

previdência social; de defesa e proteção da saúde; e de regime penitenciário.  
249  O Código Tributário Nacional foi aprovado como lei ordinária (Lei 5.172, de 25.10.1966), porém, foi 

recepcionado pela atual ordem constitucional, materialmente, como lei complementar. Trata-se aqui do princípio 

da recepção, expressamente consagrado no art. 34, §5º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
250 Formalmente, a primeira lei complementar brasileira é a LC 1, de 09.11.1967, que estabelece requisitos 

mínimos para a criação de Municípios. 
251 Art. 19 (...) §1º. Lei complementar estabelecerá normas gerais de direito tributário, disporá sobre os conflitos 

de competência tributária entre a União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios, e regulará as limitações 

constitucionais do poder tributário. 
252 Art. 18 (...) §1º. Lei complementar estabelecerá normas gerais de direito tributário, disporá sôbre os conflitos 

de competência nesta matéria entre a União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios, e regulará as 

limitações constitucionais do poder de tributar. 
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federativo, do qual decorre o da autonomia dos estados e dos municípios, vozes como a de 

GERALDO ATALIBA
253, PAULO DE BARROS CARVALHO

254
 e ROQUE CARRAZZA

255
 já àquela 

época, ecoavam no sentido de que o conceito de “normas gerais” em matéria tributária 

deveria ter acepção estrita, limitando-se a dirimir conflitos de competência entre os entes 

federados e preencher lacunas constitucionais eventualmente existentes. 

Ainda de acordo com a referida doutrina, as limitações constitucionais ao poder de 

tributar não poderiam ser objeto de regulamentação, dado que a legislação infraconstitucional 

– ainda que por lei complementar – não poderia criá-las, ampliá-las ou reduzi-las.  

A Constituição Federal de 1988 manteve a tríplice função da lei complementar, ao 

elencar no art. 146 256  as seguintes atribuições: a) dispor sobre conflitos de competência 

tributária entre os entes federados; b) regular as limitações constitucionais ao poder de 

tributar; c) estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária.  

Além disso, o novel diploma constitucional conferiu à lei complementar a atribuição 

para: a) instituir empréstimo compulsório (art. 148); b) instituir imposto sobre grandes 

fortunas (art. 153, VII); c) instituir impostos no exercício da competência residual da União 

(art. 154, I); d) regular determinados aspectos do ICMS (art. 155, §2º, XII); e) definir valor 

adicionado para fins de repartição do ICMS aos municípios (art. 161); f) instituir 

contribuições para a seguridade social no exercício da competência residual da União (art. 

195, §4º).  

Para os objetivos propostos no presente trabalho, a análise será restrita à atribuição 

da lei complementar concernente ao estabelecimento de normas gerais em matéria tributária, 

 
253 ATALIBA, Geraldo. Normas gerais de direito financeiro e tributário e autonomia dos estados e municípios. 

Revista de direito público, São Paulo, RT, n. 10, p. 45-80, out./dez.1969, p. 45.  
254  CARVALHO, Paulo de Barros. O campo restrito das normas gerais de direito tributário. Revista dos 

tribunais. São Paulo: RT, n. 433, p. 297-303, 1971, p. 297. 
255 CARRAZZA, Roque Antônio. O sujeito ativo da obrigação tributária. São Paulo: Resenha tributária, 

1977, p. 47. 
256 Art. 146. Cabe à lei complementar: 

I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios; 

II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 

Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. 

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno 

porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições 

previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. 
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seu conteúdo e alcance, especialmente sobre a “definição de tributos e de suas espécies, bem 

como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos 

geradores, bases de cálculo e contribuintes”.  

 

4.3 FUNÇÕES GERAIS DA LEI COMPLEMENTAR EM MATÉRIA 

TRIBUTÁRIA: AS TEORIAS DICOTÔMICA E TRICOTÔMICA 

 

Ao trabalhar o conceito de normas gerais aplicando-o ao direito tributário, a doutrina 

tem se preocupado na identificação da função exercida pela lei complementar em matéria 

tributária. Ainda sob a égide da carta constitucional anterior, duas correntes doutrinárias se 

formaram em torno do tema, formulando propostas interpretativas em relação ao comando 

inserto no art. 18, §1º do diploma constitucional então em vigor.  

Uma primeira corrente – tricotômica – identificava neste dispositivo três regras: a) a 

União possui competência para editar, por lei complementar, normas gerais em matéria 

tributária; b) a União possui competência para editar, por lei complementar, regras sobre 

conflitos de competência em matéria tributária; c) a União possui competência para editar, por 

lei complementar, normas reguladoras das limitações constitucionais ao poder de tributar. É a 

corrente defendida, dentre outros, por HAMILTON DIAS DE SOUZA.257 

Uma segunda corrente – dicotômica – identificava no dispositivo constitucional a 

outorga de competência para a União editar, através de lei complementar, normas gerais em 

matéria tributária, com os seguintes conteúdos: a) preceitos reguladores de conflitos em 

matéria tributária; e b) normas reguladoras das limitações constitucionais ao poder de tributar.  

Capitaneada por GERALDO ATALIBA, esta segunda corrente, também chamada de 

corrente federalista, preocupou-se antes de tudo com a fixação de limites de atuação à lei 

complementar na edição de normas gerais em matéria tributária, realçando o seu caráter 

excepcional, jamais podendo reduzir, ampliar ou suprimir a competência tributária 

constitucionalmente conferida aos entes federados, em obediência ao princípio federativo e à 

autonomia municipal dele decorrente. 

 
257 SOUZA, Hamilton Dias de. Normas gerais de direito tributário. In: Direito tributário, v. 2. São Paulo: 

Bushatsky, 1973, p. 27. 
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Assim, a lei complementar somente poderia tratar sobre conflitos de competência em 

matéria tributária e limitações constitucionais ao poder de tributar. A fixação de normas gerais 

deve restringir-se a uma dessas duas funções, não configurando uma terceira hipótese 

autônoma. Tem-se, portanto, um campo de atuação da lei complementar mais reduzido em 

relação à corrente anterior. 

Há quem afirme, a exemplo de CELSO RIBEIRO BASTOS, que “com a promulgação da 

Constituição de 1988 a discussão em torno desse tema cessou, uma vez que a Carta Maior 

fixou em seu art. 146, incisos I, II e III, a tríplice função da lei complementar”.258 Idêntico é o 

entendimento de LUÍS EDUARDO SCHOUERI, para quem, com o advento da Constituição 

Federal de 1988, a polêmica foi resolvida, extraindo-se da dicção do art. 146 do novel 

diploma constitucional “um papel para as normas gerais em matéria de legislação tributária, 

que não se confunde com as questões de conflito de competência ou de regular limitações ao 

poder de tributar”. 259  Este também é o entendimento de LUCIANO AMARO, para quem a 

Constituição Federal de 1988 teria consagrado, a exemplo das anteriores, a teoria 

tricotômica.260 

JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES, discordando das duas correntes anteriores, adota a 

chamada “teoria unificadora” da lei complementar. Sustenta o referido autor que, mesmo após 

o advento da Constituição Federal de 1988, as funções das normas gerais em matéria 

tributária são redutíveis a uma, qual seja, dispor a norma geral sobre a legalidade tributária 

das pessoas constitucionais, aduzindo que em decorrência dessa unificação não se dá qualquer 

redução no âmbito de validade do art. 146, III, do texto constitucional.261 

PAULO DE BARROS CARVALHO, por sua vez, sustenta que mesmo sob a égide da 

constituição atual, permanece a dúplice função da lei complementar, de maneira que as 

normas gerais de direito tributário somente podem dispor sobre conflitos de competência e 

limitações ao poder de tributar.  

 

 
258 BASTOS, Celso Ribeiro. Lei complementar: teoria e comentários. São Paulo: Celso Bastos, 1999, p. 149. 
259 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 6. ed. São Paulo: Saraiva: 2016, p. 84. 
260 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 197. 
261 BORGES, José Souto Maior. Aspectos fundamentais da competência municipal para instituir o ISS. In: 

TORRES, Heleno Taveira (coord.). ISS na lei complementar 116/2003 e na constituição. Barueri: Manole: 

2004, p. 30. 
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Qual a compreensão que devemos ter do papel a ser cumprido pelas normas 

gerais de direito tributário, no novo sistema? 

O primeiro passo é saber que são as tão faladas normas gerais de direito 

tributário. E a resposta vem depressa: são aquelas que dispõem sobre conflitos 

de competência entre as entidades tributantes e também as que regulam as 

limitações constitucionais ao poder de tributar. Pronto: o conteúdo está firmado. 

Quanto mais não seja, indica, denotativamente, o campo material, fixando-lhe 

limites. E como fica a dicção constitucional, que despendeu tanto verbo para 

dizer algo bem mais amplo? Perde-se no âmago da rotunda formulação 

pleonástica, que nada acrescenta. Vejamos. Pode a legislador complementar, 

invocando a disposição do art. 146, III, a, definir um tributo e suas espécies? 

Sim, desde que seja para dispor sobre conflitos de competência. Ser-lhe-á 

possível mexer no fato gerador, na base de cálculo e nos contribuintes de 

determinado imposto? Novamente sim, no pressuposto de que o faça para 

dispor sobre conflitos. E quanto à obrigação, lançamento, crédito, prescrição e 

decadência tributária? Igualmente, na condição de satisfazer aquela finalidade 

primordial.262 

 

Esse parece ser o entendimento mais adequado, que não se limita à literalidade do 

texto veiculado no art. 146 da CF/88, partindo-se de uma análise sistemática do texto 

constitucional, atento aos conteúdos semânticos e pragmáticos e em consonância com as 

diretrizes do sistema que conduz a uma compreensão coerente, harmônica e integrada da 

Constituição. 

A corrente tricotômica comete o grave equívoco de isolar-se na análise de um único 

dispositivo (art. 146 da CF/88), interpretando-o literalmente, sem qualquer preocupação com 

o contexto de significação e com os demais princípios constitucionais, notadamente aqueles 

integrantes do sistema tributário.  

Como visto, na interpretação das normas constitucionais, sempre que houver 

pluralidade de sentidos, deve prevalecer aquela que esteja consentânea com o contexto de 

significações e com os princípios consagrados no texto constitucional, que expressa os valores 

inspiradores do sistema.  

Não há como compatibilizar a faculdade conferida ao legislador complementar para 

definir os fatos geradores dos impostos com as normas contidas na própria Constituição que já 

os definem expressamente. Daí porque a regra contida no supracitado artigo só encontra a sua 

real dimensão quando devidamente interpretada dentro do sistema, cotejando-a, dentre outros, 

com os princípios federativo, da autonomia municipal e da isonomia entre as pessoas 

políticas. 

 
262 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 

411-412. 
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Uma interpretação literal do referido dispositivo conduziria à falsa conclusão de que 

a lei complementar poderia alterar o rígido sistema de repartição de competências tributárias 

das pessoas políticas conferidas pelo mesmo texto constitucional.  

Como consabido, a interpretação literal deve servir apenas como um ponto de 

partida. Uma interpretação sistemática, que prestigie a harmonização dos preceitos 

constitucionais, revela que a lei complementar ainda que se proponha a “estabelecer normas 

gerais em matéria tributária”, jamais pode interferir na competência conferida 

constitucionalmente a cada um dos entes da federação em um rígido modelo de repartição. A 

lei complementar pode, quando muito, auxiliar na compreensão da exata dimensão do campo 

tributário das pessoas políticas, sem, porém, restringi-lo ou ampliá-lo.  

De mais a mais, no nosso modelo de estado federal prepondera a isonomia entre as 

ordens jurídicas parciais (federal, estadual e municipal), não havendo hierarquia entre os entes 

federados. O que existe, em verdade, é uma subordinação destas ordens jurídicas parciais a 

uma ordem jurídica nacional, que corresponde à parcela de poder não partilhada entres as 

pessoas políticas.  

Conforme visto anteriormente, as materialidades possíveis dos impostos já 

encontram-se previamente traçadas no texto constitucional, não deixando margem ao 

legislador infraconstitucional, ainda que seja através de normas gerais, para redefini-las. 

Necessário se faz, portanto, realizar uma interpretação sistemática capaz de extrair o 

verdadeiro conteúdo, sentido e alcance às chamadas “normas gerais”, preservando as 

materialidades conferidas aos entes tributantes pela Constituição e assegurando a integridade 

dos demais princípios e regras encartadas no texto constitucional, dentre os quais podemos 

destacar o princípio federativo e o da autonomia municipal, estudados no capítulo anterior. 

Essa parece ser a interpretação mais consentânea com as exigências do sistema. Uma 

interpretação literal do art. 146 da CF/88 conduziria a uma esvaziamento do rígido e 

exaustivo delineamento de competências impositivas atribuídas aos entes tributantes 

diretamente pela Constituição, atribuindo-se ao legislador complementar da União a 

possibilidade de regramento dos mesmos assuntos.  

Isto porque o ordenamento jurídico é uno e indecomponível. Os seus elementos 

encontram-se irremediavelmente entrelaçados pelos vínculos de hierarquia e pelas relações de 
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coordenação, de maneira que a compreensão isolada das regras jurídicas, sem levar em 

consideração a totalidade do conjunto, conduziria a uma desconsideração da própria ordem 

jurídica, enquanto sistema de proposições prescritivas.263 

A análise sistemática é a que afigura-se, portanto, mais adequada e harmônica com o 

nosso sistema constitucional, atribuindo um conteúdo jurídico definido à expressão “normas 

gerais em matéria tributária”, prestigiando o princípio federativo, a autonomia dos 

Municípios, a isonomia das pessoas políticas e a rigidez da discriminação de competências 

estabelecidas pela Constituição. 

Daí porque a interpretação mais adequada e que confere maior racionalidade ao 

nosso sistema é aquela no sentido de que a Constituição Federal de 1988 atribuiu à lei 

complementar a função de estabelecer normas gerais que, por sua vez, ficam circunscritas a 

dois objetivos rigorosamente determinados: regular as limitações constitucionais ao poder de 

tributar e dispor sobre conflitos de competência entre os entes da Federação. Esta é a única 

interpretação que atende aos desígnios constitucionais, mantendo a coerência do sistema, em 

estrita observância aos princípios federativo, da isonomia entre as pessoas políticas e da 

autonomia municipal. 

 

4.4 CONTEÚDO E ALCANCE DAS NORMAS GERAIS EM MATÉRIA 

TRIBUTÁRIA 

 

Conforme visto no tópico anterior, interpretando sistematicamente o art. 146 da 

Constituição Federal de 1988, podemos extrair o comando no sentido de que foi conferida à 

lei complementar a tarefa de estabelecer normas gerais em matéria tributária, com o objeto 

restrito de evitar conflitos de competência entre os entes da Federação e regular as limitações 

constitucionais ao poder de tributar. 

Em relação à primeira função – dispor sobre conflitos de competência tributária - 

digna de registro a advertência de MARÇAL JUSTEN FILHO, no sentido de que “a Constituição, 

ao estabelecer a discriminação das competências tributárias tornou impossível um conflito de 

 
263 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 

398. 
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competências tributárias”264. O referido entendimento é compartilhado, dentre outros autores, 

por ROQUE CARRAZZA, para quem “os possíveis conflitos de competência em matéria 

tributária já se encontram resolvidos na própria constituição”.265  

De fato, do ponto de vista lógico, em razão da existência de um rígido modelo de 

discriminação de competências impositivas, não há que se cogitar na existência de conflitos 

entre os entes federados, de maneira que os referidos conflitos são apenas aparentes.  

Apesar de o art. 146, I, da CF/88 fazer referência expressa a casos de “conflitos de 

competência em matéria tributária”, admite-se, tão-somente, na esteira dos ensinamentos de 

MARÇAL JUSTEN FILHO, que a lei complementar possa tratar apenas de “prevenção de 

conflitos de leis”266, assim compreendida a “prevenção e repressão de situações concretas em 

que, por ignorância, houvesse uma pretensão concreta (materializada em uma lei) de uma 

pessoa política invadir órbitas reservadas constitucionalmente à competência tributária de 

outra pessoa política”267. 

A lei complementar deve se limitar, portanto a dispor sobre o sistema tributário 

nacional, desdobrando as normas constitucionais, com a estipulação de normas tendentes a 

prevenir os conflitos (aparentes) de competência entre os entes federados. 

Em relação à segunda função – regular as limitações constitucionais ao poder de 

tributar – de igual modo, não autoriza o legislador complementar à criação de limitações ao 

poder de tributar, pois referida tarefa já foi realizada pelo legislador constituinte. A lei 

complementar deve se restringir apenas à regulação das referidas limitações constitucionais, 

com vistas a salvaguardar os direitos dos contribuintes. Nas preciosas lições de ROQUE 

CARRAZA: 

 

as leis complementares devem ‘colorir’, de novos e mais intensos matizes, as 

linhas por vezes tênues, que a Carta das Cartas traça ao impor ‘limitações ao 

poder de tributar’ e ao distribuir competências tributárias, privativas e 

indelegáveis, entre a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Tais 

linhas divisórias (intransponíveis) já existem: foram traçadas pelas mãos 

 
264 JUSTEN FILHO, Marçal. O imposto sobre serviços na constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1985, p. 68. 
265 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 1148. 
266 JUSTEN FILHO, Marçal. O imposto sobre serviços na constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1985, p. 68. 
267 JUSTEN FILHO, Marçal. O imposto sobre serviços na constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1985, p. 68. 
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cuidadosas do constituinte. A lei complementar, referida no art. 146 em pauta, 

só pode torná-las mais nítidas.268 

 

Daí porque, como ensinam GERALDO ATALIBA e AIRES BARRETO, “em rigor, não há 

‘limitações ao poder de tributar’. Há, isto sim, balizas que conformam a competência”.269 A 

lei complementar encontra-se totalmente vinculada ao mandamento constitucional, não 

podendo implicar inovação ou modificação na ordem constitucional. No escólio de ROQUE 

CARRAZZA, “a lei complementar veiculadora de normas gerais de direito tributário, outra 

coisa não pode fazer senão reinterpretar, periodicamente, a Constituição”.270 

Conclui-se, portanto, que a ausência da lei complementar em nada interfere na 

possibilidade de solução de conflitos em matéria tributária ou mesmo na estipulação de 

limitações constitucionais ao poder de tributar. Os conflitos, como visto, são apenas aparentes 

e, as limitações constitucionais ao poder de tributar já constam do texto constitucional.  

O que se observa, portanto, a partir de uma análise pragmática, é que em diversas 

situações a previsão de lei complementar para tratar sobre normas gerais em matéria tributária 

termina por trazer mais dúvidas do que soluções. É o que ocorre, por exemplo, no caso 

específico do ISS, no tocante à lista de serviços que será abordada mais adiante em tópico 

específico. 

Isto, por uma razão simples: a lei complementar não pode transbordar os limites 

impostos pela Constituição, na advertência precisa de ALIOMAR BALEEIRO, para quem “a lei 

complementar não cria limitações que já não existiam na Constituição, não restringe nem 

dilata o campo por ela delimitado. Completa e esclarece as disposições relativas à limitação, 

facilitando sua execução de acordo com os fins que inspiraram o legislador constituinte”.271 

Já na década de 40, VICTOR NUNES LEAL, ainda sob a égide da Constituição de 1946, 

alertava sobre este problema: 

 
268 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 1146. 
269 ATALIBA, Geraldo; BARRETO, Aires Fernandino. ISS na constituição: pressupostos positivos – arquétipo 

do ISS. Revista de direito tributário. São Paulo: Malheiros, n. 37, p. 29-50, jul/set.1986, p. 49. 
270 CARRAZZA, Roque Antônio. Imposto sobre serviços – decretos-leis 406, de 31 de dezembro de 1968 e 

834/69 – inconstitucionalidade das listas de serviços a eles anexa. Revista de direito tributário. São Paulo: 

Malheiros, n. 33, p. 242-247, jul/set.1985, p. 244. 
271 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atual. Misabel Abreu Machado Derzi. 13. ed.  Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 102. 
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O problema reveste-se de interesse prático, entre nós, porque mais de uma vez 

já se tem procurado, no Brasil, “regulamentar” a Constituição, na intenção 

ingênua ou maliciosa de se permitir na lei aquilo que a Constituição, embora em 

forma pouco precisa, não permite.
 272 

 

Ao legislador infraconstitucional não é dado, ainda que por lei complementar e sob o 

pretexto de regulamentar um dispositivo constitucional, fixar o sentido ou alcance dos 

conceitos utilizados na Constituição. 

A expressão “lei complementar” já expressa, por si só, a sua função dentro do nosso 

sistema jurídico, qual seja, complementar a Constituição. De acordo com os ensinamentos de 

VICTOR NUNES LEAL, a rigor, todas as leis são complementares, na medida em que se 

destinam a complementar princípios básicos enunciados na constituição, ressaltando, 

entretanto, que “se reserva esta denominação para aquelas leis sem as quais determinados 

dispositivos constitucionais não podem ser aplicados”.273 

Também não merece prosperar o entendimento no sentido de que a prévia edição de 

leis complementares dispondo sobre fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes dos 

impostos configura-se como requisito indispensável ao exercício da competência tributária 

por parte dos Estados e dos Municípios. O art. 24, §3º da CF/88274 é expresso no sentido de 

que a inexistência de normas gerais não impede o exercício da competência tributária por 

parte dos entes tributantes.  

Apesar de o referido dispositivo referir-se apenas aos Estados, em razão da isonomia 

entre os entes federados, “corolário lógico e necessário da descentralização dinâmica”275, 

também deve ser assegurada aos municípios a plenitude da sua competência tributária, ainda 

que inexistente normas gerais disciplinando a matéria. Somente assim, restará preservado o 

princípio da autonomia municipal. 

 
272 LEAL, Victor Nunes. Leis complementares da constituição. Revista de direito administrativo, Rio de 

Janeiro, n. 7, p. 379-394, jan./mar.1947, p. 382.  
273 LEAL, Victor Nunes. Leis complementares da constituição. Revista de direito administrativo, Rio de 

Janeiro, n. 7, p. 379-394, jan./mar.1947, p. 381.  
274 Art. 24 (...) § 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa 

plena, para atender a suas peculiaridades. 
275 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atual. Misabel Abreu Machado Derzi. 13. ed.  Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 76. 
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No nosso modelo de estado federal prepondera a isonomia entre as ordens jurídicas 

parciais (federal, estadual e municipal), não havendo hierarquia entre os entes federados. O 

que existe, em verdade, é uma subordinação destas ordens jurídicas parciais a uma ordem 

jurídica nacional, que corresponde à parcela de poder não partilhada entres as pessoas 

políticas. Como expressão dessa ordem jurídica nacional, temos a Constituição e a Lei 

Complementar.  

À lei complementar foi atribuída a tarefa de traçar as normas gerais em matéria 

tributária, sem no entanto invadir o campo de atuação que foi conferido com exclusividade a 

cada uma das pessoas políticas. Isto porque as normas constitucionais atributivas de 

competência tributária, na esteira dos ensinamentos de EDVALDO BRITO, “devem ser 

refletidas, com fidelidade, pelas normas gerais de Direito Tributário.”276 

Conclui-se, portanto, que a lei complementar a que alude o art. 146 da Constituição 

Federal de 1988 deve restringir-se à prevenção de conflitos de competência tributária entre os 

entes federados (já dirimidos no plano constitucional) e regular as limitações constitucionais 

ao poder de tributar (também já previamente definidas na Constituição). 

Registre-se, por oportuno, a advertência de TÁCIO LACERDA GAMA, para quem “a lei 

complementar, a pretexto de desempenhar qualquer das funções referidas acima, não pode 

modificar os termos da mensagem constitucional tributária.”277 

Dessa forma, uma vez demonstrado que a lei complementar não pode definir o 

aspecto material da regra-matriz de incidência tributária, resta saber então qual o papel da lei 

complementar em matéria tributária.  

Ao dispor sobre fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes – art. 146, III, “a” 

da CF/88 -  dos impostos já previstos na Constituição, a lei complementar deverá ter por 

finalidade evitar eventuais conflitos de competência entre os entes tributantes com vistas a 

oferecer maior segurança jurídica, tendo em vista que o critério material já encontra-se 

delineado nas respectivas regras de competência. 

 
276 BRITO, Edvaldo. Direito tributário: imposto, tributos sinalagmáticos, contribuições, preços e tarifas, 

empréstimo compulsório. São Paulo: Atlas, 2015, p. 35. 
277 GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. 2. ed. São 

Paulo: Noeses, 2011, p. 286.  
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A lei complementar, ao tratar dos critérios das regras-matrizes de incidência 

tributária dos impostos deverão ter por finalidade a prevenção de conflitos de competência, 

além de manter a coerência com as materialidades advindas dos conceitos constitucionais das 

regras de competência tributária. Na arguta advertência de EDUARDO DOMINGOS BOTALLO, 

analisando especificamente o ISS: 

 

(...) o campo de atuação da lei complementar em questão não é ilimitado já que 

deve sujeitar-se a necessários freios da regra-matriz do ISS, extraída 

diretamente do texto constitucional, esta sim apta a indicar, com maior precisão, 

os contornos estruturais da exação, no que diz respeito a seus atributos 

essenciais.278 

 

Dessa forma, uma lei complementar não poderá jamais definir o fato gerador de um 

imposto de competência municipal ou estadual sem que a referida regulamentação tenha por 

finalidade evitar conflitos de competência em matéria tributária. Do contrário, haveria nítida 

violação ao princípio federativo e da autonomia municipal. 

 

4.5 FUNÇÕES ESPECÍFICAS DA LEI COMPLEMENTAR NO SUBSISTEMA 

CONSTITUCIONAL DO ISS 

 

Além das funções gerais previstas no art. 146 da Constituição Federal de 1988, é 

possível identificar no diploma constitucional algumas funções específicas da lei 

complementar em relação a alguns impostos. 

Em relação ao ICMS, por exemplo, existe previsão específica no art. 155, §2º, XII279 

de lei complementar para dispor sobre diversos aspectos, como a definição de contribuintes, 

 
278 BOTALLO, Eduardo Domingos. Notas sobre o ISS e a Lei Complementar n. 116/2003. In: ROCHA, Valdir 

de Oliveira (coord.). O ISS e a LC 116. São Paulo: Dialética, 2003, p. 77. 
279 Art. 155 (...) §2º (...) XII – cabe à lei complementar: a) definir seus contribuintes; b) dispor sobre substituição 

tributária; c) disciplinar o regime de compensação do imposto; d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição 

do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de 

serviços; e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além 

dos mencionados no inciso X, "a"; f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro 

Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias; g) regular a forma como, mediante 

deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 

revogados; h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer 
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substituição tributária, disciplinar o regime de compensação, fixação da base de cálculo et 

coetera. 

Em relação ao ISS, existe previsão específica no art. 156, §3º para: fixação das 

alíquotas máximas e mínimas; excluir da sua incidência as exportações de serviços para o 

exterior; regular a forma e as condições para concessão e revogação de incentivos e benefícios 

fiscais.280 

Em relação à alíquota máxima, a Lei Complementar nº 100/1999 fixou, em seu art. 

4º, o percentual de 5%281. A Lei Complementar 116/2003 revogou expressamente a LC 

100/99, porém manteve, em seu art. 8º, o mesmo percentual da legislação revogada. 282 Em 

relação à alíquota mínima, a Lei Complementar nº 157/2016 acrescentou o art. 8º-A à Lei 

Complementar nº 116/2003, mantendo o percentual de 2% que já era aplicado por força do 

art. 88, I do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 

1988. 283 

A Lei Complementar nº 116/2003, em seu art. 2º, I, também exclui a incidência do 

ISS sobre as exportações de serviços para o exterior.284  Por fim, a regulamentação para 

concessão e revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais, foi realizada pela Lei 

Complementar 157/2016, que introduziu o §1º no art. 8º-A da Lei Complementar nº 

116/2003 285 , reproduzindo a disposição provisória contida no art. 88, II do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988. 

 
que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b; i) fixar a base de cálculo, de 

modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço.  
280 Art. 156 (...) §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. 
281 Art. 4º. A alíquota máxima de incidência do imposto de que trata esta Lei Complementar é fixada em cinco 

por cento. 
282  Art. 8º. As alíquotas máximas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza são as seguintes: I – 

(VETADO); II – demais serviços, 5% (cinco por cento). 
283 Art. 8º-A. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2% (dois por cento). 
284 Art. 2º. O imposto não incide sobre: I – as exportações de serviços para o exterior do país. 
285 Art. 8º-A (...) §1º. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou 

financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer 

outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da 

alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da 

lista anexa a esta Lei Complementar. 
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Além da previsão contida no art. 156, §3º, a Constituição também atribui à lei 

complementar a função prevista no art. 156, III que, em razão de sua importância para o 

presente trabalho, será objeto de análise em um tópico específico. 

 

4.6 A FUNÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR NA DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS 

TRIBUTÁVEIS PELOS MUNICÍPIOS 

 

De acordo com o art. 156, III da Constituição Federal de 1988, “compete aos 

municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 

155, II, definidos em lei complementar.” A redação do referido dispositivo tem suscitado 

dúvidas acerca das competências legislativas da União e dos Municípios em relação à 

tributação sobre serviços. 

Antes mesmo do advento da Constituição Federal de 1988, GERALDO ATALIBA já 

ensinava que a definição das hipóteses de incidência dos tributos não pode ser realizada por 

lei complementar, por se tratar de função privativa da lei instituidora do tributo. Assim, no 

caso específico do ISS, somente a lei municipal pode definir quais os serviços que se 

configuram como hipótese de incidência do ISS. 

 

A lei complementar, portanto, não vai ‘descrever os fatos capazes de gerarem 

obrigações tributárias’ – que isto é próprio da lei (municipal, in casu) – mas 

simplesmente estabelecer quais os serviços que podem ser tomados pela lei 

municipal como hipótese de incidência.286 

 

De forma diversa, BERNARDO RIBEIRO DE MORAES, sempre sustentou que a lei 

complementar deve delimitar com precisão os serviços que podem ser onerados pelo ISS. Em 

seguida, explicita o que se entende por definição de serviços: 

 

 
286 ATALIBA, Geraldo. Lei complementar na constituição. São Paulo: RT, 1971, p. 83-84. 
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‘Definidos em lei complementar’ é expressão muito clara. Definir é dar definição, 

isto é, a limitação ou a explicação. Definir é enunciar as qualidades essenciais e as 

características do objeto definido. É também sinônimo de ‘fixar’, de ‘marcar’. 

(...) 

Assim, ‘definidos em lei complementar’ quer dizer estabelecidos em lei 

complementar, isto é, fixados, indicados, arrolados, em lei complementar. Compete 

à lei complementar estabelecer quais as atividades que devem ser tidas como 

serviços, para efeito de incidência do ISS.287 

 

O referido entendimento não é, data venia, sustentável. Uma análise mais 

aprofundada do sistema constitucional conduzirá, inexoravelmente, à conclusão de que a 

expressão “definidos em lei complementar” é meramente enfática, uma vez que a 

Constituição Federal de 1988 não abre espaço à fixação de competências tributárias através da 

legislação infraconstitucional, valendo-se de signos cujo significado constitucional deve ser 

respeitado pelo legislador infraconstitucional, mesmo o complementar.  

Os critérios propostos pela doutrina representam apenas um ponto de partida, não 

esgotando a problemática da definição dos serviços através de lei complementar. Faz-se 

necessário, portanto, examinar de forma mais aprofundada o art. 156, III, in fine da 

Constituição Federal de 1988, com base no contexto de significações e, em sintonia com os 

princípios jurídico constitucionais, notadamente aqueles integrantes do sistema constitucional 

tributário.  

Passemos então, à análise do referido enunciado constitucional, que, embora esteja 

materializado em um único dispositivo, contempla duas diferentes normas constitucionais. A 

respeito do tema, digna de registo a advertência de ALFREDO AUGUSTO BECKER para o erro 

elementar de não saber distinguir, em um único dispositivo, duas ou mais regras jurídicas de 

natureza distinta.288 Forte nesses argumentos, SOUTO MAIOR BORGES identifica na formulação 

unitária do art. 156, III da Constituição Federal de 1988, a existência de duas normas 

distintas, ambas relativas a competência: uma primeira norma, que outorga competência aos 

Municípios para instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos na 

competência tributária dos Estados; e uma segunda norma, que outorga competência à União 

para, mediante lei complementar, definir tais serviços. 289  Identifica, portanto, dois 

 
287 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e prática do imposto sobre serviços. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1978, p. 106-107.  
288 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Noeses, 2013, p. 342. 
289 BORGES, José Souto Maior. Aspectos fundamentais da competência municipal para instituir o ISS. In: 

TORRES, Heleno Taveira (coord.). ISS na lei complementar 116/2003 e na constituição. Barueri: Manole: 

2004, p. 17. 



107 
 

destinatários distintos para as referidas normas: o Município como destinatário da primeira e a 

União como destinatário da segunda.  

A norma identificada na primeira parte do art. 156, III da Constituição Federal de 

1988 é auto aplicável, de maneira que, mesmo na ausência de lei complementar, a 

competência tributária dos Municípios não é inibida. Trata-se aqui de uma norma 

constitucional de eficácia plena, na classificação proposta por JOSÉ AFONSO DA SILVA
290. Os 

Municípios podem, portanto, mesmo na ausência de lei complementar, tributar os serviços de 

sua competência. 

Entendimento em sentido contrário, no sentido de que a norma constitucional 

extraível do art. 156, III é de eficácia limitada, não é compatível com o nosso sistema, na 

medida em que condiciona o exercício da competência municipal à atuação do legislador 

complementar de uma outra entidade federativa. 

A eficácia da norma contida na primeira parte do art. 156, III é, portanto, plena e 

imediata, de maneira que, na ausência de lei complementar, todos os serviços compreendidos 

na competência tributária dos Municípios podem ser tributados. 

Em relação à segunda norma, identificada na segunda parte do art. 156, III da 

Constituição Federal de 1988, não se pode perder de vista – para além da formulação 

puramente literal do dispositivo – a função da lei complementar no nosso sistema 

constitucional tributário. O referido comando decorre precisamente da necessidade de evitar 

conflitos no exercício de competência tributária entre os entes da Federação. Este é o 

entendimento de JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES, para quem: 

 

A mencionada lei só tem sentido e congruência com a sistemática constitucional se 

havida como um processo técnico de obviar conflitos de competência tributária, 

porque a cláusula da 1ª parte do dispositivo – serviços de qualquer natureza, não 

compreendidos na competência dos Estados – já de si reúne todos os requisitos para 

a contenção da competência impositiva dos Municípios dentro do seu confinamento 

constitucional. Até mesmo a listagem dos serviços tributários pelos Municípios tem 

função de prevenir conflitos com a competência das outras pessoas constitucionais, 

já que é impossível evita-los.291 

 

 
290 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 

81. 
291 BORGES, José Souto Maior. Aspectos fundamentais da competência municipal para instituir o ISS. In: 

TORRES, Heleno Taveira (coord.). ISS na lei complementar 116/2003 e na constituição. Barueri: Manole: 

2004, p. 23. 
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Assim, o art. 156, III da Constituição Federal de 1988, em sua segunda parte, 

corresponde a uma particular manifestação da competência genericamente atribuída à União 

para, mediante lei complementar, estabelecer normas gerais de direito tributário, tal qual 

prevista no art. 146, III do referido diploma constitucional.292 

Somente dessa forma é que se consegue compreender a expressão “definidos em lei 

complementar” constante da parte final do art. 156, III da Constituição Federal de 1988, 

equivocadamente interpretada pela doutrina e jurisprudência pátria, fruto do apego à 

interpretação literal do dispositivo, em descompasso com as exigências do nosso sistema. 

JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES, em construção teórica digna de registro, chega a 

admitir, eventualmente, a taxatividade da lista de serviços, em uma exegese distorcida da 

função da lei complementar, nas hipóteses em que os serviços omitidos na lei complementar 

não estivessem compreendidos na competência tributária dos Estados e não oferecessem, 

assim, possibilidade de conflitos tributários.293 

Assim, a definição de serviços por intermédio de lei complementar pode ser 

considerada como eventualmente exaustiva tão somente em relação à área de conflito, não se 

admitindo a referida taxatividade sobre a própria competência tributária, sob pena de 

subversão da própria sistemática consagrada no texto constitucional. Do contrário, seria 

completamente inócua a regra contida na primeira parte do art. 156, III da Constituição 

Federal de 1988. 

Por óbvio que o exercício da competência tributária pelos entes da Federação 

somente se condiciona à existência de lei complementar, para quem assim o admite, apenas 

nas hipóteses em que a solução não pode ser extraída diretamente do texto constitucional, 

quando houver conflito de competência, de maneira que o referido dispositivo não consagrou 

uma delegação constitucional genérica para a lei complementar redefinir o sistema de 

competências tributárias rigidamente desenhado pela Constituição. 

Com efeito, a própria Constituição, como não poderia deixar de ser, reafirma o 

entendimento de que não é dado ao legislador infraconstitucional alterar a competência 

 
292 BORGES, José Souto Maior. Aspectos fundamentais da competência municipal para instituir o ISS. In: 

TORRES, Heleno Taveira (coord.). ISS na lei complementar 116/2003 e na constituição. Barueri: Manole: 

2004, p. 25. 
293 BORGES, José Souto Maior. Aspectos fundamentais da competência municipal para instituir o ISS. In: 

TORRES, Heleno Taveira (coord.). ISS na lei complementar 116/2003 e na constituição. Barueri: Manole: 

2004, p. 31. 
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municipal para tributar. Na observação precisa de MARÇAL JUSTEN FILHO, referida conclusão 

é obtida a partir do art. 155, §2º, IX, “b”294, para quem: 

 

O dispositivo, em termos técnicos, contém determinação dispensável. 

Abrangeria duas situações teóricas. A primeira seria uma operação relativa à 

circulação de mercadorias conjugadas com uma prestação de serviços. A 

segunda seria uma prestação de serviços que envolvesse o fornecimento de 

mercadorias. Em tais supostos, o dispositivo determina que, se a situação não 

for sujeitável à competência tributária dos municípios, o ICMS incidirá sobre o 

valor integral da operação – o que é totalmente óbvio. 

(...) 

Não se afirme que a regra se dirigiria aos “serviços” não incluídos na 

competência dos municípios em virtude da ausência de previsão na lista. Essa 

interpretação conduziria a um resultado totalmente insustentável. Ter-se-ia de 

imaginar que existiriam “serviços” que, se fossem incluídos na lista, seriam 

tributáveis pelos municípios. Porém, se não fossem incluídos na lista, passariam 

a ser ... “operações relativas a circulação de mercadorias” e seriam tributáveis 

por via do ICMS!295 

 

A Constituição Federal de 1988 reconheceu a existência de serviços tributáveis pelo 

ISS independentemente do disposto em lei infraconstitucional, não podendo a lei 

complementar transformar a natureza de um serviço e retirar dos Municípios a competência 

para tributá-los. Da mesma forma que a lei complementar não pode reconhecer como serviço 

o que serviço não é, também não pode negar tal configuração. 

A competência tributária, no Brasil, é um tema exclusivamente constitucional, não 

sendo permitido que normas infraconstitucionais possam estabelecer diretrizes a seguir sobre 

a criação em abstrato de tributos. Quando muito, elas podem apenas explicitar o que se 

encontra implícito na Constituição, não podendo, jamais subtrair ou agregar algo de 

substancialmente novo. 296  O legislador infraconstitucional, embora tenha liberdade para 

escolher os eventos que irão compor as hipóteses de incidência, devem respeitar as normas do 

sistema que impõe limites à referida atuação. Dentre as inúmeras limitações impostas ao 

legislador, encontra-se, implicitamente, a proibição de redefinição do sentido, conteúdo e 

alcance das normas constitucionais. 

 
294 Art. 155 (...) §2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte (...) IX – incidirá também: (...) b) sobre 

o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na 

competência tributária dos Municípios. 
295 JUSTEN FILHO, Marçal. O ISS, a Constituição de 1988 e o Decreto-Lei nº 406. Revista dialética de direito 

tributário, São Paulo, n. 3, p. 64-85, dez.1995, p. 70-71. 
296 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 605-606. 
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Conclui-se, portanto, que o regime jurídico da lei complementar prevista no art. 156, 

III, in fine, da Constituição Federal de 1988 é exatamente o mesmo previsto no art. 146, III do 

referido diploma. A relação é, portanto, de gênero e espécie. A lei complementar a que se 

refere o art. 156, III, na definição dos serviços, deve ater-se à estipulação de normas gerais 

restrita às duas funções previstas no gênero – art. 146, III -  quais sejam: estabelecer 

limitações constitucionais ao poder de tributar e dirimir conflitos de competência em matéria 

tributária. 

A lei complementar a que se refere o art. 156, III da Constituição configura, portanto, 

uma norma geral de direito tributário. Como consequência prática, na sua ausência, a eficácia 

do preceito estabelecido na lei instituidora do ISS em cada um dos Municípios não sofre 

qualquer restrição, ainda que ensejadora de eventuais conflitos de competência. 

A superveniência de norma geral veiculada através de lei complementar da União – 

no seu campo próprio de atuação - tem por efeito afastar a disciplina da norma veiculada na 

lei municipal. Não se trata aqui do fenômeno da revogação, mas de simples paralisação da 

eficácia da norma municipal. Tanto é que, se a lei complementar veiculadora de normas gerais 

for revogada, a eficácia da lei municipal será automaticamente restaurada. Daí porque, pode-

se afirmar que a norma prevista na segunda parte do art. 156, III é de eficácia contida. 

Somente com a decomposição do art. 156, III da Constituição Federal de 1988 em 

duas normas distintas é que se consegue demonstrar o equívoco da doutrina que insiste em 

afirmar que os serviços tributáveis pelos Municípios são apenas aqueles previstos em lei 

complementar – a chamada “taxatividade” da definição dos serviços em lei complementar – 

que será melhor abordada em tópico específico. 

Tem-se, portanto, que a lei complementar, na estipulação de normas gerais, não pode 

limitar a competência tributária dos Municípios. A sua atuação deve restringir-se a evitar 

conflitos entre os entes federados e regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. 

Em virtude da rigidez e da supremacia da constituição e, em respeito aos princípios 

fundantes do sistema constitucional tributário pátrio, dentre os quais destacamos o princípio 

federativo e o da autonomia municipal, não é possível que uma lei infraconstitucional possa 

delimitar a competência tributária conferida aos Municípios que, como visto, é atribuição 

constitucional. 
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A autonomia municipal é um princípio nuclear do sistema constitucional tributário 

brasileiro, de modo que a sua eficácia não pode ser afastada pela aplicação do comando 

previsto no art. 156, III, in fine da Constituição. Trata-se de um verdadeiro direito público 

subjetivo dos Municípios, oponível em face da União e dos Estados. 

Conforme visto anteriormente, os princípios – dada a sua posição de proeminência 

no ordenamento jurídico - conferem a necessária congruência, sentido e inteligência aos 

dispositivos constitucionais esparsos, de maneira que qualquer regra sobre competência 

legislativa tributária da União deve, necessariamente harmonizar-se com o princípio da 

autonomia municipal. A lei complementar não pode limitar a competência tributária 

municipal, dada a existência de campo exclusivo de tributação reservado diretamente pela 

Constituição.  

A interpretação, como consabido, é uma atividade lógica que tem por finalidade 

revelar o significado, o conteúdo e o alcance de um ou mais enunciados prescritivos. Todo o 

texto possui um sentido e a função do intérprete é exatamente a de extrair tal sentido e aplica-

lo à realidade. Daí a importância, sempre reconhecida, da interpretação sistemática. 

Conquanto se admita, em tese, todos os métodos interpretativos, tem-se que a única 

interpretação realmente válida é a interpretação sistemática. Reforçando este entendimento, 

preleciona PAULO DE BARROS CARVALHO: 

 

(...) a única forma de se entender o fenômeno jurídico, conclusivamente, é 

analisando-o como um sistema, visualizado no entrelaçamento vertical e horizontal 

dos inumeráveis preceitos o significado dos termos constantes dos dispositivos 

constitucionais poderia ser alterado pela mera observância de que suas propriedades 

típicas foram sendo concretamente modificadas, está-se, sem o saber ou mesmo sem 

o querer, deduzindo prescrições normativas de enunciados descritivos.297 

 

Nas lições de ALFREDO AUGUSTO BECKER: 

 

A lei considerada em si mesma, como um ser isolado, não existe como regra 

jurídica. Isolada em si mesma, a lei existe apenas como fórmula literal legislativa, 

sem conteúdo jurídico ou como simples fenômeno jurídico. (...) A regra jurídica 

contida na lei (fórmula literal legislativa) é a resultante lógica de um complexo de 

ações e reações que se processam no sistema jurídico onde foi promulgada. A lei age 

 
297 CARVALHO, Paulo de Barros. ISS – Diversões públicas. Revista de direito tributário. São Paulo: RT, n. 

17/18, p. 183-206, jul/dez.1981, p. 184. 
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sobre as demais leis do sistema, estas, por sua vez, reagem; a resultante lógica é a 

verdadeira regra jurídica da lei que provocou o impacto inicial.298 

 

Com as normas constitucionais não é diferente. Igualmente, devem ser todas elas 

interpretadas enquanto sistema, não se admitindo interpretações isoladas ou literais, contrárias 

ao seu espírito.  O art. 156, III da Constituição Federal de 1988 não se apresenta isolado no 

sistema constitucional tributário. Ao contrário, está em íntima conexão com outras normas 

constitucionais que lhe imprimem a diretriz a ser seguida. 

Conforme anteriormente asseverado, o sistema constitucional tributário brasileiro é 

rígido e exaustivo, contendo uma grande quantidade de regras e princípios que balizam o 

exercício da tributação pelas pessoas políticas. 

A expressão contida no sobredito dispositivo – “definidos em lei complementar” não 

pode, portanto, ser interpretada isoladamente, mas em conjunto com as demais normas 

integrantes do nosso sistema constitucional tributário. Não se pode admitir, em hipótese 

alguma, a existência de contradições no texto constitucional, o que, por si só é suficiente para 

afastar a interpretação de que uma simples lei federal, ainda que complementar, venha a 

subverter toda a rígida repartição de competências, que ela própria teve a cautela de delimitar. 

Daí porque, entre a letra cristalina de um mero dispositivo que aponta em um 

determinado sentido e a integridade do sistema, que aponta em outro sentido, diametralmente 

oposto, devemos optar por este último. 

A expressão “definidos em lei complementar” prevista no art. 156, III da 

Constituição Federal de 1988 contém uma impropriedade terminológica, que, embora não 

prejudique o exato entendimento do que se pretende, merece reparos, por induzir ao 

equivocado entendimento de que estaria a lei infraconstitucional autorizada a delimitar o 

aspecto material da regra-matriz de incidência tributária do imposto sobre serviços, de 

competência municipal. 

O fato de a Constituição Federal de 1988 ter outorgado à Lei Complementar a tarefa 

de definir os serviços não significa, em absoluto, que a Constituição conferiu ao legislador 

complementar liberdade para ampliar o conceito de serviço pressuposto constitucionalmente. 

 
298 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Noeses, 2013, p. 121-122. 
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Acaso fosse possível que a lei complementar ampliasse o conceito de “serviços”, 

haveria uma redução da competência dos Estados referente ao ICMS e uma ampliação da 

competência municipal alusiva ao ISS; ao contrário, se a lei complementar restringisse o 

conteúdo semântico do signo “serviço”, teríamos uma ampliação da competência estadual e 

uma consequente supressão da competência municipal.  

Nas preciosas lições de PONTES DE MIRANDA, “na exposição científica do Direito não 

podemos deixar que a terminologia perturbe o sistema jurídico ou a visão dele”299. Somente 

através da interpretação sistemática é que podemos alcançar o verdadeiro significado das 

normas jurídicas, tornando possível a sua correta aplicação.  

Esta tarefa exige a constante invocação nas normas constitucionais, notadamente os 

princípios, dentre os quais podemos destacar, para o presente caso, o federativo e o da 

autonomia municipal, além, obviamente, da própria supremacia da Constituição. 

 

4.7 LIMITES AO LEGISLADOR COMPLEMENTAR PARA DEFINIR OS 

SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS 

 

Conforme restou demonstrado, ao delimitar as competências impositivas dos entes 

tributantes, a Constituição Federal de 1988 impôs limites materiais e processuais às leis 

complementares, de maneira que somente podem ser veiculadas por lei complementar as 

matérias constitucionalmente previstas e, desde que obedecido o processo específico para a 

sua criação (art. 69). 

A competência da União para editar normas gerais em matéria tributária, através de 

lei complementar (art. 146, III) deve respeitar os limites constitucionais, que não podem ser 

suprimidos, reduzidos ou ampliados pela legislação infraconstitucional. Daí porque SOUTO 

MAIOR BORGES afirma, com acerto, que a competência tributária, balizada em marcos 

 
299 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. V. 22. São Paulo: RT, 2012, p. 

15. 
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constitucionais, “já nasce com um desenho constitucional, resultante da extensão e dos limites 

que lhe são postos pela própria Constituição”.300 

Ainda de acordo com SOUTO MAIOR BORGES, a lei complementar não pode 

estabelecer limites à competência tributária dos Municípios, mas apenas identificá-los: 

 

Os limites à tributação de serviços são os identificados pela lei complementar. 

Identificados e não criados pela lei complementar, porque esses serviços tributáveis 

já suportam uma limitação constitucionalmente estabelecida em termos precisos: 

serviços não compreendidos na competência tributária dos Estados.301 

 

De idêntico pensar, AIRES BARRETO entende não ser possível a restrição da 

competência tributária municipal através de lei complementar, asseverando ainda ser inviável 

a sua ampliação para alcançar situações que não configurem serviços: 

 

Não pode a lei complementar definir como serviço o que serviço não é, nem a 

pretexto de atender à clausula final do art. 156, III. É que, se a CF é rígida, não pode 

ser modificada pela lei complementar. A lei complementar completa a Constituição; 

não a modifica.302 

 

Portanto, a lei complementar não cria limites. Os limites da competência para 

instituir o ISS encontram-se previamente traçados na própria Constituição (art. 156, III), de 

maneira que são tributáveis pelos Municípios serviços não compreendidos na competência 

tributária dos Estados (art. 155, II). 

Como visto, o art. 156, III, 1ª parte da Constituição Federal de 1988 é uma norma 

constitucional de eficácia plena e, portanto, independe de regulamentação. Logo, os 

Municípios podem exercer a sua competência constitucional para tributar serviços 

independentemente da existência de lei complementar. 

 
300 BORGES, José Souto Maior. Aspectos fundamentais da competência municipal para instituir o ISS. In: 

TORRES, Heleno Taveira (coord.). ISS na lei complementar 116/2003 e na constituição. Barueri: Manole: 

2004, p. 9. 
301 BORGES, José Souto Maior. Aspectos fundamentais da competência municipal para instituir o ISS. In: 

TORRES, Heleno Taveira (coord.). ISS na lei complementar 116/2003 e na constituição. Barueri: Manole: 

2004, p. 21. 
302 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na constituição e na lei. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 182. 
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A tese no sentido de que o exercício da competência municipal estaria condicionada 

à superveniência de lei complementar da União definidora dos serviços não encontra guarida 

no nosso sistema, em razão dos princípios constitucionais anteriormente mencionados, dentre 

os quais podemos destacar o princípio federativo e da autonomia municipal. 

A lei complementar, ao definir os serviços tributáveis pelos Municípios, não pode 

limitar a competência tributária municipal. Ela não pode agregar novos componentes ao 

conceito de serviço previsto constitucionalmente, muito menos definir o que é serviço. 

Entendimento em sentido contrário viola frontalmente o princípio federativo e a autonomia 

municipal. 

De igual modo, não é possível que a lei complementar considere como atividade 

passível de tributação pelo ISS aquilo que não se enquadre no conceito de serviço pressuposto 

constitucionalmente.  

 

4.8 A “TAXATIVIDADE” DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LC 116/2003 

 

Um dos principais questionamentos envolvendo a lei complementar em matéria de 

ISS gira em torno da natureza jurídica da listagem de serviços tributáveis pelo referido 

imposto.  

A origem do problema remonta ao próprio surgimento do ISS, por ocasião da 

Emenda Constitucional nº 18/1965 que, no parágrafo único do art. 15, determinava que a lei 

complementar deveria estabelecer os critérios de diferenciação entre o ICM e o ISS303. Havia, 

portanto, uma precisa delimitação da atuação do legislador complementar que deveria 

restringir-se apenas ao estabelecimento de normas gerais com a fixação de critérios que 

permitissem distinguir as atividades sujeitas ao ICM daquelas sujeitas ao ISS. 

A referida diretriz, entretanto, não foi observada pelo legislador do Código 

Tributário Nacional que, ao invés de apontar critérios suficientes para que fossem dirimidos 

 
303 Art. 15. Compete aos Municípios o impôsto sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos na 

competência tributária da União e dos Estados.  

Parágrafo único. Lei complementar estabelecerá critérios para distinguir as atividades a que se refere êste artigo 

das previstas no art. 12. 
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os eventuais “conflitos de competência tributária” – em atendimento ao comando 

constitucional - houve por bem relacionar, através de uma lista, as possíveis prestações de 

serviços passíveis de incidência do ISS. 

Menos de três meses após o advento do CTN, sobreveio, em 24 de janeiro, a 

Constituição de 1967 que passou a prever expressamente, em seu art. 25, II, a competência 

dos Municípios para instituir o ISS - ressalvada a competência tributária da União ou dos 

Estados - definidos em lei complementar. 304 

Percebe-se, portanto, uma significativa alteração do enunciado previsto no parágrafo 

único do art. 15 da EC nº 18/65 pelo art. 25, II da CF/1967. A lei complementar - que antes se 

restringia à função de estabelecer os critérios distintivos em relação à incidência do ICM e do 

ISS – passou a desempenhar agora a tarefa de definir os serviços tributáveis pelo ISS. 

Os diplomas normativos infraconstitucionais que se seguiram – Decreto-lei nº 406/68 

e, atualmente, a Lei Complementar nº 116/2003 - mantiveram a “técnica” de elaboração de 

lista de serviços passíveis de tributação pelo ISS, uma vez que a expressão contida no art. 25, 

II da Constituição de 1967 – “definidos em lei complementar” - foi mantida pela Emenda 

Constitucional nº 01/1969 (art. 24, II305) e também pela Constituição Federal de 1988 (art. 

156, III306, com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 03/1993). 

Resta saber, então, qual a natureza da lista de serviços veiculada pelos referidos 

diplomas normativos, especialmente a lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, 

atualmente em vigor. Trata-se aqui de uma das discussões mais acirradas enfrentadas pela 

doutrina pátria do Direito Tributário e, de fundamental importância, para as conclusões que se 

pretende alcançar com a presente investigação.  

O tema não é pacífico. A doutrina tradicional, representada, dentre outros, por 

ALIOMAR BALEEIRO
307 , RUY BARBOSA NOGUEIRA

308 , RUBENS GOMES DE SOUSA
309

 e 

 
304  Art. 25. Compete aos Municípios decretar impostos sobre: (...) II – serviços de qualquer natureza não 

compreendidos na competência tributária da União ou dos Estados, definidos em lei complementar. 
305  Art. 24. Compete aos municípios instituir impôsto sobre: (...) II - serviços de qualquer natureza não 

compreendidos na competência tributária da União ou dos Estados, definidos em lei complementar. 
306  Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: III - serviços de qualquer natureza, não 

compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar 
307 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atual. Misabel Abreu Machado Derzi. 13. ed.  Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 759. 
308 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Imposto sobre serviços: taxatividade da lista e aplicação de seus itens. Revista 

de direito administrativo, Rio de Janeiro, n. 125, p. 433-440, jul./set.1976, p. 439.  
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BERNARDO RIBEIRO DE MORAES
310, entendem que a lista de serviços311 é taxativa. Este é o 

entendimento que ainda prevalece na doutrina e na jurisprudência. 

Os adeptos desta corrente sustentam que cabe à lei complementar apontar quais os 

serviços passíveis de tributação pelo ISS e, por exclusão, quais os serviços que escapam à 

incidência do referido imposto. Vale dizer, para esta corrente o texto constitucional é 

suficientemente claro no sentido de que os Municípios somente podem tributar os serviços 

expressamente previstos em lei complementar. Realizam, portanto, uma interpretação literal 

da Constituição. 

Este é o pensamento de BERNARDO RIBEIRO DE MORAES, autor de grande influência 

sobre a matéria que, em obra específica sobre o ISS, ainda sob a égide da Constituição de 

1967 (com as alterações promovidas pela EC nº 01/1969), assim resumiu o seu pensamento: 

 

Não podemos deixar de conceber a lista de serviços baixada por lei complementar 

como taxativa, por imperativo de ordem constitucional (Emenda Constitucional n.1, 

de 1969, art. 24, n. II; Decreto-lei n. 406, de 1968, art. 8º). Sua função é exatamente 

limitativa, restritiva, contendo as únicas atividades (serviços ou bens imateriais) 

sujeitas ao ISS.
312

 

 

Defendem, portanto, que a lista de serviços veiculada pela Lei Complementar 

116/2003 encerra um numerus clausus, de maneira que sem a intermediação da lei 

complementar, indicando os serviços tributáveis, os Municípios ficam impedidos de exercitar 

a competência tributária. Dentro desta corrente, há aqueles que não admitem interpretação 

analógica, interpretando restritivamente a lista de serviços. É o pensamento de RUY BARBOSA 

NOGUEIRA, que assim pontifica: 

 

A analogia está proibida pelo art. 108, §1º do CTN, em termos absolutos, que 

abrangem tanto os incisos como os parágrafos e os itens da listaCada item da lista de 

serviços abrange certas atividades, ali contidas de forma genérica, sem caráter 

 
309 SOUZA, Rubens Gomes de. O imposto sobre serviços e as sociedades prestadoras de serviços técnicos 

profissionais. Revista de direito público, São Paulo, n. 20, p. 345-364, abr./jun.1972, p. 355.  
310 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e prática do imposto sobre serviços. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1984, p. 108.   
311 As referências são em relação ao Decreto-Lei 834/69, mas o raciocínio pode ser perfeitamente aplicável à Lei 

Complementar 116/03. 
312 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e prática do imposto sobre serviços. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1984, p. 108. 
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específico rigoroso. Ao prever ‘médicos’, a lista está abrangendo com tal termo 

todas as atividades exercidas pelo médico, inclusive as especialidades (cardiologista, 

psiquiatra, neurologista etc.). Ao prever a lubrificação, está incluindo na lista os 

diversos tipos de lubrificação. Embora aceita a taxatividade da lista de serviços, não 

podemos desconhecer que os itens ali estabelecidos podem se referir, quando assim 

for proposto, a uma generalidade de serviços. São os serviços ‘congêneres’ e 

‘correlatos’ a que alude a própria lista. Todavia, se determinado serviço não vem 

definido ou estabelecido em lei complementar (na lista de serviços), jamais ele 

poderá constituir fato imponível do ISS, por não ser da competência municipal sua 

oneração. Estão incluídos no campo de incidência do ISS os serviços previstos na 

aludida lista. O procedimento é o de numerus clausus(...) 

Em conclusão, se a ‘lista’ é taxativa e apenas alguns itens são genéricos, não 

procede, data vênia, dizer-se, indiscriminadamente, que “cada item da relação 

comporta interpretação ampla e analógica. Isto feriria o princípio constitucional da 

estrita legalidade tributária.
313

 

 

Outros, como ALIOMAR BALEEIRO, entendem que o rol, embora seja taxativo, admite 

interpretação ampla e analógica: 

 

Na opinião geral, a lista a que se referem o art. 24, II da CF e o art. 8º do Decreto-lei 

nº 834/1969 é taxativa: tributáveis serão só os serviços nela mencionados, embora 

cada item dessa lista comporte interpretação ampla e analógica. (...) Além disso, a 

lista, não raro, permite a analogia, por assemelhação.
314

 

 

Uma segunda corrente, sustentada, dentre outros por GERALDO ATALIBA
315, JOSÉ 

SOUTO MAIOR BORGES
316 , MARÇAL JUSTEN FILHO

317 , AIRES BARRETO
318 , ROQUE 

CARRAZZA
319  e PAULO DE BARROS CARVALHO

320  entende que a lista de serviços é não 

taxativa.  

 
313 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Imposto sobre serviços: taxatividade da lista e aplicação de seus itens. Revista 

de direito administrativo, Rio de Janeiro, n. 125, p. 433-440, jul./set.1976, p. 435-439. 
314 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atual. Misabel Abreu Machado Derzi. 13. ed.  Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 759-760. 
315 GERALDO ATALIBA, inicialmente sustentava a taxatividade da lista de serviços (ATALIBA, Geraldo. Lei 

complementar na constituição. São Paulo: RT, 1971, p. 83-84). Posteriormente, revendo o seu posicionamento, 

foi enfático ao afirmar que “o legislador federal, ao baixar as normas sobre o IS, não o fez de forma exaustiva.” 

(ATALIBA, Geraldo. ISS: lista de serviços tributáveis – falácia de sua exaustividade. In: Estudos e pareceres 

de direito tributário. Vol. 3. São Paulo: RT, 1980, p. 213). 
316 BORGES, José Souto Maior. Lei complementar tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, p. 203. 
317 JUSTEN FILHO, Marçal. O imposto sobre serviços na constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1985, p. 100.  
318 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na constituição e na lei. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 192. 
319 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 1188. 
320 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 

799. 



119 
 

Os adeptos desta corrente realizam uma interpretação sistemática do comando inserto 

no art. 150, III, da CF/88, levando em consideração as regras de distribuição de competências 

impositivas e os demais princípios constitucionais tributários que integram o nosso sistema. 

Digna de registro a observação de JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES, para quem a referida 

lista seria taxativa apenas no que diz respeito à prevenção de conflitos de competência.  

 

Nessas condições, só na área de atritos eventuais entre o imposto de serviços e 

impostos de competência alheia (ex.: imposto sobre produtos industrializados, 

imposto sobre operações financeiras, da União; imposto sobre operações relativas a 

circulação de mercadorias, dos Estados), ou seja, no âmbito material sujeito a 

conflitos de competência tributária, é que caberá a definição pela União dos serviços 

submetidos ao imposto municipal. É a chamada zona cinzenta, interpenetrável por 

tributos diversos.
321

 

 

O referido entendimento é compartilhado, dentre outros, por GERALDO ATALIBA
322, 

JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO
323 e SACHA CALMON NAVARRO COELHO

324 que, afastando a 

tese da taxatividade, admitem a validade da lista de serviços apenas e tão somente no que se 

refere aos conflitos de competência. 

De acordo com GERALDO ATALIBA
325, “o legislador municipal pode – desde que fora 

da área de conflito – tributar os serviços que deseje”, acrescentando JOSÉ EDUARDO SOARES 

DE MELO que “a ‘definição’ teria por escopo explicitar os serviços a fim de evitar eventuais 

conflitos de competência em razão de materialidades assemelhadas, afetas à União, Estados e 

Distrito Federal”.326 

Entender que a lista de serviços veiculada pela Lei Complementar 116/2003 encerra 

um rol taxativo significa admitir, na síntese brilhante de AIRES BARRETO, que: a) existe uma 

superioridade formal da União sobre o Município; b) existe hierarquia entre lei complementar 

e lei ordinária; c) o Município não é autônomo, nem que o art. 30, da Constituição encerra um 

 
321 BORGES, José Souto Maior. ISS (imposto sobre serviços) na constituição. Revista de direito tributário. 

São Paulo: Malheiros, n. 3, p. 197-205, jan/mar.1978, p. 203. 
322 ATALIBA, Geraldo. ISS: lista de serviços tributáveis – falácia de sua exaustividade. In: Estudos e pareceres 

de direito tributário. Vol. 3. São Paulo: RT, 1980, p. 214. 
323 MELO, José Eduardo Soares de. ISS: teoria e prática. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 69-70. 
324 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à constituição de 1988: sistema tributário. 10. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2006, p. 275. 
325 ATALIBA, Geraldo. ISS: lista de serviços tributáveis – falácia de sua exaustividade. In: Estudos e pareceres 

de direito tributário. Vol. 3. São Paulo: RT, 1980, p. 214. 
326 MELO, José Eduardo Soares de. ISS: teoria e prática. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 69-70. 
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magno princípio constitucional; d) o preceito contido no inciso III do art. 30 da Constituição 

reputa-se não escrito; e) a Constituição possui alguns preceitos que atribuem e outros que 

retiram o que foi atribuído, invalidando outorgas por ela mesmo conferidas; f) não existe 

coerência e lógica no sistema constitucional; g) a Constituição é flexível e pode ser alterada 

por lei complementar; h) as competências tributárias conferidas pela Constituição podem ser 

ampliadas, reduzidas e até mesmo anuladas por lei complementar; i) o Congresso Nacional 

pode suprimir (por omissão) a competência dos Municípios para criar o ISS.327 

Comunga-se do entendimento de que o art. 156, III, in fine da Constituição Federal 

de 1988 não pode ser interpretado isoladamente. Partindo-se de uma interpretação sistemática, 

chega-se à inexorável conclusão de que não é dada à lei complementar a tarefa de apontar 

quais os serviços que podem ser tributados pelos Municípios.  

Conforme restou demonstrado anteriormente, a lei complementar em matéria 

tributária deve restringir-se à sua dúplice função: evitar os “aparentes” conflitos de 

competência e regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. A lista de serviços 

veiculada pela Lei Complementar nº 116/2003 não desempenha quaisquer dessas atribuições, 

revelando o flagrante desvirtuamento do conteúdo sistematicamente conferido à competência 

impositiva municipal. 

A compreensão equivocada da função da lei complementar, associada à também 

equivocada afirmação da sua superioridade hierárquica em relação à lei municipal representa 

uma flagrante violação aos princípios federativo, da isonomia das pessoas políticas e da 

autonomia municipal. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 156, III, assegurou expressamente aos 

Municípios a possibilidade de instituição do ISS sobre “serviços de qualquer natureza”, 

excepcionando apenas os “serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação”, cuja competência tributária foi atribuída aos Estados, na forma que preceitua o 

art. 155, II do referido diploma constitucional. Não se evidencia, portanto qualquer aparente 

“conflito de competência” que justifique a enumeração, pelo legislador complementar, dos 

serviços passíveis de tributação pelos Municípios. Resta, portanto, afastado o argumento de 

que a lista de serviços tem por finalidade de dirimir conflitos de competência, pois o que se 

verifica, ao contrário, é que o suposto conflito tem origem na própria lei complementar. 

 
327 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na constituição e na lei. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 192. 
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Não é dada à lei complementar a possibilidade de listar, como serviços tributáveis 

pelo ISS, determinados comportamentos que não preencham o conceito de serviço 

pressuposto constitucionalmente.  

A lei complementar deverá estar em plena sintonia com a Constituição, de maneira 

que o conteúdo do signo “serviço” somente poderá ser preenchido a partir da análise do texto 

constitucional, a partir de uma interpretação sistemática e seguindo uma metodologia 

adequada, conforme se procurará demonstrar ao longo do presente trabalho. 

Daí porque é absolutamente indiferente o fato de um determinado comportamento 

humano estar ou não previsto na lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, de 

maneira que, em qualquer circunstância, deverá o intérprete analisar se o referido 

comportamento se amolda no conceito constitucional de serviço para fins da incidência do 

ISS.  

Devem, portanto, ser repelidas as tentativas dirigidas a reduzir a competência 

tributária municipal, sob o argumento de que a lista de serviços veiculada pela LC 116/2003 

possui natureza taxativa. Admitir a referida restrição significa desconsiderar os Municípios 

enquanto entes dotados de autonomia – em nítida afronta ao art. 30 da CF/88 -, tornando-os 

reféns do legislador complementar da União. 

Nas preciosas lições de ROQUE CARRAZZA: 

 

Em suma, é manifestamente claro que a aptidão que o Município recebeu da Carta 

Suprema, de modo tão amplo, para instituir o ISS não pode ser atrofiada por nenhum 

ato normativo de inferior hierarquia (v.g., por uma lei complementar), sob pena de 

insanável inconstitucionalidade.328 

 

Não cabe, portanto, à lei complementar definir o que seja serviço tributável pelo ISS, 

com a indicação de um rol taxativo. Referida interpretação não encontra guarida no nosso 

texto constitucional, que apenas exclui da competência municipal os serviços indicados no art. 

155, inciso II, quais sejam: “serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação”. 

 
328 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 1189.  
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Assim, eventuais serviços, ainda que não constem expressamente da lista de serviços 

anexa à LC 116/2003, desde que preencham o “conceito constitucional de serviço tributável 

pelo ISS” -  são passíveis de incidência do referido imposto municipal. 

Por outro lado, os comportamentos humanos previstos na lista que ontologicamente 

não preencham o conceito de serviço a que faz referência o art. 156, III da CF/88 representam 

um alargamento, de forma indevida, da competência tributária conferida constitucionalmente 

aos Municípios. Não se admite, portanto, o chamado “serviço por definição legal”329, por 

revelar-se como inconstitucional, na medida em que amplia, indevidamente, a competência 

tributária municipal. Daí porque assiste razão a MARCELO CARON BAPTISTA, quando afirma 

que: 

 

O fato de uma atividade não constar da lista jamais poderá impedir a tributação por 

meio de ISS. E toda e qualquer atividade dela constante somente poderá ser 

conceituada como ‘prestação de serviço’ após a análise do sistema jurídico como um 

todo, especialmente no seu plano constitucional.330 

 

Há, portanto, diversos itens previstos na lista anexa à LC 116/2003 que não 

preenchem a materialidade da hipótese de incidência do ISS, por não se enquadrarem no 

conceito constitucional de serviço tributável pelo referido imposto. 

Conclui-se, portanto, pela absoluta inutilidade da lista de serviços, que será de 

observância obrigatória apenas e tão somente quando estiver em sintonia com a Constituição 

Federal de 1988, servindo de instrumento para evitar os aparentes conflitos de competência ou 

regular as limitações constitucionais ao poder de tributar.  

Destarte, a tese da taxatividade da lista de serviços do ISS – apesar de preponderante 

na doutrina e na jurisprudência - não sobrevive a uma interpretação sistemática do texto 

constitucional. A sua existência justifica-se apenas pela necessidade de afastar eventuais 

conflitos aparentes (serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, 

serviços confundíveis com operações financeiras ou com atividades de industrialização et 

coetera) e de comunicação, jamais para restringir o campo de incidência do ISS.  

 
329 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 1190.  
330 BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS: do texto à norma. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 241.  
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Daí porque, comungamos do entendimento de que a lista de serviços é meramente 

sugestiva. É o pensamento de GERALDO ATALIBA, para quem, “se o método adotado foi o de 

estabelecer o rol de serviços, este não pode ter mais força do que a de sugestão, onde e 

quando seus itens não tenham pertinência com o campo de conflito, ou a área cinzenta. 331 No 

mesmo sentido, preleciona ROQUE CARRAZA: 

  

Realmente, é inconcebível aceitarmos que a chamada “lista de serviços” seja 

taxativa. Ela não pode ser taxativa, sob pena de – como lucidamente observou 

Geraldo Ataliba – termos de sustentar, contra todas as evidências jurídicas, que a 

União pode até mesmo esvaziar a competência que os Municípios receberam da 

Carta Constitucional para tributarem, por via de imposto, os serviços de qualquer 

natureza. 

Será a lista de serviços exemplificativa? Entendemos que também não, porquanto 

muitos dos tópicos nela contidos não aludem a serviços de qualquer natureza (é o 

caso da cessão de uso de marcas e sinais de propaganda, típica cessão de direitos, 

que, nada obstante, é considerada serviço tributável pelo subitem 3.02 da lista. 

Portanto, a lista é apenas sugestiva e, por isso mesmo, perfeitamente dispensável, 

tanto pelo legislador municipal quanto pelo juiz e pelo administrador público. 

Melhor esclarecendo, ela contém sugestões que poderão, ou não, ser levadas em 

conta pela Câmara de Vereadores de cada Município ao instituir, in abstracto, o 

ISS.332 

 

Não é dado ao legislador complementar determinar quais os serviços que podem (e 

também os que não podem) ser objeto de tributação, por meio do ISS, pelos Municípios. A 

lista de serviços veiculada na Lei Complementar 116/2003 não pode ser taxativa, sob pena de 

esvaziamento, pela União, da competência tributária conferida constitucionalmente para os 

Municípios tributarem, por meio do ISS, os serviços de qualquer natureza. 

Em razão da rigidez e da supremacia constitucional, não se pode admitir a liberdade 

do legislador infraconstitucional na definição das hipóteses de incidência tributária do ISS, 

sob pena de tornar inócuas as dicções constitucionais e esvaziar, por completo, a demarcação 

constitucional das competências impositivas, violando, por via de consequência, o princípio 

federativo e da autonomia municipal. 

Ora, se a competência tributária atribuída a cada uma das pessoas políticas foi 

discriminada, de forma rígida e exaustiva, diretamente pela Constituição, não se pode admitir 

 
331 ATALIBA, Geraldo. ISS: lista de serviços tributáveis – falácia de sua exaustividade. In: Estudos e pareceres 

de direito tributário. Vol. 3. São Paulo: RT, 1980, p. 213. 
332 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 1188-1189. 
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que os conceitos por ela empregados na definição das competências impositivas sejam 

alteradas pelo legislador infraconstitucional, seja ele complementar ou ordinário. 

Entender de forma contrária, ou seja, admitir que serviço é tudo aquilo que a lei 

complementar disser que é, significa fazer tábula rasa do nosso Sistema Constitucional 

Tributário. Nas preciosas lições de GERALDO ATALIBA: 

 

A circunstância de outorgar a Constituição à lei complementar a tarefa de definir os 

serviços não quer significar, absolutamente, que a Constituição tenha dado ao 

legislador complementar liberdade de ampliar o conceito de serviço pressuposto 

constitucionalmente.333 

 

A prevalecer a tese da taxatividade da lista – que consta atualmente com mais de 500 

serviços, dentre os itens e subitens - teríamos que admitir a possibilidade de, no futuro, uma 

nova lei complementar reduzir para 50 ou mesmo 10 serviços tributáveis pelo ISS. Nada 

impediria também que a referida lista fosse revogada. Nesta última situação, estaríamos diante 

uma norma infraconstitucional paralisando a eficácia de uma norma constitucional de eficácia 

plena, subvertendo o sistema constitucional tributário, com o esvaziamento da competência 

tributária dos municípios no tocante ao ISS, em nítida violação ao princípio da autonomia 

municipal. 

Não compete à lei complementar definir o que seja serviço passível de incidência do 

ISS, com a indicação de um rol taxativo. Referida interpretação vai de encontro à própria 

dicção constitucional que, ao excluir apenas os serviços previstos no art. 155, II (serviços de 

transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação), reconhece como sendo de 

competência municipal a tributação dos serviços de qualquer. Esta atribuição não é entretanto, 

ilimitada, devendo observar as balizas constitucionais impostas pela regra-matriz do ISS. Na 

observação precisa de EDUARDO DOMINGOS BOTALLO: 

 

(...) é conveniente advertir que o campo de atuação da lei complementar em questão 

não é ilimitado já que deve sujeitar-se a necessários freios da regra-matriz do ISS, 

extraída diretamente do texto constitucional, esta sim apta a indicar, com maior 

 
333 ATALIBA, Geraldo. Imposto sobre serviços – Diversões públicas – Convites e ingressos gratuitos. Revista 

de direito administrativo, Rio de Janeiro, n. 104, p. 381-399, abr./jun.1971, p. 383.  
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precisão, os contornos estruturais da exação, no que diz respeito a seus atributos 

essenciais.334 

 

A competência tributária municipal para tributar os serviços, prevista 

constitucionalmente, não pode ter as suas dimensões alteradas pela legislação 

infraconstitucional, ainda que complementar. Pensar em sentido contrário significa admitir 

que a competência dos Municípios para tributar os serviços de qualquer natureza é conferida 

pelo legislador infraconstitucional da União, em nítida afronta ao princípio da autonomia 

municipal, ao princípio federativo, às regras de competência tributária e à própria supremacia 

da constituição. Nas lições de ROQUE CARRAZZA: 

 

(...) é manifestamente claro que a aptidão que o Município recebeu da Carta 

Suprema, de modo tão amplo, para instituir o ISS não pode ser atrofiada por nenhum 

ato normativo de inferior hierarquia (v.g., por uma lei complementar), sob pena de 

insanável inconstitucionalidade.335 

 

Isso não significa, entretanto, que a lista de serviços veiculada pela Lei 

Complementar 116/2003 seja meramente exemplificativa. A lei complementar também não 

pode criar hipóteses de incidência do ISS. Na prática, entretanto, diante das dificuldade na 

estipulação de critérios gerais para solução de conflitos, na tentativa de simplificar um 

problema necessariamente complexo, optou o legislador complementar pela adoção de uma 

formulação casuística e arbitrária, enumerando em uma lista anexa à Lei Complementar 

116/2003, uma série de itens que supostamente descreveriam os únicos serviços passíveis de 

tributação pelo ISS, incidindo em inúmeras inconstitucionalidades. 

Essa postura equivocada termina por incluir na lista diversas atividades que não são 

serviços e, excluir uma série de serviços passíveis de tributação pelo ISS, incidindo, em 

ambos os casos em flagrante inconstitucionalidade. MARÇAL JUSTEN FILHO, chega a afirmar 

que, “fora da zona cinzenta, a lei complementar não pode ser taxativa nem exemplificativa – 

por não caber a ela dispor nessa área”336.  

 
334 BOTALLO, Eduardo Domingos. Notas sobre o ISS e a Lei Complementar n. 116/2003. In: ROCHA, Valdir 

de Oliveira (coord.). O ISS e a LC 116. São Paulo: Dialética, 2003, p. 77. 
335 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 1189. 
336 JUSTEN FILHO, Marçal. O imposto sobre serviços na Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1985, p. 100. 
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Assim, a lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/03, não esteira do 

pensamento de GERALDO ATALIBA, AIRES BARRETO e ROQUE CARRAZZA, não é nem taxativa 

nem exemplificativa. Ela é meramente sugestiva, sendo perfeitamente dispensável por conter 

apenas uma sugestão de serviços. O legislador municipal, em razão de sua autonomia, poderá 

leva-los ou não em conta na instituição do respectivo imposto sobre serviços – ISS.   

Revela-se flagrantemente inconstitucional a previsão, por Lei Complementar da 

União da chamada “lista de serviços” tributáveis pelo ISS, cuja competência é exclusivamente 

municipal. O estudo da competência tributária deve, invariavelmente, levar em consideração o 

princípio da autonomia municipal. 

Conclui-se, portanto, que o legislador complementar não está autorizado a incluir na 

lista anexa à LC 116/03 situações que, ontologicamente, não configurem serviços passíveis de 

tributação pelo ISS, com o intuito de alargar, de forma ilegítima, a competência municipal. 

Por outro lado, é perfeitamente possível que eventuais atividades não previstas na referida 

lista, mas que se ajustem ao “conceito constitucional de serviço tributável pelo ISS” podem 

ser objeto de tributação pelo referido imposto, por possuírem as propriedades conceituais que 

serão objeto de investigação em capítulo específico. 

O entendimento preponderante tanto no STJ quanto no STF, com alguns 

temperamentos, é o de que a lista de serviços integrantes da LC 116/2003 encerra um rol 

taxativo (numerus clausus). 

No âmbito do STJ, o tema foi examinado em sede de recurso repetitivo no 

julgamento do REsp 1.111.234/PR, de relatoria da Ministra ELIANA CALMON. No referido 

julgado, ao examinar a incidência do ISS sobre os serviços bancários, o STJ admitiu 

expressamente que “embora a lista anexa ao Decreto-lei 406/68 e à Lei Complementar n. 

116/2003 seja taxativa, permite-se a interpretação extensiva, devendo prevalecer não a 

denominação utilizada pelo banco, mas a efetiva natureza do serviço prestado por ele.”337. 

Trata-se aqui da chamada “interpretação extensiva intra muros”, que é aquela que 

ocorre no interior de cada um dos itens da lista de serviços, permitindo a incidência do ISS 

sobre serviços correlatos àqueles que estão expressamente previstos na lista e que foi 

 
337 STJ. REsp 1.111.234/RJ. Primeira Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 23/09/2009, Dj 08/10/2009. 
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reconhecida expressamente em diversos outros julgados posteriores do STJ, a exemplo do 

EREsp 887.360/BA338. 

Em julgado ainda mais recente, ao apreciar a natureza da atividade de provedor de 

internet, o STJ deixou consignado que “não incide ISS sobre o serviço de provedor de acesso 

à internet, por ausência de previsão legal.” 339  O referido precedente vai de encontro às 

premissas adotadas no presente trabalho, no sentido de que as atividades não previstas na lista 

anexa à LC 116/2003, mas que se enquadrem no conceito constitucional de serviço tributável 

pelo ISS podem ser objeto de tributação pelo referido imposto, desde que prevista na 

respectiva lei municipal. 

No âmbito do STF, a tese da taxatividade da lista de serviços anexa à LC 116/2003 

foi acolhida expressamente no julgamento do RE 361.829/RJ, de relatoria do Ministro 

CARLOS VELLOSO, onde restou consignado que “é taxativa, ou limitativa, e não simplesmente 

exemplificativa, a lista de serviços anexa à lei complementar, embora comportem 

interpretação ampla os seus tópicos.”340 

Recentemente foi admitida a repercussão geral da matéria no RE 615.580/RJ341, de 

maneira que a nossa Corte Suprema terá uma nova oportunidade para se pronunciar sobre a 

matéria. 

 

 

 

 

 

 

 
338  STJ. EREsp 887.360/BA. Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23/02/2011, Dj 

15/04/2011. 
339  STJ. AgRg no AREsp 887.360/BA. Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/03/2015, Dj 

06/04/2015. 
340 STF. RE 361.829/RJ. Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 13/12/2005, Dj 24/02/2006.  
341  Em razão de pedidos de desistência das partes nos processos, a repercussão geral foi substituída, 

sucessivamente pelo RE 630.600/RJ, RE 635.548/PB e RE 784.439/DF, passando este último a constar como 

representativo da controvérsia. O tema é o 296 da lista de repercussão geral do STF. Até a finalização deste 

trabalho, o referido recurso encontrava-se pendente de julgamento. 
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5. CONCEITOS CONSTITUCIONAIS 

 

5.1 TERMO, CONCEITO E DEFINIÇÃO 

 

O conceito, na lição de EROS ROBERTO GRAU, “é o produto da reflexão, entendida 

esta como uma suma de idéias (...) é a representação de uma idéia universal que, quando 

intencionada, conduz à formulação de uma imagem, no pensamento do intérprete”342. Para 

NICOLA ABBAGNANO, “conceito é, em geral, todo processo que torne possível a descrição, a 

classificação e a previsão dos objetos cognoscíveis”.343 

Para LOURIVAL VILANOVA, o conceito “vale, pois, como um esquema em cujos 

limites o real é pensado”, exercendo “uma função seletiva em face do real”.344 

De acordo com EDVALDO BRITO, o conceito opera no “mundo das abstrações” e pode 

ser compreendido como “a ideia que um sujeito cognoscente elabora acerca de um objeto 

cognoscível sob sua investigação.” 345  Para o referido autor, é possível que um mesmo 

conceito possua como elementos constitutivos outros conceitos, bem como que seja resumido 

em uma definição.346 

PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA estabelece uma diferenciação entre conceito 

jurídico, termo e definição. De acordo com o referido autor, “o conceito é um signo de um 

primeiro signo: o termo, que é a expressão do conceito (...) O termo é um signo artificial 

(palavra) que expressa um conceito. A definição é uma explicitação do termo.”347. Ao definir, 

há uma fixação, com maior precisão, do conceito. Na referida tarefa, entretanto, devem ser 

observados os limites conceituais.  

 
342 GRAU, Eros Roberto. Direito, conceitos e normas jurídicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 62-

63. 
343 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia.  Trad. Alfredo Bosi. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 

164. 
344 VILANOVA, Lourival. Escritos jurídicos e filosóficos. V. 1. São Paulo: Axis Mundi: IBET, 2003, p. 7. 
345 BRITO, Edvaldo. A valoração de princípios na ordem tributária. In: CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). 

Racionalização do sistema tributário. São Paulo: Noeses, 2017, p. 262. 
346 BRITO, Edvaldo. A valoração de princípios na ordem tributária. In: CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). 

Racionalização do sistema tributário. São Paulo: Noeses, 2017, p. 263. 
347 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Os conceitos indeterminados no Direito Tributário. In: ROCHA, Valdir de 

Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. 17. Volume. São Paulo: Dialética, 2013, p. 

236. 
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5.2 TIPO VERSUS CONCEITO 

 

É preciso identificar, ainda, se os termos constantes dos dispositivos previstos na 

Constituição Federal de 1988 que atribuem poder de tributar à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios encerram conceitos ou tipos. Para tanto, procederemos a uma breve 

diferenciação entre ambos. 

De acordo com HUMBERTO ÁVILA, o conceito corresponde ao significado de um 

termo, de maneira que ao afirmar-se que uma palavra ou expressão contida na Constituição 

exprime um conceito, está-se afirmando que o referido termo conota propriedades necessárias 

e suficientes para a sua verificação. Sem elas (ou pelo menos uma delas), o conceito não se 

manifesta; com elas, o conceito se confirma.348 

Dessa forma, ao afirmar-se que um determinado conceito “C” é composto pelas 

propriedades “P1”, “P2” e “P3”, necessárias e suficientes para a sua verificação, temos a 

seguinte representação lógica: “C = P1 + P2 + P3”, de maneira que na ausência de “P1”, “P2” 

ou “P3”, não há “C”. Somente com a presença de todas referidas propriedades é que se 

verifica a existência do conceito. Tome-se como exemplo o ISS. Quando se utiliza o signo 

“serviço” e se sustenta que somente pode ser considerado como serviço algo que preencha 

determinadas propriedades conceituais (ex: atividade humana, obrigação de fazer, conteúdo 

econômico et coetera), está-se empregando o termo “serviço” com a função de um conceito. 

As referidas propriedades conceituais são, portanto, rígidas, limitadas e exaustivas, 

de modo que nenhuma outra pode ser agregada sem que isso implique modificação do próprio 

significado.  

Já o tipo corresponde à descrição de características habituais que costumam 

comumente ocorrer, devendo ser analisadas em conjunto. Logo, se uma palavra ou expressão 

constitucional exprimir um tipo, estamos diante de um termo que descreve as propriedades 

típicas comumente constatadas, mas não necessárias nem suficientes para a sua verificação. 

 
348 ÁVILA, Humberto. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as noções de 

tipo e conceito. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 11. 
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Destarte, mesmo que uma (ou mais de uma) delas não esteja presente, pode haver o tipo, a 

depender das qualidades aferidas em conjunto e concretamente.349 

Assim, ao afirmar-se que um determinado tipo “T” descreve as propriedades “P1”, 

“P2” e “P3”, tipicamente existentes para a sua verificação, as quais devem ser analisadas em 

conjunto, temos a seguinte representação lógica: “T = P1, P2 e/ou P3”, de maneira que na 

ausência de “P1”, “P2” ou “P3”, ainda assim pode haver “T”, dependendo das características 

aferidas em conjunto e concretamente de P1, P2 ou P3. Assim, mesmo sem a presença de 

todas as propriedades típicas, pode-se constatar a existência do tipo.  

As propriedades típicas são, portanto, fluidas, ilimitadas e exemplificativas (não 

exaustivas), de modo que outras propriedades podem ser agregadas, sem a necessidade de 

modificação expressa do termo. O seu significado é, por natureza, mutável. 

A distinção entre tipo e conceito reside, portanto, no grau de precisão. O tipo possui 

uma estrutura aberta, graduável e flexível. O conceito, ao contrário, é uma estrutura fechada, 

não passível de graduação e com maior rigidez350. 

A referida distinção é de fundamental importância para a perfeita compreensão da 

competência tributária, de maneira que uma visão tipológica dos signos constitucionais 

conduz a uma maior liberdade de atuação do legislador infraconstitucional e, 

consequentemente, a um potencial aumento nos conflitos de competência; uma visão 

conceitual, ao seu turno, restringe a possibilidade de atuação do legislador infraconstitucional 

e reduz substancialmente os conflitos de competência em matéria tributária. 

Em relação ao tema, PAULO AYRES BARRETO identifica na doutrina quatro 

entendimentos distintos acerca da matéria351. Uma primeira corrente, sustentada por ALIOMAR 

BALEEIRO, entende que o legislador infraconstitucional possui ampla liberdade para atribuir 

significações aos signos utilizados pelo constituinte.352 

 
349 ÁVILA, Humberto. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as noções de 

tipo e conceito. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 12. 
350 DERZI, Misabel Abreu Machado. Direito tributário, direito penal e tipo. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 

2018, p. 84. 
351 BARRETO, Paulo Ayres. Conceitos constitucionais e competência tributária. In: SANTOS, Nélida Cristina 

dos; LIMA, José Antônio Balieiro; FRIGO JUNIOR, Gilberto (coord.). Temas de direito tributário: estudos 

em homenagem a Eduardo Bottallo.  São Paulo: Saraiva, 2013, p. 332 . 
352 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atual. Misabel Abreu Machado Derzi. 13. ed.  Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 104-106. 
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Uma segunda corrente, capitaneada por RICARDO LOBO TORRES, identifica um 

substancial nível de imprecisão e vaguidade nos signos utilizados pela Constituição, 

conferindo ao legislador infraconstitucional um campo vasto para construção de sentido 

desses conceitos.353 

Uma terceira corrente, defendida por LUÍS EDUARDO SCHOUERI, afirma que “o 

constituinte apenas contemplou a realidade a partir de tipos”354. Para a referida corrente, “as 

expressões empregadas pelo constituinte são meros nomes dados aos impostos historicamente 

já existentes”355, ou seja, a Constituição Federal de 1988 teria feito uso de tipos ao discriminar 

as competências impositivas entre os entes tributantes, conferindo à lei complementar a 

função de conceituá-los. 

Uma quarta corrente, sustentada por MISABEL DERZI, ensina que os conceitos 

constitucionais devem ser construídos através de um processo interpretativo eminentemente 

constitucional, cabendo ao legislador infraconstitucional estabelecer contornos mais nítidos 

aos referidos conceitos356. Os conceitos constitucionais funcionam como verdadeiras balizas à 

atuação legiferante.  

De acordo com essa última corrente – adotada no presente trabalho - a repartição de 

competências tributárias entre os entes federados foi realizada mediante a fixação de 

conceitos constitucionais. O tipo - em razão de sua fluidez e flexibilidade - não se adapta à 

rigidez constitucional de discriminação da competência tributária.357 Ao descrever os eventos 

passíveis de serem tributados, o legislador constituinte indicou de modo exaustivo a 

materialidade de cada um dos tributos. As regras de competência tributária possuem, portanto, 

caráter conceitual, e não tipológico. De idêntico pensar, HUMBERTO ÁVILA afirma que a 

definição de regra de competência não é adaptável ao significado de tipo.  

 

 
353 TORRES, Ricardo Lobo. Sistemas constitucionais tributários. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 310. 
354 SCHOUERI, Luís Eduardo. Discriminação de competências e competências residuais. In: SCHOUERI, Luís 

Eduardo e ZILVETI, Fernando Aurélio (Coord.). Direito tributário: estudos em homenagem a Brandão 

Machado. São Paulo: Dialética, 1998, p. 115. 
355 SCHOUERI, Luís Eduardo. Discriminação de competências e competências residuais. In: SCHOUERI, Luís 

Eduardo e ZILVETI, Fernando Aurélio (Coord.). Direito tributário: estudos em homenagem a Brandão 

Machado. São Paulo: Dialética, 1998, p. 115. 
356 DERZI, Misabel Abreu Machado. Direito tributário, direito penal e tipo. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 

2018, p. 58. 
357 DERZI, Misabel Abreu Machado. Direito tributário, direito penal e tipo. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 

2018, p. 127. 
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Primeiro, a definição de regra de competência não é adaptável ao significado de tipo 

porque, enquanto a função da regra de competência é dirigir o comportamento do 

ente federado, estabelecendo, por meio de uma autorização formal cumulada com 

uma proibição material, como deve ele agir para exercer validamente sua 

competência, os tipos (ou as normas contendo termos que os exprimem) apenas 

descrevem elementos típicos, sem guiar vinculativamente a referida conduta. 

(...) os tipos, para dizer o mínimo, não se revestem do mesmo grau de abstração dos 

enunciados prescritivos abstratos nem podem ser igualmente reformulados como 

regras hipotético-condicionais. 

Segundo, a definição de regra de competência não é conciliável com o significado 

de tipo porque, enquanto as regras de competência apenas qualificam 

comportamentos, sem referimentos semânticos.358 

 

A Constituição Federal de 1988, ao realizar a repartição de competências tributárias, 

utilizou-se de conceitos. O entendimento em sentido contrário conduziria a um total 

esvaziamento das normas constitucionais, ao permitir a definição dos termos utilizados na 

Constituição pelo legislador infraconstitucional. 

Pelas mesmas razões, não merece guarida o entendimento no sentido de que os 

signos utilizados pelo constituinte na discriminação de competências impositivas são vagos e 

imprecisos. Ao repartir as competências tributárias, a Constituição fez uso de expressões já 

existentes no nosso ordenamento jurídico, de uso corrente na doutrina e na jurisprudência. 

Assim, considerando a rigidez do nosso modelo constitucional, tem-se que as 

materialidades discriminadas pelo legislador constituinte na distribuição de competências 

impositivas entre as pessoas políticas encerram verdadeiros conceitos, e não tipos. Do 

contrário, teríamos que admitir a possibilidade de livre atuação por parte do legislador 

infraconstitucional no exercício da competência tributária, bastando respeitar os traços 

característicos do tipo. A segurança jurídica almejada pela outorga de competências 

tributárias somente é assegurada através dos conceitos. 

Tem-se, portanto, que as normas previstas no texto constitucional que atribuem 

competência aos entes federados encerram conceitos. Possuem inegavelmente função 

prescritiva - pois guiam o comportamento do destinatário - e dirigem imediatamente a 

conduta, podendo ser qualificadas como de natureza proibitivas, na medida em que, ao 

preverem, expressamente ou por implicação lógica, determinados aspectos das hipóteses de 

incidência e das consequências (fatos geradores, bases de cálculo, sujeitos ativos e passivos), 

proíbem que o ente tributante destinatário exerça competência relativamente a fatos 

 
358 ÁVILA, Humberto. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as noções de 

tipo e conceito. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 26-30. 
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geradores, bases de cálculo e sujeitos diversos daqueles previstos. Contêm no seu consequente 

expressões deônticas que circunscrevem e delimitam a autoridade conferida e predeterminam 

o conteúdo do ato normativo a ser editado.359 

Assim, se as regras de competência conferem à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios o poder de tributar em determinadas hipóteses, implicitamente 

proíbem o poder de tributar em hipóteses outras não expressamente delimitadas no texto 

constitucional.   

A rigidez constitucional das referidas regras de competência é fortalecida pelo 

princípio federativo, de maneira que os conceitos conferidos pelo texto constitucional não 

podem coincidir com os conceitos conferidos a outros entes federados. Assim, a cada fato 

previsto em uma regra de competência prevista na Constituição deve ser atribuído conceito 

diverso e mutuamente excludente dos conceitos previstos em outras regras de competência. A 

competência tributária possui, portanto, exclusividade conceitual. 

Com efeito, as referências terminológicas utilizadas pelo legislador constituinte, 

conquanto não sejam unívocas, configuram verdadeiros parâmetros a serem observados pelos 

entes tributantes na instituição de tributos de sua competência. Com base nessa premissa, 

passemos então à análise das possibilidades existentes para construção dos significados dos 

conceitos utilizados pela Constituição na discriminação das competências tributárias.  

 

5.3 CONCEITOS CONSTITUCIONAIS COMO IMPERATIVO LÓGICO 

 

Há quem sustente na doutrina que não existem conceitos constitucionais, de maneira 

que estaria o legislador infraconstitucional livremente autorizado para atribuir o significado 

dos signos utilizados pela Constituição. É a chamada “teoria legalista”, que atribui ao 

legislador infraconstitucional ampla liberdade para determinação do significado dos signos 

constantes do texto constitucional.  

 
359 ÁVILA, Humberto. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as noções de 

tipo e conceito. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 23-24. 
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O referido pensamento pode ser identificado na obra de RUBENS GOMES DE SOUZA 

que, ao examinar o conceito de renda, afirma textualmente: “Não seria, portanto, exagerado 

ampliar a definição para dizer que o imposto de renda é aquele que incide sobre o que a lei 

define como renda.”360    

Acaso não existissem os conceitos constitucionais, seríamos obrigados a admitir que 

o legislador infraconstitucional, na regulamentação dos dispositivos da Constituição, teria 

liberdade para atribuir aos conceitos o conteúdo que desejasse. Este não parece, entretanto, ser 

o melhor entendimento. 

Primus porque, como vimos, o fato de o conceito não estar expresso no texto 

constitucional não significa que ele não exista. 

Secundus porque os conceitos são necessariamente constitucionais, ainda que para 

estabelecerem um conteúdo mínimo. Estando a lei subordinada à Constituição, não se pode 

admitir que o conteúdo legal possa prevalecer sobre uma previsão constitucional. 

O reconhecimento dos conceitos constitucionais se dá, portanto, por um imperativo 

de ordem lógica, como forma de viabilizar a própria aplicabilidade das normas 

constitucionais.  

A supremacia da Constituição revela-se como um verdadeiro princípio de 

interpretação uma vez que a Carta Magna está situada no topo do ordenamento jurídico, sendo 

hierarquicamente superior aos demais instrumentos normativos, servindo-lhes de fundamento 

de validade. 

Por esta razão, o legislador ordinário não é livre na formulação dos conceitos, de 

maneira que os conceitos constitucionais são verdadeiros imperativos lógicos, sem os quais 

não haveria supremacia constitucional e implodir-se-ia a lógica estrutural do ordenamento 

jurídico. 

 

 

 

 
360 SOUSA, Rubens Gomes de. A evolução do conceito de rendimento tributável. Revista de direito público. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 14, p. 339-346, out./dez.1970, p. 345. 
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5.4 CONCEITOS CONSTITUCIONAIS AUTÔNOMOS E RECEPCIONADOS 

 

Partindo da premissa de que os conceitos constitucionais verdadeiramente existem e, 

influenciado pelas ideias de RUY BARBOSA NOGUEIRA
361, ANDREI PITTEN VELLOSO estabelece 

um diferenciação entre conceitos constitucionais “recepcionados” e “autônomos”. De acordo 

com o referido autor, os conceitos autônomos são aqueles definidos pela própria Constituição 

e, embora possam ser objeto de regulamentação, recebem uma primeira e decisiva 

caracterização no texto constitucional. Os conceitos recepcionados, por sua vez, são aqueles 

já existentes antes da promulgação do texto constitucional, tanto em outros diplomas jurídicos 

(conceitos recepcionados jurídicos), como no uso comum do povo ou em sentido técnico 

(conceitos recepcionados extrajurídicos).362 

Assevera ainda que existe uma presunção de incorporação, pela Constituição, dos 

conceitos preexistentes de uso linguístico geral, impondo ao intérprete a tarefa de 

confirmação dessa recepção a partir de uma análise sistemática. Quando não houver a 

confirmação da referida presunção, estaremos diante de um conceito autônomo.363  

Cabe ao intérprete, com base na proposta metodológica elaborada por LARENZ, 

identificar inicialmente se o signo a ser interpretado já foi definido na própria Constituição.  

Em caso de confirmação, torna-se desnecessária a análise acerca do uso do referido 

signo na linguagem geral (de uso comum do povo) ou específica (jurídica) para fins de 

obtenção do “sentido literal” e consequente construção do “sentido literal possível” em face 

do “contexto significativo da lei”. Neste caso, a obtenção do “sentido literal” (ponto de 

partida do processo interpretativo) será obtido a partir da própria denotação constitucional. A 

título de exemplo, tomemos o art. 12 da CF/88, onde há uma definição pela própria 

constituição do signo “brasileiro nato”. Neste caso, a própria denotação constitucional 

restringe o trabalho do intérprete na obtenção do “sentido literal”. 

Uma vez constatada a inexistência, no texto constitucional, de um “conceito 

autônomo”, deve o intérprete examinar se o signo preexistente na linguagem de uso comum 

 
361 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Da interpretação e aplicação das leis tributárias. 2. ed. São Paulo: José 

Bushatsky, 1974, p. 48-50.  
362 VELLOSO, Andrei Pitten. Conceitos e competências tributárias. São Paulo: Dialética, 2005, p. 262. 
363 VELLOSO, Andrei Pitten. Conceitos e competências tributárias. São Paulo: Dialética, 2005, p. 331. 
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foi recepcionado pela Constituição ou se ocorreu alguma alteração, com a consequente 

positivação de um conceito autônomo. O certo é que o legislador infraconstitucional não é 

livre para atribuir significados aos signos utilizados pela Constituição. 

Não havendo tal denotação pelo texto constitucional, estaremos diante de um 

“conceito recepcionado”, devendo o intérprete buscar o “sentido literal” do signo nos usos 

linguísticos (geral e especial) e, a partir daí iniciar o processo hermenêutico de obtenção do 

significado.  Isso não significa, entretanto, que o legislador infraconstitucional, seja livre para 

atribuir significados aos signos utilizados pela constituição, devendo valer-se de uma 

metodologia adequada para a correta identificação do conceito recepcionado pela constituição 

– preexistente à época de sua promulgação. 

Neste caso, o intérprete poderá se deparar com as seguintes hipóteses: a) 

identificação de mais de um sentido no uso linguístico geral (não jurídico); b) identificação de 

um sentido no uso linguístico geral (não jurídico) e outro no uso linguístico especial 

(jurídico); c) identificação de mais de um sentido no uso linguístico especial (jurídico). 

Na primeira situação (existência de mais de um sentido no uso linguístico geral), 

devem ser examinadas as variadas possibilidades em face do contexto de significado, com a 

consequente obtenção de mais de um “sentido literal possível”, sendo que a obtenção do 

conceito constitucional do signo deverá levar em consideração a finalidade da norma a ser 

construída, os princípios constitucionais tributários, valendo-se dos critérios teleológico e 

sistemático de interpretação. 

  Na segunda situação (existência de um sentido no uso linguístico geral e outro no 

uso linguístico especial), na obtenção do sentido “literal”, o intérprete deverá optar pelo 

sentido existente no uso especial (jurídico), em razão da unidade do sistema jurídico, 

abordado em capítulo anterior. De acordo com os ensinamentos de LARENZ, “os termos que 

obtiveram na linguagem jurídica um significado específico, como, por exemplo, contrato, 

crédito, impugnação, nulidade de um negócio jurídico, herança, legado, são usados nas leis, 

na maioria das vezes, com este significado especial”.364  

Na terceira e última situação (existência de mais de um sentido no uso linguístico 

especial), o intérprete deverá, inicialmente – também em respeito à unidade e à ordenação do 

 
364 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2014, p. 452. 
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sistema jurídico365 - levar em consideração o critério hierárquico, tomando como “sentido 

literal”, aquele que seja extraído do diploma hierarquicamente superior. Tomemos como 

exemplo uma lei que atribua um significado “x” para o signo “renda” e uma instrução 

normativa da Receita Federal do Brasil que atribua, para o mesmo signo, um significado “y”. 

Neste caso, o intérprete deverá eleger como ponto de partida do processo interpretativo 

(“sentido literal”), o significado “x”, por estar albergado em um diploma normativo 

hierarquicamente superior. Se, entretanto, os usos linguísticos especiais (com sentidos 

diversos) forem decorrentes de diplomas normativos de igual hierarquia, deve o intérprete 

percorrer os demais caminhos propostos por LARENZ, com a construção dos sentidos literais 

possíveis em face do “contexto significativo da lei” e, em seguida, examinar as possibilidades 

identificadas levando-se em consideração a finalidade da norma a ser construída, os princípios 

constitucionais tributários, valendo-se, para tanto, dos critérios teleológico e sistemático de 

interpretação. 

Cabe ao intérprete, em face de cada signo constitucional, examinar se houve a 

recepção, pela constituição, do significado preexistente na ordem jurídica ou a alteração do 

referido significado (positivação de um conceito autônomo), a partir da interpretação 

sistemática da nova ordem jurídica. Neste último caso, entretanto, o legislador 

infraconstitucional não é livre para atribuir aos signos utilizados pela constituição qualquer 

significado, devendo obediência ao sistema.   

Assim, a incorporação, pela Constituição, de conceitos preexistentes na ordem 

jurídica não significa um engessamento normativo, pois resta assegurado ao legislador 

constituinte a possibilidade de renúncia a significados preexistentes no ordenamento jurídico 

e positivação de conceitos autônomos. O que não se admite é a presunção de que a 

Constituição tenha positivado os conceitos autônomos. A presunção é sempre a de 

incorporação de conceitos preexistentes no ordenamento jurídico. Sempre que houver 

renúncia a estes, a Constituição deve prever um enunciado expresso nesse sentido, 

prescrevendo uma nova significação para o signo utilizado. 

No caso específico do ISS, deve-se perquirir se o signo “serviço”, utilizado pelo 

constituinte, configura um conceito autônomo ou preexistente na ordem jurídica e 

 
365 BRITO, Edvaldo. Limites da revisão constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 

64. 
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incorporado pela Constituição Federal de 1988. O que não se pode admitir, em hipótese 

alguma, é a definição do referido conceito pelo legislador infraconstitucional.. 

 

5.5 CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS 

 

De acordo ENGISCH, os conceitos jurídicos indeterminados são aqueles “cujo 

conteúdo e extensão são em larga medida incertos” 366 . Reconhecendo que os conceitos 

jurídicos são predominantemente indeterminados, identifica nos referidos conceitos um 

“núcleo conceitual e um halo conceitual”.
367  O núcleo conceitual corresponde à zona de 

certeza, onde existe uma noção clara do conteúdo e da extensão do conceito; o halo conceitual 

corresponde à zona de incerteza (zona cinzenta), onde começam as dúvidas acerca do 

significado. Não existem, portanto, conceitos indiscutivelmente exatos. Todos os conceitos 

apresentam alguma margem de imprecisão. 

O conceito indeterminado, para GARCIA NOVOA, corresponde ao “producto de la 

impossibilidad de precisar com mayor exactitud términos o vocablos empleados por la ley, 

porque las realidades a los que los mismos se refieren, al compreender uma casuística 

inabarcable, no admiten outro tipo de determinación”.368  

A estrutura de um conceito indeterminado é melhor retratada por GENARO CARRIÓ 

que identifica um primeiro círculo compondo o núcleo, ou zona de certeza, com dados prévios 

e seguros e, um segundo círculo, com uma zona intermediária de incerteza, relativamente 

imprecisa, concluindo haver uma zona de certeza negativa, plenamente definida, que abrange 

as situações em que o conceito não se aplica. É o que o jurista argentino denomina de “casos 

centrales típicos” e “casos claros de exclusión”, valendo-se da seguinte metáfora: 

 

Hay um foco de intensidad luminosa donde se agrupan los ejemplos típicos, 

aquellos frente a los cualles no se duda que la palavra es aplicable. Hay una zona 

 
366  ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Trad. João Baptista Machado. 8. ed. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 208. 
367  ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Trad. João Baptista Machado. 8. ed. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 209. 
368 NOVOA, César Garcia. El principio de seguridade jurídica em matéria tributaria. Madrid: Marcial Pons, 

2000, p. 120. 
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de oscuridad circundant donde caen todos los casos em los que no se duda que no 

lo es. El tránsito de uma zona a otra és gradual; entre la total luminosidade y la 

oscuridad total hay una zona de penumbra sin límites precisos. Paradójicamente 

ella no empieza ni termina en ninguna parte, y sin embargo existe.369 

 

A respeito dos “casos claros de exclusión”, digno de registro o célebre julgamento 

do RE 62.731/GB, de relatoria do Ministro ALIOMAR BALEEIRO que, refutando os argumentos 

do Ministro HERMES LIMA no sentido de que não caberia ao STF dizer o que é ou não é 

“segurança nacional”, asseverou: “Por exclusão, podemos dizer o que é ‘segurança nacional’. 

Vejamos o que não é segurança nacional: bola de futebol não é segurança nacional. Baton de 

moça não é segurança nacional, cigarro de maconha não é segurança nacional.”370  

Para LARENZ, na determinação dos “casos claros de exclusión”, não é necessário 

sequer que haja um conceito perfeitamente delineado: “Que um determinado significado não 

pode ser ligado a esta expressão de acordo com o uso linguístico comum é perceptível para 

cada falante sem que para tal seja necessário uma determinação conceitual precisa.”371 CELSO 

ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO reconhece, nos conceitos indeterminados, conteúdos 

determináveis, com densidade mínima, sob pena de não passarem de ruídos.372 

Conforme observa PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA, a vagueza e a ambiguidade são 

traços característicos da linguagem jurídica, podendo uma mesma palavra apresentar sentidos 

diversos a depender do contexto. 373  De acordo com o referido autor, na vagueza, “o 

significado possível das palavras (signos linguísticos) é vago (impreciso), pois o seu campo 

de referência é indefinido”374; já a ambiguidade “refere-se à possibilidade de um mesmo signo 

linguístico apresentar significados distintos, de acordo com o contexto em que estiver sendo 

utilizado”.375 

 
369 CARRIÓ, GENARO R. Notas sobre derecho y lenguaje. 4. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1990, p. 34. 
370 STF. RE 62.731/GB. Pleno, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, j. 23/08/1967, Dj 19/06/1968. 
371 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2014, p. 454. 
372  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Discricionariedade e controle judicial. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 1993, p. 28-29. 
373 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Os conceitos indeterminados no direito tributário. In: ROCHA, Valdir de 

Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. 17. Volume. São Paulo: Dialética, 2013, p. 

235. 
374 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Os conceitos indeterminados no direito tributário. In: ROCHA, Valdir de 

Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. 17. Volume. São Paulo: Dialética, 2013, p. 

235. 
375 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Os conceitos indeterminados no direito tributário. In: ROCHA, Valdir de 

Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. 17. Volume. São Paulo: Dialética, 2013, p. 

235. 
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Daí porque PAULO DE BARROS CARVALHO afirma que “as expressões linguísticas 

conservam sempre um mínimo de vaguidade em sua integridade compositiva, inafastável por 

maior que seja o esforço de argumentação para efeito de convencimento”376.  

A admissão das referidas características (ambiguidade e vagueza) na linguagem 

jurídica, não implica, entretanto, na inexistência de significação. Na advertência precisa de 

PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA, “as palavras e as expressões utilizadas pela linguagem do 

direito positivo são vagas e ambíguas, no entanto, o significado é sempre determinável”.377 

Vagueza não corresponde a ausência de significado, mas sim a “nebulosidade semântica”.378 

A esse respeito, merece registro o ensinamento de LARENZ no sentido de que, quanto menos 

explícito for o sentido literal, maior relevo deverá ser atribuído ao processo interpretativo. 

 

Quanto menos o sentido literal, conforme ao uso linguístico geral ou, também, 

conforme a um uso linguístico jurídico especial, for capaz de fixar logo de modo 

definitivo o significado de uma expressão precisamente neste contexto, neste lugar 

da lei, tanto menos se deverá prescindir do seu conhecimento, devendo, pois, pôr-se 

em marcha o processo do compreender mediante o interpretar.
379

 

 

Mesmo nos casos de ambiguidade, entretanto, não se pode negar a existência dos 

conceitos constitucionais. Embora se reconheça que, em determinados casos, os signos 

constitucionais sejam vagos, ou mesmo polissêmicos, isto não significa que eles não existam. 

Ao contrário, identifica-se nestas situações vários conceitos possíveis, cabendo ao intérprete 

identificar o conceito jurídico – dentre os possíveis – a partir da aplicação de uma 

metodologia adequada. 

Há quem defenda, a exemplo de ALBERTO XAVIER
380 , que os conceitos 

indeterminados não podem ser utilizados no Direito Tributário, em virtude dos princípios da 

 
376 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 

279. 
377 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Os conceitos indeterminados no direito tributário. In: ROCHA, Valdir de 

Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. 17. Volume. São Paulo: Dialética, 2013, p. 

236. 
378 VELLOSO, Andrei Pitten. Conceitos e competências tributárias. São Paulo: Dialética, 2005, p. 32. 
379 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2014, p. 452. 
380 XAVIER, Alberto. Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. São Paulo: RT, 1978, p. 96-

97. 
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tipicidade tributária e da segurança jurídica. É o entendimento de MIZABEL DERZI
381  e 

também de ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA, para quem “as leis tributárias devem evitar os 

conceitos indeterminados, que tendem a abrir as portas à discricionariedade e, até, ao arbítrio 

fiscal.”382  

A corrente oposta - sustentada, dentre outros, por KLAUS TIPKE
383 e CÉSAR GARCIA 

NOVOA
384

 e, na doutrina pátria, por RICARDO LOBO TORRES
385, LUÍS EDUARDO SCHOUERI

386, 

YONNE DOLÁCIO DE OLIVEIRA
387 e PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA

388
 - embora reconheça 

que, do ponto de vista ideal, deveria o legislador tributário se valer sempre de conceitos 

determinados, admite a possibilidade de utilização dos conceitos indeterminados em matéria 

tributária. 

De acordo TIPKE, “não se pode renunciar, totalmente a cláusulas gerais e conceitos 

jurídicos indeterminados”389. O referido entendimento é compartilhado por RICARDO LOBO 

TORRES, para quem “os conceitos indeterminado são inevitáveis no direito tributário.” 390 

YONNE DOLÁCIO DE OLIVEIRA, ferrenha defensora da tipicidade cerrada, chega a admitir que 

“mesmo em áreas de tipificação cerrada, existem conceitos indeterminados insuscetíveis de 

uma definição exata”.391 

A respeito do tema, como bem observa PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA, o 

problema não está na admissão dos referidos conceitos em matéria tributária, mas sim na 

 
381 DERZI, Misabel Abreu Machado. Direito tributário, direito penal e tipo. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 

2018, p. 287. 
382 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017, p. 502. 
383 TIPKE, Klaus; LANG, Joachim.  Direito tributário. V.1. Trad. Luiz Dória Furquim. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris Editor, 2008, p. 246. 
384 NOVOA, César Garcia. El principio de seguridade jurídica em matéria tributaria. Madrid: Marcial Pons, 

2000, p. 119. 
385  TORRES, Ricardo Lobo. O princípio da tipicidade no direito tributário. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; 

ROCHA, Sérgio André (coord.). Legalidade e tipicidade no direito tributário. São Paulo: Quartier Latin, 

2008, p. 152. 
386 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 6. ed. São Paulo: Saraiva: 2016, p. 315. 
387 OLIVEIRA, Yone Dolacio de. A tipicidade no direito tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 

25. 
388 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Os conceitos indeterminados no direito tributário. In: ROCHA, Valdir de 

Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. 17. Volume. São Paulo: Dialética, 2013, p. 

243. 
389 TIPKE, Klaus; LANG, Joachim.  Direito tributário. V.1. Trad. Luiz Dória Furquim. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris Editor, 2008, p. 246. 
390  TORRES, Ricardo Lobo. O princípio da tipicidade no direito tributário. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; 

ROCHA, Sérgio André (coord.). Legalidade e tipicidade no direito tributário. São Paulo: Quartier Latin, 

2008, p. 152. 
391 OLIVEIRA, Yone Dolacio de. A tipicidade no direito tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 

25. 
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estipulação de limites à sua atuação. “Parece-nos que não é conveniente que os elementos 

essenciais do tributo (materialidade, base de cálculo, alíquota, sujeito passivo) sejam gizados 

por meio de conceitos indeterminados.” 392 

Comunga-se inteiramente do referido entendimento, de maneira que os critérios da 

regra-matriz de incidência tributária expressam sempre conceitos determinados, cuja 

construção de sentido deve ser extraído diretamente do texto constitucional, com a utilização 

de um método adequado de interpretação.  

Dessa forma, em se tratando de normas de competência tributária, acaso não seja 

atribuído qualquer significado a um determinado conceito – reputado por indeterminado – a 

conclusão seria a negação da existência da própria regra de competência. No caso específico 

do ISS, se fosse negado ou mesmo restringido o significado do signo “serviço”, estaria 

suprimida (em caso de negação) ou reduzida (em caso de restrição) a própria competência 

para instituir impostos sobre serviços. 

Assim, os conceitos constitucionais, ainda que possuam um conteúdo indeterminado, 

podem e devem ser determinados de forma positiva. Em relação ao nosso campo de 

investigação, é necessário saber qual o conteúdo dos conceitos utilizados pelas normas 

constitucionais ou, nas palavras de PAULO DE BARROS CARVALHO, cumpre-nos saber quais os 

“limites de seu campo de irradiação significativa”393. 

A supremacia constitucional somente existirá se os conceitos utilizados pela 

Constituição forem preservados. Para a referida preservação, é necessário identificar nos 

conceitos o que há de essencial – o “núcleo conceitual” – com a perfeita delimitação do seu 

conteúdo, que não poderá ser objeto de ampliação ou restrição por parte do legislador 

infraconstitucional, em respeito à hierarquia normativa do ordenamento jurídico. 

Somente assim é que poderemos avançar na investigação do conteúdo dos termos 

utilizados pelo legislador constituinte na distribuição de competências impositivas. É o que 

faremos nos tópicos seguintes. 

 

 
392 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Os conceitos indeterminados no direito tributário. In: ROCHA, Valdir de 

Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. 17. Volume. São Paulo: Dialética, 2013, p. 

243. 
393 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 54. 
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5.6 TEORIA DA “AUTO-REFERÊNCIA CONSTITUCIONAL”  

 

Há quem defenda, na doutrina do direito tributário, que o significado dos signos 

utilizados pelo legislador constituinte deve ser extraído exclusivamente do texto 

constitucional, sem levar em consideração qualquer outra manifestação linguística - seja ela 

jurídica (infraconstitucional) ou mesmo decorrente do uso comum -, em razão da hierarquia 

normativa de que goza a Constituição. 

Adepto da teoria da suficiência do texto constitucional, GERALDO ATALIBA não 

admite a interpretação da constituição com base na legislação infraconstitucional, seja ela 

tributária ou mesmo de direito privado: 

 

É um vezo, um vício que todos temos, pretender estudar o sistema tributário 

nacional brasileiro pelo Código Tributário Nacional.  

(...) 

Como, então, estudar a Constituição, por meio de uma lei que pode obedecê-la, mas 

que pode não tê-la obedecido? Como encontrar critério, na lei menor, para estudar a 

lei maior? 

(...) 

A Constituição nós interpretamos com os critérios constitucionais, conhecendo os 

princípios constitucionais e fazendo a exegese das normas constitucionais. 

(...) 

Que quer dizer isso? Quer dizer que não podemos aplicar critérios e normas de 

direito civil, de direito comercial etc., na solução de uma questão tributária.394 

 

O referido entendimento é compartilhado por CELSO RIBEIRO BASTOS e CARLOS 

AYRES DE BRITO, que sustentam que “a constituição é norma que repercute sobre o direito 

ordinário, sem reciprocidade. Projeta influência sobre os demais modelos jurídicos, mas não é 

influenciada por estes”395. Para os referidos autores, os conceitos infraconstitucionais seriam 

irrelevantes para fins de interpretação da constituição: 

 

Lógica e cronologicamente, a Constituição não se beneficia dos conceitos e demais 

noções teóricas ressaídos do direito infraconstitucional. Precede a todo arsenal 

 
394 ATALIBA, Geraldo. Hermenêutica e sistema constitucional tributário. In: MORAES, Bernardo Ribeiro de. 

(org.). Interpretação no direito tributário. São Paulo: Saraiva, Educ, 1975, p. 18-19. 
395  BASTOS, Celso Ribeiro. BRITO, Carlos Ayres. Interpretação e aplicabilidade das normas 

constitucionais. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 14. 
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doutrinário de direito comum e tem suas “verdades” construídas a partir dela 

mesma. Seu caminho exegético há de palmilhar-se pela senda lógica que vai da 

norma anterior à posterior; da fundamentante à fundamentada; da referente à 

referida; da superior à inferior, e não o reverso.396 

 

Com base em tais assertivas, extraem a noção de “auto-referência constitucional”, 

que seria uma decorrência lógica da supremacia normativa da Constituição, não sendo 

possível a interpretação de seus enunciados através de “parâmetros, critérios e princípios que 

não os nelas mesmas substanciados.”397 

Não resta dúvida que a interpretação dos enunciados constitucionais, em razão da sua 

superioridade hierárquica, deve partir sempre da Constituição, jamais da legislação 

infraconstitucional. Isso não significa, entretanto, que os enunciados constantes da legislação 

infraconstitucional são irrelevantes para a interpretação da Constituição. Em matéria 

tributária, sobretudo, a legislação infraconstitucional é extremamente relevante para a 

interpretação constitucional. 

Embora não haja, no mais das vezes, reconhecimento expresso, a relevância da 

legislação infraconstitucional é admitida pela quase unanimidade da doutrina do direito 

tributário, que admite a recepção, pela constituição, dos conceitos de direito privado. O 

próprio GERALDO ATALIBA – principal expoente, na doutrina do direito tributário, da 

suficiência do texto constitucional -  ao analisar o conceito de serviço para fins de incidência 

do ISS, admite que o referido conceito deve ser obtido no direito privado.398 

A teoria da “suficiência do texto constitucional” peca, portanto, por não conseguir 

explicar a incorporação, pela constituição, de conceitos de direito privado, nas situações em 

que o texto constitucional utilize signos que já possuam uma significação específica na 

legislação infraconstitucional pré-constitucional.  

A respeito do tema, RICARDO LOBO TORRES adverte que a análise dos dispositivos 

constitucionais deve ser feita levando em consideração todo o sistema jurídico, pois “o estudo 

autônomo dos sistemas constitucional-tributários implicaria em afastá-los do conjunto do qual 

 
396  BASTOS, Celso Ribeiro. BRITO, Carlos Ayres. Interpretação e aplicabilidade das normas 

constitucionais. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 14. 
397  BASTOS, Celso Ribeiro. BRITO, Carlos Ayres. Interpretação e aplicabilidade das normas 

constitucionais. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 66. 
398 ATALIBA, Geraldo; BARRETO, Aires Fernandino. ISS e locação: conceito constitucional de serviço – 

locação não é serviço, não pode a lei assim considera-la para efeitos tributários. Revista dos tribunais, v. 76, n. 

619. São Paulo: Revista dos Tribunais, mai.1987, p. 8. 
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adquirem significado e valor”.399 Critica ainda o formalismo conceitual que levaria a uma 

constituição fechada, defendendo a existência de um sistema aberto. 

Conforme se procurará demonstrar, não se nega a possibilidade de a Constituição 

atribuir, a um determinado signo, significado diverso daquele já existente no direito privado. 

O que não se pode admitir, entretanto, é que no processo de interpretação de um determinado 

signo constitucional simplesmente se ignore o significado preexistente na legislação 

infraconstitucional. 

 

5.7 A DOUTRINA DA INTERPRETAÇÃO ECONÔMICA DO DIREITO 

 

O conceito de serviço extraído a partir da regra instituidora de competência do ISS 

tem sido objeto de uma ampla discussão no âmbito da doutrina e da jurisprudência, que 

defendem, basicamente, dois conceitos de serviço: o conceito econômico e o conceito 

jurídico. 

Uma primeira corrente entende que o conceito de serviço encontra-se radicado na 

Economia (e não no Direito). Fundamenta-se na denominada “doutrina da interpretação 

econômica do direito tributário”, defendida por ENNO BECKER
400, VANONI

401, GRIZIOTTI
402, 

JARACH
403, e, no Brasil, por AMILCAR DE ARAÚJO FALCÃO, segundo o qual, na interpretação 

do direito tributário, deve-se privilegiar o fato econômico sempre que o conteúdo econômico 

 
399 TORRES, Ricardo Lobo. Sistemas constitucionais tributários. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 16. 
400 O posicionamento original de ENNO BECKER sofreu constante ataque por parte da própria doutrina alemã. 

Para ALBERT HENSEL (HENSEL, Albert. Derecho tributario. Trad. Andrés Baéz Moreno, María Luisa 

González-Cuellar Serrano, Enrique Ortiz Calle. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 134), um dos mais fortes críticos 

à proposta de ENNO BECKER, não haveria uma presunção de que o legislador se referia imediatamente aos 

conceitos econômicos subjacentes a determinado instituto de direito privado pois, do contrário, haveria ofensa ao 

princípio da segurança jurídica. Para KLAUS TIPKE (Direito tributário. V.1. Trad. Luiz Dória Furquim. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008. P. 61-65), a solução também é diversa daquela originariamente 

apontada por ENNO BECKER, optando pela jurisprudência dos valores, em detrimento da utilização da 

jurisprudência dos conceitos e jurisprudência dos interesses. MORIS LEHNER (LEHNER. Moris. Consideração 

econômica e tributação conforme a capacidade contributiva. Sobre a possibilidade de uma interpretação 

teleológica de normas com finalidades arrecadatórias. In: SCHOUERI, Luís Eduardo; ZILVETTI, Fernando 

Aurelio. Estudos em homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998, p. 146), por sua vez, ataca 

diretamente a finalidade arrecadatória como premissa para a interpretação teleológica. 
401 VANONI, Ezio. Natureza e interpretação das leis tributáriass. Trad. Rubens Gomes de Souza. Rio de 

Janeiro: Financeiras, 1932, p. 65. 
402 GRIZIOTTI, Benvenuto. Primi elementi di scienza dele finanze. Milano: Giuffrè, 1962, p. 112. 
403 JARACH, Dino. El hecho imponible. 2. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1971, p. 117. 
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de determinado fato não corresponder plenamente ao conteúdo jurídico.404  Para esta doutrina, 

sempre que houver conflito entre o conteúdo jurídico e o conteúdo econômico de um fato, 

deve prevalecer este último. 

Para esta corrente, “serviço” corresponde a um bem imaterial (incorpóreo), suscetível 

de apreciação econômica na etapa de circulação. Dentro desta concepção, o ISS não incide 

sobre a “prestação de serviços”, mas sim sobre os próprios serviços. Trata-se, portanto, de um 

imposto sobre a circulação econômica de bens imateriais ou incorpóreos – a circulação de 

serviços. Sustentam esta corrente, dentre outros, BERNARDO RIBEIRO DE MORAES
405, RICARDO 

LOBO TORRES
406 e ALBERTO MACEDO

407.  

A referida corrente adota, portanto, um conceito amplo de serviço – o conceito 

econômico – levando-se em consideração a realidade econômica, pouco importando se trata-

se de obrigação de dar ou obrigação de fazer. O que interessa, para que uma atividade seja 

caracterizada como serviço, é que ela possua consistência econômica e esteja voltada para a 

produção de um bem imaterial. 

Para esta corrente, o ISS incide sobre o negócio jurídico em si (serviço), 

independentemente da sua efetiva prestação. O critério material da hipótese de incidência 

tributária é a contratação e não a prestação do serviço. 

De acordo com BERNARDO RIBEIRO DE MORAES, o estudo da legislação comparada, 

que balizou a reforma constitucional promovida pela Emenda nº 18/65 - que introduziu o ISS 

no nosso sistema - é essencial para a compreensão do referido tributo. Após traçar um 

retrospecto histórico do ISS, afirma que a intenção do legislador teria sido a de instituir – 

ainda que de forma bipartida em dois tributos distintos (ISS e ICM) – uma tributação nos 

mesmos moldes do imposto sobre valor agregado (IVA), à época já adotado por alguns países 

da Europa, especialmente pela França e pela Itália, e recomendado pela Comunidade 

 
404 FALCÃO, Amilcar de Araújo. Introdução ao direito tributário. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 98. 
405 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e prática do imposto sobre serviços. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1984, p. 99.   
406  TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: os tributos na 

Constituição. v. 4. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 359. 
407 MACEDO, Alberto. ISS – O conceito econômico de serviços já foi juridicizado há tempos também pelo 

direito privado. In: CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Direito tributário e novos horizontes do processo. 

São Paulo: Noeses, 2015, p. 25. 
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Econômica Europeia, para fins de harmonização da legislação tributária dos seus países 

membros.408 

Com base neste estudo comparado, afirma que “prestação de serviço é toda operação 

que não constitua venda de um bem material”409 e que o conceito de prestação de serviços 

adotado pela constituição para fins de incidência do ISS (conceito econômico) não se 

confunde com o significado do direito civil. 

 

O conceito econômico de “prestação de serviços” (fornecimento de bem imaterial) 

não se confunde e nem se equipara ao conceito de “prestação de serviços” do direito 

civil, que é conceituado como fornecimento apenas de trabalho (prestação de 

serviços é o fornecimento, mediante remuneração, de trabalho a terceiros). O 

conceito econômico, não se apresentando acanhado, abrange tanto o simples 

fornecimento de trabalho (prestação de serviços do direito civil) como outras 

atividades, v.g.: locação de bens móveis, transporte, publicidade, hospedagem, 

diversões públicas, cessão de direitos, depósito, execução de obrigações de não 

fazer, etc (vendas de bens imateriais).410 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, há quem, a exemplo de CELSO 

RIBEIRO BASTOS, continue sustentando a existência de um conceito econômico de serviço, de 

maneira que o ISS incide sobre a circulação de serviços (bens incorpóreos), enquanto que o 

ICMS incide sobre a circulação de mercadorias (bens corpóreos). De acordo com o referido 

autor, “esses serviços devem ser entendidos no sentido econômico, ou seja, bens imateriais 

que se encontram na circulação econômica, em oposição aos bens materiais e corpóreos”.411 

De idêntico pensar, SÉRGIO PINTO MARTINS, assevera que “o ISS é tributo que onera 

determinado bem econômico (serviço, bem econômico imaterial) que está na etapa da 

circulação (das transferências econômicas)”.412 Conclui afirmando que “a expressão ‘imposto 

sobre serviço de qualquer natureza’ é uma denominação de imposto com sentido 

 
408 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e prática do imposto sobre serviços. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1984, p. 55-56.   
409 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e prática do imposto sobre serviços. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1984, p. 99.   
410 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e prática do imposto sobre serviços. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1984, p. 42-43.   
411 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e de direito tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 

2001, p. 275. 
412 MARTINS, Sérgio Pinto. Manual do ISS. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 61. 
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essencialmente econômico. Este conceito de serviço há de se buscar na Economia e não 

Direito.413
 

Enfim, para a doutrina da interpretação econômica do direito, o serviço é 

compreendido dentro de uma concepção econômica, incidindo o ISS, de forma abrangente, 

sobre toda e qualquer circulação de bens imateriais. Em se tratando de circulação de bens 

materiais, dentro desta concepção, incide o ICMS.  

Ainda sob a égide da constituição anterior, GERALDO ATALIBA e AIRES BARRETO, 

embora reconheçam que a tributação sobre serviços no Brasil foi inspirado no modelo 

europeu (conceito econômico de serviço) e que foi essa a intenção do legislador pátrio, 

sustentam que o nosso sistema constitucional tributário, diante de suas peculiaridades, 

conduzem a uma conclusão diversa, de maneira que, em razão do nosso rígido modelo de 

repartição das competências tributárias, não há como se admitir a incidência do ISS da mesma 

forma que identificada no modelo europeu.414 

Em obra mais recente, publicada já sob a égide da atual Constituição Federal de 

1988, AIRES BARRETO reitera tudo aquilo que já havia afirmado anteriormente, acrescentando 

que a corrente da interpretação econômica do direito continua insistindo na tentativa 

equivocada de buscar na experiência do Mercado Comum Europeu a solução para os 

problemas alusivos ao ISS415. 

MARÇAL JUSTEN FILHO também se posiciona de forma contrária à conformação do 

nosso ISS com as características do IVA, advertindo para os perigos resultantes da tentativa 

de “importar normas e conceitos totalmente incompatíveis com o nosso sistema”.416  

Em crítica contundente à doutrina da interpretação do direito tributário segundo a 

realidade econômica, ALFREDO AUGUSTO BECKER afirma se tratar do maior equívoco do 

Direito Tributário, por destruir a certeza, negando utilidade àquilo que é jurídico. Sintetiza o 

seu pensamento da seguinte forma: 

 

 
413 MARTINS, Sérgio Pinto. Manual do ISS. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 57.   
414 ATALIBA, Geraldo; BARRETO, Aires Fernandino. ISS na constituição: pressupostos positivos – arquétipo 

do ISS. Revista de direito tributário. São Paulo: Malheiros, n. 37, p. 29-50, jul/set.1986, p. 35. 
415 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na constituição e na lei. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 49. 
416 JUSTEN FILHO, Marçal. O imposto sobre serviços na constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1985, p. 65. 
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A doutrina da interpretação do Direito Tributário, segundo a realidade econômica, é 

filha do maior equívoco que tem impedido o Direito Tributário evoluir como 

Ciência Jurídica. Essa doutrina, inconscientemente, nega a utilidade do Direito, 

porquanto destrói precisamente o que há de jurídico dentro do Direito Tributário.417 

 

A doutrina da interpretação econômica do direito comete o grave equívoco de 

interpretar a Constituição brasileira como se fosse a alemã, a italiana ou a francesa, quando, 

em verdade, a um mesmo dispositivo, com igual redação, tanto na Constituição brasileira 

como, por exemplo, na alemã, podem ser atribuídas interpretações diferenciadas, resultando 

em normas diversas, em razão dos distintos contextos normativo, axiológico e fático. 

É bem verdade que as experiências e contribuições ofertadas por doutrinas e 

diplomas estrangeiros não devem jamais ser descartados. Mas é preciso, entretanto, ter a 

devida cautela para que institutos e conceitos transplantados do direito estrangeiro estejam em 

conformidade com o texto constitucional. A respeito dessa “supervalorização de modelos 

estrangeiros”, adverte BARBOSA MOREIRA para a necessidade de que a pretendida inovação 

seja compatível com o tecido do ordenamento no qual se quer enxertá-la por mero 

“deslumbramento ingênuo que impele à imitação acrítica de modelos estrangeiros”.418   

A doutrina da interpretação econômica do direito não encontra guarida no 

ordenamento jurídico pátrio em razão do princípio da estrita legalidade que norteia o nosso 

sistema tributário. Como bem observa EDVALDO BRITO, no Brasil, “não se tributa pelos 

efeitos econômicos, mas, sim, pela realização do tipo legal”419. Adverte o referido autor para 

os equívocos provocados no campo tributário pela referida doutrina, de inspiração germânica, 

que influenciou diversos sistemas normativos: 

 

Como é sabido, a “Lei de Adaptação Tributária”, editada em 1934 e que revisou o 

Código Tributário Alemão de 1919, adotou um critério elástico de interpretação da 

norma tributária, segundo o qual se obedeceriam os princípios do nacional-

socialismo, pelo que muitos excessos foram perpetrados no sentido de abandonar-se 

a estrutura jurídica dos atos jurídicos para interpretá-los sempre pela sua realidade 

econômica. 

Novamente, o Código alemão foi revisado, em 1954, retornando ao modelo original 

elaborado por Enno Becker, mas a mensagem política de 1934 inspirou alguns 

 
417 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Noeses, 2013, p. 138. 
418 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O futuro da justiça: alguns mitos. Revista de processo. São Paulo: RT, 

n. 99, p. 141-150, jul/set.2000, p. 146. 
419 BRITO, Edvaldo. Direito tributário: imposto, tributos sinalagmáticos, contribuições, preços e tarifas, 

empréstimo compulsório. São Paulo: Atlas, 2015, p. 44. 
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outros sistemas normativos, como é exemplo o espanhol de 1963 (cf. a Ley General 

Tributaria), bem assim a doutrina italiana do tempo do fascismo.420 

 

Idêntico é o pensamento de PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA, para quem “o 

conteúdo da lei tributária não importa na utilização de nenhum método específico de 

interpretação, inclusive a ‘interpretação econômica’, teoria que não encontrou aceitação nem 

no ordenamento jurídico, nem na teoria jurídica tradicional.”421  

 Portanto, no Brasil, em obediência ao princípio da estrita legalidade que norteia o 

sistema constitucional tributário, é vedada a chamada interpretação econômica.  Forte nesses 

argumentos, tem-se que o conceito econômico de serviço - assim compreendido como a 

circulação de bens imateriais e incorpóreos - não pode ser admitido nos domínios de uma 

visão estritamente jurídica do sistema positivo, não encontrando respaldo no ordenamento 

jurídico brasileiro.  

O subsistema constitucional do ISS afasta, por completo, a interpretação econômica 

de serviço que, acaso acolhida, além de violar o princípio da reserva absoluta de lei formal, 

representaria uma nítida violação ao rígido sistema de distribuição de competências 

impositivas promovido pelo legislador constituinte. 

O conceito de serviços, para fins de incidência de ISS é, portanto, um conceito 

jurídico e deve ser construído a partir de uma interpretação sistemática do nosso ordenamento 

jurídico, a partir de critérios seguros e com base em uma metodologia adequada. É o que se 

pretende demonstrar na presente investigação. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
420 BRITO, Edvaldo. Direito tributário: imposto, tributos sinalagmáticos, contribuições, preços e tarifas, 

empréstimo compulsório. São Paulo: Atlas, 2015, p. 42. 
421 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Notas sobre a interpretação e a integração da lei tributária. In: MACHADO, 

Hugo de Brito (coord.). Interpretação e aplicação da lei tributária. São Paulo: Dialética, 2010, p. 326. 
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5.8 O ARGUMENTO DA NECESSÁRIA INCIDÊNCIA DE UM DOS 

IMPOSTOS EXISTENTES 

 

 

A doutrina da interpretação econômica do direito sustenta, ainda, que toda atividade 

econômica, em obediência ao princípio da capacidade contributiva, há de estar submetida a 

um dos impostos já existentes em nosso sistema. A adoção de um conceito jurídico 

constitucional de serviço, portanto, afastaria a possibilidade de tributação de diversas 

situações fáticas reveladoras de riqueza que não se encaixassem no conceito jurídico de 

serviço e que não preenchessem a materialidade de nenhum dos outros impostos previstos na 

Constituição. Tal fato, por si só, justificaria a adoção de um conceito econômico de serviço 

que pudesse abranger todos as signos reveladores de riqueza. 

O referido argumento, entretanto, não se sustenta. O raciocínio, perfeito do ponto de 

vista lógico, encontra-se ancorado em uma premissa falsa. A premissa maior – a de que todo e 

qualquer signo revelador de riqueza deve ser passível de incidência de um dos impostos 

previstos no texto constitucional está correta. No entanto, equivoca-se a referida doutrina ao 

afirmar que a adoção de um conceito jurídico de serviço tornaria possível a ausência de 

tributação em determinadas situações fáticas. É que a Constituição Federal de 1988, no art. 

154, I422, atribui à União a chamada competência impositiva residual, de maneira que toda e 

qualquer situação fática não compreendida na própria competência da União pode ser passível 

de incidência de imposto residual, desde que seja não cumulativo e não tenha fato gerador ou 

base de cálculo próprios dos demais impostos previstos no texto constitucional. 

Temos, portanto, que o indício de capacidade contributiva, embora seja útil na 

definição da hipótese de incidência tributária, jamais poderá justificar a cobrança de um 

tributo que não esteja expressamente estabelecido em lei. Pensar de forma contrária 

representa uma nítida violação ao princípio da legalidade que, em Direito Tributário, como 

visto, assume contornos ainda mais robustos em razão da necessidade de reserva absoluta de 

lei formal. 

 

 
422 Art. 154. A União poderá instituir: I – mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, 

desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta 

Constituição. 
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5.9 INCORPORAÇÃO DE CONCEITOS DA LEGISLAÇÃO 

INFRACONSTITUCIONAL 

 

Conforme visto anteriormente, na ausência de definição expressa do signo “serviço” 

no texto constitucional deve o intérprete examinar, inicialmente, se existe no próprio sistema 

jurídico algum valor semântico que possa ser atribuído ao referido vocábulo, sem a 

necessidade de futura regulamentação por lei inferior. Havendo correspondência semântica no 

ordenamento jurídico, temos uma presunção de que este é o significado almejado pelo texto 

constitucional. 

No Brasil, o referido entendimento encontra-se positivado no art. 109 do Código 

Tributário Nacional 423 , que atribui ao intérprete a tarefa de identificação do significado 

preexistente no ordenamento jurídico para os signos utilizados pela Constituição, ressalvando 

que a referida tarefa não se estende à identificação dos efeitos tributários da norma, que deve 

levar em consideração a repartição constitucional de competências tributárias. 

O art. 110 do Código Tributário Nacional424, por sua vez, deixa claro a possibilidade 

de utilização, pela Constituição, de conceitos preexistentes no ordenamento jurídico oriundos 

do direito privado, vedando expressamente a possibilidade de alteração dos referidos 

conceitos pelo legislador infraconstitucional, tendente a definir ou limitar as competências 

impositivas. Nas lições de EDVALDO BRITO: 

 

A identificação do acontecimento (fato) com o tipo descrito na hipótese do fato 

gerador exige, também, integração da norma tributária com a norma jurídica 

inserida em outro ramo do Direito – seja direito público, seja direito privado – 

permitindo que se evitem os conflitos de competência, face a discriminação 

constitucional de renda, que adiante será examinada.425 

 

 
423 Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do 

alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. 
424 Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas 

de direito privado utilizados expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos 

Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências 

tributárias.   
425  BRITO, Edvaldo. Reforma tributária, cláusulas pétreas e princípios constitucionais tributários. In: 

CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). 30 anos da constituição federal e o sistema tributário brasileiro. São 

Paulo: Noeses, 2018, p. 336. 
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De acordo com RUBENS GOMES DE SOUZA, “se a Constituição se refere a uma figura 

de direito privado, sem ela própria a alterar para efeitos fiscais, incorpora ao direito tributário 

aquela figura de direito privado que, por conseguinte, se torna imutável para o legislador 

fiscal ordinário, porque se converteu em figura constitucional.”426 

 

A questão relacionada à vedação de alteração, pela lei ordinária, dos conceitos 

utilizados na definição da competência tributária não se esgota, entretanto, na análise do art. 

110 do Código Tributário Nacional. Como bem apontado por LUCIANO AMARO, a lei 

instituidora do tributo também não pode modificar o conceito léxico de palavras utilizadas 

pela Constituição para a definição da competência tributária427. Assim, por exemplo, a lei 

tributária não pode ampliar o conceito de “veículo automotor”, utilizada para definição da 

competência tributária estadual, para abranger bicicletas ou animais. 

Isso não significa, entretanto, uma prevalência do direito privado sobre o direito 

tributário. De acordo com KLAUS TIPKE, “na interpretação de conceitos civilísticos 

previamente fixados deve-se estabelecer de início, que não nenhuma prevalência teleológica 

do Direito Civil; o Direito Tributário adjacente ao Direito Civil tem sua própria teleologia, 

que deve desdobrar-se na interpretação de leis tributárias.”428  

Idêntico é o entendimento de GERALDO ATALIBA, para quem “o intérprete, ainda que 

o legislador não o tenha feito, pode afastar-se das concepções de direito privado, para 

apreender o objetivo ou a finalidade da própria lei tributária.”429 O intérprete não encontra-se, 

portanto, vinculado aos conceitos de direito privado, podendo dele afastar-se no processo de 

construção dos significados constantes dos signos constitucionais, em face dos critérios 

teleológicos objetivos da norma tributária. 

A inalterabilidade das definições, conteúdo e alcance dos institutos de direito 

privado, lembra ALIOMAR BALEEIRO, serve exatamente para resguardar os conceitos 

utilizados na fixação da competência tributária, asseverando ainda que “o texto acotovela o 

 
426 SOUSA, Rubens Gomes de. Normas de interpretação no Código Tributário Nacional. In: Interpretação no 

direito tributário. São Paulo: Saraiva, Educ, 1975, p. 379.  
427 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 88. 
428 TIPKE, Klaus; LANG, Joachim.  Direito tributário. V.1. Trad. Luiz Dória Furquim. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris Editor, 2008, p. 62. 
429 ATALIBA, Geraldo. Interpretação no direito tributário. São Paulo: Saraiva, Educ, 1975, p. 109. 
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pleonasmo para dizer que as ‘definições’ e limites dessa competência, quando estatuídos à luz 

do Direito Privado, serão as deste, nem mais nem menos.”430  

O referido dispositivo, entretanto, não precisaria sequer estar expresso no Código 

Tributário Nacional. Ele apenas veicula de forma expressa uma implicação necessária e 

inafastável do próprio sistema constitucional tributário. A vedação nele contida já está 

implícita na rígida e exaustiva discriminação de competências impositivas entre os entes 

federados, decorrente da supremacia constitucional, que impede o legislador 

infraconstitucional de alterar os conceitos de direito privado incorporados pela Constituição. 

Daí porque PAULO DE BARROS CARVALHO afirma, com propriedade, que: 

 

O imperativo não vem, diretamente, do preceito exarado no art. 110. É uma 

imposição lógica da hierarquia de nosso sistema jurídico. O empenho do constituinte 

cairia em solo estéril se a lei infraconstitucional pudesse ampliar, modificar ou 

restringir os conceitos utilizados naqueles diplomas para desenhar as faixas de 

competências oferecidas às pessoas políticas. A rígida discriminação de campos 

materiais para o exercício da atividade legislativa dos entes tributantes, tendo 

estatura constitucional, por si só já determina essa inalterabilidade. Em todo caso, 

não deixa de ser oportuna a lembrança que o art. 110 aviva.431 

 

Idêntico é o entendimento de HUGO DE BRITO MACHADO, para quem “o art. 110 do 

Código Tributário Nacional é simples explicitação do que mesmo em sua ausência se tem de 

entender em decorrência da supremacia constitucional”. 432  A hierarquia material da 

constituição não permite que o legislador infraconstitucional estipule o sentido de suas 

expressões, cabendo ao intérprete, seguindo adequada metodologia, construir os respectivos 

conceitos. 

Assim, quando a constituição utiliza um termo sem conceituá-lo, termina por 

incorporar o conceito que é utilizado pela legislação infraconstitucional vigente antes da sua 

promulgação. 

Isso não significa, entretanto, que os entes tributantes não possuem liberdade para 

atribuir aos termos utilizados pela legislação infraconstitucional o conteúdo e o alcance que 

 
430 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atual. Misabel Abreu Machado Derzi. 13. ed.  Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 445. 
431 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 118. 
432  MACHADO, Hugo de Brito. Importância dos conceitos jurídicos na hierarquia normativa – Natureza 

meramente didática do art. 110 do CTN. Revista dialética de direito tributário, São Paulo, n. 98, p. 71-90, 

nov. 2003, p. 72. 
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reputem adequados. O que não se admite é que, na referida tarefa, seja realizada uma 

alteração do conteúdo semântico do conceito preexistente na legislação infraconstitucional, 

utilizado de forma expressa ou implícita na atribuição de competências impositivas. Nas 

preciosas lições de EDVALDO BRITO: 

 

(...) o legislador da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é livre 

para atribuir a esses institutos, conceitos e formas do Direito Privado a definição, o 

conteúdo ou o alcance que lhe aprouver, salvo se, fazendo-o, altere-os para definir 

ou limitar competências tributárias, expressa ou implicitamente, outorgadas pela 

Constituição que, ao fazer essa outorga, tenha utilizado esses elementos atribuindo-

lhes conteúdo semântico técnico diverso daquele utilizado pela alteração.433 

 

O STF já decidiu, em inúmeras oportunidades que os conceitos utilizadas pela 

constituição na atribuição de competências impositivas, quando já tiverem uma definição na 

legislação infraconstitucional vigente antes da promulgação do texto constitucional, devem 

por este ser incorporados. 

Foi o que restou consignado no julgamento do RE 150.755/RJ, onde se concluiu que 

o conceito de faturamento previsto no art. 195, I, “b” da CF/88, para fins de incidência da 

contribuição social sobre o faturamento, é aquele estabelecido na legislação 

infraconstitucional existente antes da promulgação da constituição (Decreto-lei nº 2.397/87), 

qual seja, receita bruta proveniente da venda de mercadorias e da prestação de serviços.434 

Também no julgamento do RE 166.772/RS, decidiu-se que o conceito de salário previsto no 

art. 195, I, “a” da CF/88, para fins de incidência da contribuição social sobre a folha de 

salário, é aquele estabelecido na legislação infraconstitucional existente antes da promulgação 

da constituição (CLT), qual seja, a remuneração paga pelo empregador ao empregado com 

vínculo de subordinação. 435  Foi o que restou decidido, ainda, no RE 203.075/DF, onde 

entendeu-se que o conceito de mercadoria previsto no art. 155, §2º, IX, “a” da CF/88, para 

fins de incidência do ICMS sobre a importação de mercadorias por pessoa física, é aquele 

estabelecido na legislação infraconstitucional existente antes da promulgação da constituição 

 
433 BRITO, Edvaldo. Direito tributário: imposto, tributos sinalagmáticos, contribuições, preços e tarifas, 

empréstimo compulsório. São Paulo: Atlas, 2015, p. 45. 
434 STF. RE 150.755/PE. Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18/11/1992, Dj 20/08/1993. 
435 STF. RE 166.772/RS. Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 12/05/1994, Dj 16/12/1994. 
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(Código Comercial), qual seja, a coisa móvel objeto de comércio por quem o exerce com 

habitualidade.436 

Os referidos conceitos, quando incorporados pela Constituição, não podem ser 

objetos de alteração pela legislação infraconstitucional superveniente, sob pena de subversão 

do sistema e da própria rigidez constitucional. 

Daí porque, se a regra de competência tributária - que estabelece os contornos do 

campo sobre o qual poderá incidir o tributo – autoriza a tributação sobre bens imóveis, não 

pode o legislador infraconstitucional equiparar móveis a imóveis, para efeitos fiscais, sob 

pena de ampliar – sem autorização constitucional – sua esfera de competência. 

De igual modo, se a regra de competência tributária autoriza a tributação sobre 

serviços de qualquer natureza, não está o legislador infraconstitucional autorizado a ampliar o 

conceito de serviço para fins de tributação. Isto porque, se os conceitos de direito privado 

utilizados na definição das regras de competência tributária foram incorporados pelo texto 

constitucional, o legislador infraconstitucional devem respeitá-los em razão da própria 

hierarquia constitucional.  

 

5.10 PARÂMETROS RELEVANTES NA CONSTRUÇÃO DOS CONCEITOS 

CONSTITUCIONAIS  

 

Partindo-se da premissa de que os conceitos constitucionais verdadeiramente existem 

e revelam-se como um imperativo constitucional, resta saber onde o intérprete deve buscar o 

sentido que deve ser atribuído aos referidos conceitos.  

O legislador, no regramento constitucional, utiliza-se de signos, por vezes dotados de 

mais de uma significação, obrigando o intérprete a construir o sentido das disposições 

constitucionais.  

Os conceitos constitucionais revelam-se, portanto, como o produto da interpretação 

de palavras e expressões utilizadas pelo legislador no texto constitucional. Valendo-se dos 

 
436 STF. RE 203.075/DF. Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 05/08/1998, Dj 29/10/1999. 
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ensinamentos de ALF ROSS, “é errôneo, também, portanto, crer que um texto pode ser tão 

claro a ponto de ser impossível que suscite dúvidas quanto à sua interpretação”.437 Todos os 

textos, inclusive o constitucional, utilizam-se de signos, cujo significado é extraído sempre 

através do processo interpretativo. 

A referida tarefa revela-se ainda mais árdua nas situações em que somente se admite 

um único significado possível ao final do processo interpretativo. É o que ocorre com os 

signos utilizados pelo legislador constituinte. Na esteira dos ensinamentos de KONRAD HESSE: 

 

Tarefa da interpretação é encontrar o resultado constitucionalmente “exato” em um 

procedimento racional e controlável, fundamentar este resultado racional e 

controlavelmente e, deste modo, criar a certeza jurídica e a previsibilidade – não, por 

exemplo, somente decidir por causa da decisão.438 

 

Torna-se necessária, portanto, a utilização de uma metodologia que permita ao 

intérprete a obtenção, de forma segura, do significado do texto jurídico. A proposta 

metodológica apresentada por KARL LARENZ parece ser a mais adequada para solucionar a 

questão. Citando FREDERICH MULLER, LARENZ ensina que os critérios tradicionais de 

interpretação (literal, lógico, histórico, valorativa et coetera) são complementares, jamais 

excludentes. 

 

A questão relativa à conexão de significados conduz então aos critérios teleológicos. 

Com o que se confirma a observação de FRIEDRICH MULLER de que “as regras 

tradicionais de interpretação” não podem ser individualizadas como “métodos” 

independentes em si. Ao invés, manifestam-se no processo de concretização “não só 

complementando-se e apoiando-se umas às outras, mas sempre entrelaçadas 

materialmente umas com as outras logo desde o princípio”. Isto deveria dar que 

pensar àqueles que pretendem que o intérprete pode escolher entre diferentes 

métodos.439 

 

Para LARENZ, “toda a interpretação de um texto há de iniciar-se com o sentido 

literal”440, asseverando ainda que “o que está para além do sentido literal linguisticamente 

possível e é claramente excluído por ele já não pode ser entendido, por via da interpretação, 

 
437 ROSS, Alf. Direito e justiça. Tradução de Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2000, p. 164-165. 
438 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da república federal da Alemanha. Trad. Luiz 

Afonso Heck.  Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1998, p. 55. 
439 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2014, p. 462. 
440 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2014, p. 450. 
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como o significado aqui decisivo deste termo.”441 Referido entendimento é compartilhado por 

PAULO ROBERTO LYRIO PIMENTA, para quem “toda interpretação se inicia com o exame da 

literalidade dos termos previstos no enunciado normativo, os quais representam, também, o 

limite da interpretação.”442 A interpretação literal funciona, portanto, a um só tempo, como 

ponto de partida e como limite ao processo interpretativo. 

Ainda de acordo com LARENZ, o significado dos signos deve ser extraído do uso 

linguístico geral (linguagem de uso comum utilizada pela população em geral) ou, quando 

possível, do uso linguístico especial (linguagem técnica típica de determinadas áreas do 

conhecimento, da qual é exemplo a linguagem jurídica), asseverando ainda que “a linguagem 

técnica se apoia na linguagem geral” e que “os termos da linguagem jurídica são parte 

integrante da linguagem geral, mesmo quando se utilizem nessa última com menor 

precisão.”443  

A construção dos conceitos constitucionais deve ser feita, portanto, com a 

observação dos usos linguísticos, sendo imperativo o exame tanto da linguagem comum 

quanto da linguagem técnico-jurídica. É possível, entretanto, que de um mesmo signo sejam 

extraídos dois significados possíveis, um da linguagem de uso comum e outro da linguagem 

de uso especial (jurídica, por exemplo).  Neste caso, havendo discrepância de significados, a 

interpretação deve se inclinar para o sentido técnico, em respeito à unidade do sistema 

jurídico.444 

Em relação aos limites do processo interpretativo, LARENZ identifica o chamado 

“sentido literal possível”, assim compreendido “tudo aquilo que nos termos do uso linguístico 

que seja de considerar como determinante em concreto – mesmo que, porventura, em 

circunstâncias especiais -, pode ainda ser entendido como o que com esse termo se quis 

dizer”.445 

 
441 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2014, p. 453. 
442 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Notas sobre a interpretação e a integração da lei tributária. In: MACHADO, 

Hugo de Brito (coord.). Interpretação e aplicação da lei tributária. São Paulo: Dialética, 2010, p. 326. 
443 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2014, p. 451. 
444 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. 2. ed. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, p. 76. 
445 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2014, p. 454. 
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O “sentido literal possível” corresponde a uma delimitação do sentido literal, com a 

exclusão das possibilidades interpretativas que não guardem correlação com o “contexto 

significativo da lei”.446 Este, por sua vez, moldará o sentido literal, impondo a concordância 

material com os outros sentidos atribuídos ao signo, a partir de uma interpretação sistemática 

do texto. 

Por fim, em caso de pluralidade de significações para o “sentido literal possível”, 

devem ser utilizados os métodos teleológicos de interpretação, levando-se em consideração a 

finalidade da norma e a eficácia dos princípios estruturantes do sistema jurídico.  

Nas lições de AIRES BARRETO, “se duas interpretações são em tese cabíveis – o que 

admitimos ad argumentandum tantum – há de prevalecer aquela que melhor e de modo mais 

esplendoroso assegure a eficácia dos magnos princípios constitucionalmente consagrados.”447  

Nesse estágio do processo interpretativo, a análise semântica (“relação entre o signo 

e o objeto designado por ele”448) e sintática (“relação de um signo com outro”449) já não se 

revelam como suficientes. Ciente dessa dificuldade, EDVALDO BRITO atenta para a 

necessidade de análise da relação existente entre o sujeito e o signo por ele utilizado 

(“pragmática”). Somente através da chamada “pragmática da comunicação normativa”, é 

possível “distinguir o conteúdo semântico de um signo, pois a habitualidade de sua utilização, 

em um mesmo sentido, no contexto de uma linguagem, credencia o receptor da mensagem a 

decodificá-la com a proximidade da precisão”.450  

A preocupação com os aspectos pragmáticos também é externada por RICARDO 

LOBO TORRES, que, ancorado no pensamento de HART, critica duramente o formalismo 

normativista direcionado aos estudos linguísticos, que se limitam aos aspectos sintáticos ou 

puramente gramaticais, “sem se preocupar verdadeiramente com a semântica ou com os 

aspectos situacionais ou pragmáticos do discurso.”451 

 
446 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2014, p. 457. 
447 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na constituição e na lei. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 179-180. 
448 BRITO, Edvaldo. Aspectos constitucionais da tributação. In: MARTINS, Ives Gandra (coord.). As vertentes 

do direito constitucional contemporâneo. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 622. 
449 BRITO, Edvaldo. Aspectos constitucionais da tributação. In: MARTINS, Ives Gandra (coord.). As vertentes 

do direito constitucional contemporâneo. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 622. 
450 BRITO, Edvaldo. Cofins e PIS/Pasep: conceito de faturamento e de receita bruta. CPMF: questionamentos 

jurídicos. Revista dialética de direito tributário, São Paulo, n. 43, p. 33-64, dez.1995, p. 34-35. 
451 TORRES, Ricardo Lobo. Sistemas constitucionais tributários. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 23-24. 
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Temos, portanto, que os conceitos constitucionais encontram os seus limites de 

significação no uso linguístico geral, cabendo ao intérprete identificar, com o auxílio da 

semiótica e da lógica, a partir de uma análise semântica, sintática e pragmática dos signos 

constitucionais utilizados pelo legislador constituinte, levando-se em consideração, ainda, a 

finalidade da norma e os princípios estruturantes do sistema. 
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6 CONCEITO DE SERVIÇO TRIBUTÁVEL PELO ISS  

 

6.1 A METODOLOGIA DE KARL LARENZ 

 

Conforme visto anteriormente, a Constituição Federal de 1988 atribuiu aos entes 

tributantes a chamada competência tributária, cuja estrutura normativa não diverge das demais 

normas jurídicas, sendo composta por uma hipótese (antecedente) e um mandamento 

(consequente). Para a correta elaboração da norma de competência do ISS, deve o intérprete 

atribuir sentido à expressão “serviços de qualquer natureza”, prevista no art. 156, III da 

CF/88. Para tanto, deverá atribuir ao signo “serviços” um significado (constitucional) que 

posteriormente servirá de baliza à construção da respectiva regra pelo legislador ordinário de 

cada uma das esferas municipais. 

Necessário, portanto, que seja identificado o critério material da regra-matriz de 

incidência tributária. Em relação ao ISS, a análise da materialidade pressupõe a compreensão 

do significado jurídico do signo “serviço”. Não havendo no próprio texto constitucional a 

denotação do significado da expressão “serviço”, torna-se necessária a utilização de uma 

metodologia adequada para construção do significado constante do termo constitucional. Para 

tanto, utilizaremos a metodologia proposta por KARL LARENZ – já abordada em capítulo 

anterior - para a tentativa de construção do conceito constitucional de serviço, por revelar-se 

como a mais adequada para o referido propósito. É o que se procurará demonstrar nos tópicos 

seguintes. 
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6.1.1 O sentido literal do signo “serviço” 

 

De acordo com LARENZ, toda e qualquer interpretação possui como ponto de partida, 

o “sentido literal” das expressões contidas nos textos, assim compreendido como o 

significado dos termos que podem ser extraídas dos “usos linguísticos” (geral ou especial).452 

Em relação ao signo “serviço”, é possível identificar, antes do advento da 

Constituição Federal de 1988, a existência de múltiplos significados no uso linguístico geral 

(linguagem comum). HUGO DE BRITO MACHADO chega a catalogar, tomando como referência 

a Academia de Ciências de Lisboa, 34 significados diferentes para o referido signo, quase 

todos ligados à ideia de ação que atende a uma necessidade.453 

Além da plurissignificação existente na linguagem geral, também já havia, para o 

signo “serviço”, um significado advindo dos usos linguísticos especiais, que se originava da 

interpretação conferida às disposições contidas no Código Civil de 1916. A respeito do tema, 

pontifica PONTES DE MIRANDA: “Lê-se no Código Civil, art. 1216: ‘Tôda a espécie de serviço 

ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição’. Servir é 

prestar atividade a outrem”.454 

Com base na metodologia proposta por LARENZ, havendo divergência entre o 

significado existente nos “usos linguísticos gerais” e aquele extraível dos “usos linguísticos 

especiais”, deve o intérprete optar pela linguagem especial (jurídica), em respeito à própria 

unidade do sistema. Este é o “sentido literal” que deverá ser adotado pelo intérprete e 

utilizado como ponto de partida para o processo de construção do conceito constitucional de 

serviço. 

Assim, o “sentido literal” do signo serviço consiste em um ato humano prestado 

voluntariamente em favor de terceiro. A respeito do tema, GERALDO ATALIBA e AIRES 

 
452 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2014, p. 450-452. 
453 MACHADO, Hugo de Brito. O conceito de serviço e algumas modalidades listadas no anexo da LC n. 

116/03. In: TORRES, Heleno Taveira (coord.). ISS na lei complementar 116/2003 e na constituição. Barueri: 

Manole: 2004, p. 564-565. 
454 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. V. 47. São Paulo: RT, 2012, p. 

3. 
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BARRETO afirmam que “o serviço sempre é uma atividade humana, prestada para outra 

pessoa, produzindo em seu favor uma utilidade material”.455 

O referido sentido está diretamente ligado à noção de prestar atividade em favor de 

outrem – um fazer. Daí a importância, para o presente trabalho da clássica distinção entre as 

obrigações de dar e as obrigações de fazer para a perfeita compreensão do significado do 

signo “serviço”. 

Nas lições de PONTES DE MIRANDA, “serviço é qualquer prestação de fazer”456. O 

“sentido literal” extraível dos “usos linguísticos especiais” (linguagem jurídica) – ponto de 

partida do intérprete para construção do significado contido no signo “serviço” constante do 

art. 156, III da CF/88, afasta, portanto, inicialmente, qualquer pretensão de atribuir ao referido 

signo fatos que traduzam obrigações de dar. 

Esse entendimento doutrinário foi, inclusive, agasalhado pelo Pleno do STF, que, no 

julgamento do RE 116.121/SP, afastou as atividades concernente à locação de bens móveis do 

conceito constitucional de serviço, justamente por não revelarem obrigações de fazer. No 

voto-condutor do Ministro CELSO DE MELO, restou consignado expressamente que “o ISS 

somente pode incidir sobre obrigações de fazer, a cuja matriz conceitual não se ajusta a figura 

contratual da locação de bens móveis”.457 

Este precedente do Tribunal Pleno merece destaque especial, por representar uma 

superação dos posicionamentos anteriores adotados tanto pela primeira quanto pela segunda 

turma, que entendiam que era constitucional a incidência de ISS na locação de bens móveis, 

sob o argumento de que haveria uma prevalência econômica do fato em relação ao conceito 

jurídico utilizado pela norma constitucional de competência. Para além disso, a referida 

decisão alinhou-se com os precedentes anteriormente mencionados no sentido de que a 

Constituição Federal de 1988 incorporou os conceitos infraconstitucionais preexistentes à data 

da sua promulgação. É dizer, o STF não apenas decidiu que o conceito de serviço configura 

uma obrigação de fazer, como também deixou claro que toda e qualquer outra espécie de 

obrigação está fora da incidência de tributação municipal por via do ISS. 

 
455 ATALIBA, Geraldo; BARRETO, Aires Fernandino. ISS – Locação e Leasing. Revista de direito tributário. 

São Paulo: Malheiros, n. 51, p. 50-62, jul/set.1990, p. 52. 
456 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. V. 47. São Paulo: RT, 2012, p. 

3. 
457 STF. RE 116.121/SP. Pleno, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 11/10/2000, Dj 25/05/2001. 
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 Assim, na trilha metodológica proposta por LARENZ, uma vez identificado que o 

“sentido literal” do signo “serviço” - obtido a partir dos usos linguísticos especiais (linguagem 

jurídica) e, prévio à promulgação do texto constitucional - corresponde à ideia de obrigação 

de fazer em favor de terceiro, necessário se faz, para a perfeita compreensão do conceito 

constitucional de serviço, que seja realizada a identificação do “sentido literal possível” do 

signo “serviço” e a ponderação do referido sentido em face do “contexto significativo da lei”. 

É o que será abordado nos tópicos seguintes. 

 

6.1.2 O “sentido literal possível” do signo “serviço” 

 

De acordo com LARENZ, “o que está para além do sentido literal linguisticamente 

possível e é claramente excluído por ele já não pode ser entendido, por via da 

interpretação”458. Por “sentido literal possível”, entende ser “tudo aquilo que nos termos do 

uso linguístico que seja de considerar como determinante em concreto – mesmo que 

porventura, em circunstâncias especiais -, pode ainda ser entendido como o que com esse 

termo se quer dizer.”459 

Transpondo as referidas lições para o caso em análise, temos que, na construção do 

“sentido literal possível” do signo “serviço”, a expressão “serviços de qualquer natureza” 

prevista no art. 156, III da CF/88 jamais poderá abranger todo e qualquer serviço, pois a 

expressão que lhe segue no mesmo enunciado – “não compreendidos no art. 155, II” - exclui 

os serviços passíveis de tributação pelo ICMS (“serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação”), pelo IPI e pelo IOF.  

A respeito do tema, vale a pena transcrever a advertência do Ministro LUIZ GALLOTTI 

- ainda na década de 70, quando do julgamento do RE 71.758/GB - no sentido de que “se a lei 

pudesse chamar de compra o que não é compra, de importação o que não é importação, de 

exportação o que não é exportação, de renda o que não é renda, ruiria todo o sistema tributário 

 
458 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2014, p. 453. 
459 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2014, p. 454. 
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inscrito na Constituição.”460 No mesmo julgado, o Ministro OSWALDO TRIGUEIRO asseverou 

com propriedade que “a lei pode, casuisticamente, dizer o que é ou o que não é renda 

tributável. Mas não deve ir além dos limites semânticos, que são intransponíveis.” 461  O 

referido posicionamento é pacífico no âmbito do STF. 

O “sentido literal possível” extraído dos usos linguísticos (geral e especial) apesar de 

não delimitar precisamente o conteúdo semântico do signo “serviço”, funciona como um 

limite à interpretação, excluindo, portanto, tudo aquilo que não possa ser enquadrado no 

referido signo. É o que CARRIÓ denomina de “casos claros de exclusión”.462 Delimitado o 

campo de atuação do intérprete, com a identificação do “sentido literal possível” do signo 

serviço, excluindo as possibilidades interpretativas para o referido signo, avançando na 

metodologia proposta por LARENZ, deve-se buscar a construção do sentido no “contexto 

significativo da lei.”. É o que será objeto de análise no tópico seguinte. 

 

6.1.3 Compreensão do signo “serviço” em face do “contexto significativo da lei” 

 

Ainda de acordo com a metodologia proposta por LARENZ, o “contexto significativo 

da lei” determina, inicialmente, a compreensão de cada uma das palavras do texto pelo seu 

contexto – o denominado “círculo hermenêutico”. Para além disso, exige que haja 

“concordância objectiva” entre os sentidos atribuídos ao mesmo signo e coerência na 

compreensão de todo o discurso existente dentro de um mesmo sistema.  “Entre as várias 

interpretações possíveis segundo o sentido literal, deve por isso ter prevalência aquela que 

possibilita a garantia da concordância material com outra disposição.”463. Trata-se, portanto, 

de uma interpretação sistemática, onde a norma jurídica somente é obtida a partir da análise 

conjunta de outras normas integrantes do sistema.  

Assim, em um sistema constitucional tributário caracterizado por uma rígida 

discriminação de competências impositivas, com definições precisas de materialidades onde 

 
460 STF. RE 71.758/GB. Pleno, Rel. Min. Thompson Flores, j. 14/06/1972, Dj 29/08/1973. 
461 STF. RE 71.758/GB. Pleno, Rel. Min. Thompson Flores, j. 14/06/1972, Dj 29/08/1973. 
462 CARRIÓ, GENARO R. Notas sobre derecho y lenguaje. 4. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1990, p. 31-

32. 
463 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2014, p. 457-458. 
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se assegura a cada ente político a criação de impostos sobre fatos que se enquadrem nas 

descrições decorrentes da interpretação dos signos previstos na Constituição, parece evidente 

que não poderá haver coincidência de sentido entre os signos utilizados em uma e outra 

norma de competência. 

Se apenas aos Municípios foi assegurada a instituição e cobrança do ISS; se apenas 

aos Estados foi assegurada a instituição e cobrança do ICMS; e, se apenas à União foi 

assegurada a instituição e cobrança do IPI, a conclusão a que se chega é a de que às referidas 

expressões - aqui abreviadas por siglas – devem ser conferidas diverso conteúdo semântico. 

Não se pode admitir, portanto, que o núcleo da materialidade dos impostos, previstos 

no texto constitucional, fixado por diversas expressões (“prestação de serviços”, “circulação 

de mercadorias”, “industrialização de produtos”, et coetera), apresente o mesmo significado 

pois, além de contrariar a lógica e a rigidez constitucional, representaria uma verdadeira 

subversão ao próprio sistema.  

Dessa forma, ainda que a norma de competência para instituição do ISS não seja 

suficiente para a delimitação do conteúdo semântico do signo “serviço”, já é possível afirmar 

que o significado do referido signo não poderá coincidir com os signos utilizados nas normas 

de competência existentes para outros impostos. 

Os critérios materiais da regra-matriz de incidência tributária dos impostos - já 

previamente traçados nas normas de competência tributária – não podem apresentar o mesmo 

conteúdo semântico. Temos aqui a chamada “exclusividade conceitual”. 464  Do contrário, 

haveria uma nítida e indisfarçável superposição de conceitos, incompatível com o rígido 

modelo de distribuição de competências tributárias característico da Federação brasileira. 

Na construção do significado do signo “serviço” – constante da norma de 

competência do ISS – deve ser levado em consideração o “contexto significativo”, com a 

análise das demais normas de competência. É o que ANDREI PITTEN VELLOSO denomina de 

“subsistema de competências impositivas”, integrante do sistema constitucional tributário e 

 
464 ÁVILA, Humberto. Imposto sobre prestação de serviços de qualquer natureza – ISS. Normas constitucionais 

aplicáveis. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Hipótese de incidência. Base de cálculo e local da 

prestação. Leasing financeiro: análise de incidência. Revista dialética de direito tributário, São Paulo, n. 122, 

p. 120-131, nov.2005, p. 122.  
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“constituído pelas normas atributivas e excludentes de competências tributárias, bem como as 

concernentes à divisão da competência tributária entre as pessoas políticas”.465 

O referido subsistema servirá, portanto, no âmbito do “contexto significativo”, para a 

delimitação conceitual do signo “serviço” utilizado no critério material da regra-matriz de 

incidência tributária do ISS.  

 

6.1.4 Compreensão do signo “serviço” em face dos critérios teleológico-objetivos 

 

Após a análise do signo “serviço” em face do “contexto significativo da lei”, para a 

definição do seu conceito constitucional torna-se necessário mais um passo na linha 

metodológica proposta por LARENZ. É preciso analisar agora o referido signo em face dos 

critérios teleológicos, notadamente em face dos princípios dos federativo e da autonomia 

municipal. 

É o que LARENZ denomina de interpretação “materialmente adequada”466, a partir do 

exame de “critérios teleológico-objecivos”467. Nesta tarefa, devem ser afastadas as finalidades 

econômica e meramente arrecadatórias, devendo o intérprete embasar-se nos princípios 

jurídicos constitucionais, notadamente os de índole tributária que integram o subsistema 

constitucional tributário, conferindo-lhe racionalidade e nortes axiológicos.468  

Assim, na construção do conceito constitucional de serviço, deve o intérprete atentar-

se para os princípios constitucionais, notadamente aqueles integrantes do sistema 

constitucional tributário. Na definição do conteúdo semântico do signo “serviço” utilizado 

pelo legislador constituinte para atribuição de competência aos municípios para a instituição e 

cobrança do ISS, dentre as variantes de significado deixadas em aberto pelo “sentido literal” e 

pelo contexto “significativo da lei”, deve o intérprete levar em consideração o princípios 

federativo e da autonomia municipal. 

 
465 VELLOSO, Andrei Pitten. Conceitos e competências tributárias. São Paulo: Dialética, 2005, p. 144. 
466 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2014, p. 470. 
467 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2014, p. 469. 
468 VELLOSO, Andrei Pitten. Conceitos e competências tributárias. São Paulo: Dialética, 2005, p. 204. 
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6.2 DECOMPOSIÇÃO DAS PROPRIEDADES CONCEITUAIS DE SERVIÇO 

TRIBUTÁVEL PELO ISS 

 

Cumpre registrar inicialmente que a delimitação do conceito de serviço tributável 

pelo ISS requer, invariavelmente, que o início da construção seja realizado no plano 

constitucional. Nas lições memoráveis de GERALDO ATALIBA e AIRES BARRETO, “é a partir 

desse conceito que se pode chegar ao de ‘serviço tributável’, ou seja, a determinação daquele 

campo demarcado por este conceito, juridicamente qualificado – pela Constituição – como 

passível de sofrer tributação”.469 

De acordo com o art. 156, III da Constituição Federal de 1988, “compete aos 

municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 

155, II, definidos em lei complementar.” 

Em razão do nosso rígido e exaustivo sistema constitucional de repartição de 

competências impositivas, cada pessoa política somente pode instituir impostos incluídos em 

sua competência. Em relação ao ISS, os Municípios somente podem instituir o referido 

imposto sobre fatos abrangidos pelo conceito de serviço, sendo-lhes vedado tributar qualquer 

outro fato que não configure o referido signo. 

Com efeito, todos os fatos passíveis de tributação pelo ISS estão expressamente 

previstos, ainda que de forma implícita, no texto constitucional, no bojo da discriminação das 

competências impositivas. Em relação aos fatos não previstos expressamente na competência 

tributária de qualquer dos entes tributantes, a própria Constituição atribui à União, de modo 

expresso, a chamada competência residual, com as condicionantes impostas no próprio texto 

constitucional470. 

 
469 ATALIBA, Geraldo; BARRETO, Aires Fernandino. ISS – Locação e Leasing. Revista de direito tributário. 

São Paulo: Malheiros, n. 51, p. 50-62, jul/set.1990, p. 52. 
470 Art. 154. A União poderá instituir: I – mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, 

desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta 

Constituição. 
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Daí porque, todo e qualquer fato que exorbite o conceito de serviço constante do 

texto constitucional, acaso seja previsto como hipótese de incidência do ISS, afigura-se como 

inconstitucional por invasão de competência alheia.  

A análise do art. 156, III da Constituição Federal de 1988 deve ser procedida, 

portanto, sempre à luz do próprio texto constitucional, de forma sistemática, com a estrita 

observância dos princípios e regras constitucionais.  

Ao atribuir competência aos Municípios471 para instituir impostos sobre serviços, a 

Constituição Federal de 1988, no art. 156, III472, utiliza a expressão “serviços de qualquer 

natureza, não compreendidos no art. 155, II473”, o que nos leva a uma primeira conclusão: 

excetuados os serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação 

(previstos no art. 155, II), todos os demais serviços são passíveis de incidência do ISS. Trata-

se aqui de um primeiro limite traçado pelo próprio texto constitucional: serviço tributável pelo 

ISS é todo e qualquer serviço, excetuados os serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação.  

Resta saber, então, qual o conteúdo semântico do signo “serviço” constante do texto 

constitucional. É preciso identificar, inicialmente, se há no ordenamento jurídico referência 

expressa ao signo “serviço” e se o referido conceito preexistente foi incorporado pela 

Constituição ao utilizá-lo no delineamento de competências impositivas.  

Partindo-se da premissa de que o legislador constituinte utilizou-se de conceitos na 

discriminação de competências impositivas e, estabelecidos os parâmetros para a delimitação 

do significado e alcance dos referidos conceitos, passa-se então à construção do conceito 

constitucional de serviço tributável pelo ISS. 

Registre-se, de início, que a Constituição Federal de 1988 não define serviço, para 

efeitos tributários. Limita-se a fazer referência ao signo “serviço”, atribuindo ao intérprete a 

tarefa de defini-lo. Também não há, no texto constitucional, definição do vocábulo “serviço”. 

 
471 Como consabido, o Distrito Federal também possui competência tributária para instituir impostos sobre 

serviços, por ostentar a chamada competência tributária cumulativa, prevista expressamente no art. 147 da 

Constituição Federal de 1988. Entretanto, para maior facilidade redacional, faremos referência tão somente aos 

Municípios. 
472 Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) III – serviços de qualquer natureza, não 

compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. 
473 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II – operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 
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Cabe ao intérprete verificar, então, se há, no próprio ordenamento jurídico algum valor 

semântico a que pudesse se filiar o uso constitucional do signo, sem explicitação do sentido 

particular nem necessidade de ulterior regulamentação por lei infraconstitucional. 

Isso não significa que o intérprete possui qualquer liberdade para definição da 

expressão “serviço”. Ao contrário, ele encontra-se balizado pela própria Constituição, pelas 

exigências de seus princípios e regras a partir de uma análise sistemática. 

Na ausência de um expresso conceito constitucional de serviço, torna-se necessária, 

para fins de interpretação do art. 156, III da Constituição Federal de 1988, a averiguação do 

conceito corrente, se eventualmente existente no ordenamento jurídico. 

A esse respeito, o signo “serviço”, quando utilizado pelo constituinte para atribuir 

competência tributária aos Municípios já possuía um sentido que lhe era atribuído no uso 

comum, nos horizontes da cultura. Este conceito vulgar, entretanto, deve ser enquadrado 

dentro dos parâmetros constitucionais, através de uma interpretação sistemática. 

Havendo correspondência semântica no ordenamento jurídico, presume-se que a ela 

se refere o uso constitucional. Se o mesmo signo - “serviço” - utilizado pela Constituição sem 

definição expressa possui dois ou mais sentidos, um dos quais já incorporado ao ordenamento 

jurídico, será esse o seu conteúdo semântico. Isto porque, diante de dois significados possíveis 

e preexistentes – um jurídico e outro extrajurídico – é natural supor que o legislador 

constituinte tenha feito alusão ao primeiro. 

Para que se possa identificar o critério material da hipótese da regra-matriz de 

incidência tributária do ISS, torna-se necessário um processo de isolamento, com a subtração 

de um determinado grupo de comportamentos possíveis, aqueles em que a constituição 

afastou do âmbito de incidência do ISS. 

Assim é que, para que se possa definir precisamente o conceito de serviço tributável 

pelo ISS, torna-se necessário identificar, inicialmente, as situações que não se enquadram no 

referido conceito, de acordo com a dicção constitucional. 

O método de isolamento das propriedades conceituais revela-se de fundamental 

importância para a definição da competência tributária em relação ao ISS. Passa-se, então, à 

análise isolada de cada uma delas. 
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a) Prestação de serviço 

 

Conforme fixado anteriormente, o critério material da regra-matriz de incidência 

tributária corresponde sempre a um comportamento humano representado por um verbo 

pessoal e transitivo, seguido de um complemento. 

No tocante ao ISS, o critério material da sua regra-matriz de incidência tributária 

corresponde ao comportamento da pessoa que presta o serviço, sendo irrelevantes, para 

efeitos tributários a sua utilidade, fruição, remuneração ou mesmo os efeitos que a realização 

do serviço possa ocasionar. De acordo com SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO e MISABEL 

DERZI, “a Carta Magna preferiu considerar os serviços, sob o ângulo do prestador (não do 

usuário) no âmbito de incidência do ISS”. 474 

Os comportamentos identificados sob o ângulo do tomador – fruição e remuneração 

dos serviços prestados – por não revelarem, seguramente, existência de riqueza passível de 

tributação, não integram a materialidade da regra-matriz de incidência do ISS. Assim, por 

exemplo, quando estivermos diante de serviços considerados indispensáveis para o tomador 

que não revele capacidade contributiva, a sua fruição ou remuneração não atenderá o 

comando previsto no art. 145, §1º da CF/88.  Na advertência precisa de MARÇAL JUSTEN 

FILHO, “a tributação sobre situação não-evidenciadora de riqueza só seria cabível mediante 

autorização segura da própria Constituição”.475 

A prestação de serviços, por ser reveladora de capacidade contributiva do prestador, 

sobrepõe-se sobre a fruição dos serviços no que tange à identificação do seu critério material, 

por não haver, neste último caso, respaldo constitucional. A demonstração mais evidente de 

que o ISS não incide sobre a “fruição” de serviços pode ser extraída da própria dicção do art. 

155, II da CF/88, que estabelece a competência dos Estados para tributar “as prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação”. Com efeito, o art. 

156, III do referido diploma constitucional ao fixar a competência municipal excluindo 

 
474 COELHO, Sacha Calmon Navarro. DERZI, Misabel de Abreu Machado. O aspecto espacial da regra-matriz 

do imposto municipal sobre serviços, à luz da constituição. Revista dialética de direito tributário, São Paulo, 

n. 88, p. 126-145, jan.2003, p. 136. 
475 JUSTEN FILHO, Marçal. O imposto sobre serviços na constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1985, p. 156. 
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referidas “prestações de serviços”, somente faz sentido, do ponto de vista lógico, se entendido 

que o ISS também incide sobre prestações. Do contrário, não faria sentido excluir uma 

prestação de um conjunto de fruições. 

Conclui-se, portanto, que o núcleo da materialidade da hipótese de incidência do ISS 

encontra-se representada no verbo “prestar”, seguida do complemento “serviço”, cuja 

definição constitucional, de forma precisa, demanda a análise das demais propriedades 

conceituais, a seguir expostas. 

 

b) Obrigação de fazer 

 

De acordo com GERALDO ATALIBA, o sentido do signo “serviço” utilizado na 

repartição da competência tributária aos Municípios é extraído do direito privado.  

 

(...) os fatos que fazem nascer as obrigações dos impostos são fatos que se produzem 

na esfera privada, na esfera das pessoas particulares, e esses fatos, a maioria deles é 

regulada pelo direito privado, direito trabalhista, direito civil, direito comercial, 

direito bancário, etc. etc. O direito tributário sobrepõe-se ao direito privado, 

respeitando-o nessas matérias.476 

 

 

Idêntico é o pensamento AIRES BARRETO: 

 

É no interior dos lindes desse conceito no Direito Privado que se enclausura a esfera 

da competência dos Municípios para a tributação dos serviços de qualquer natureza, 

dado que foi por ele que a CF, de modo expresso, a discriminou, identificou e 

demarcou.477 

 

Temos, portanto, que o conceito de serviço utilizado pela Constituição Federal de 

1988 para demarcar a competência tributária dos Municípios é, inegavelmente, um conceito 

 
476 ATALIBA, Geraldo. ICMS na Constituição. Revista de direito tributário. São Paulo: Malheiros, n. 57, p. 

91-104, jul/set.1991, p. 104. 
477 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na constituição e na lei. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 40. 
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de direito civil, tornando-se necessário, para a perfeita compreensão da competência tributária 

municipal, no tocante ao ISS, proceder a uma análise acerca do conceito de serviço utilizado 

pelo direito privado.  

A esse respeito, quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Código 

Civil de 1916 – então em vigor – já utilizava os referidos “signos”. O art. 1.216478 do referido 

diploma já oferecia um conceito de serviço em contraposição ao conceito de locação de coisas 

inserto no art. 1.118479 do mesmo código480. 

Com base nestes dispositivos, a doutrina civilista se debruçou sobre o conceito de 

serviços, tomando por base a classificação básica das obrigações que, inspirada no Direito 

Romano (dare, facere, non facere), foi adotada pela legislação pátria desde o esboço de 

Teixeira de Freitas, persistindo no atual Código Civil, que subdivide as obrigações em três 

categorias: obrigações de dar (coisa certa ou incerta), obrigações de fazer e obrigações de não 

fazer.  

Interessa, para o presente estudo, a diferenciação entre as obrigações de dar e as 

obrigações de fazer. ORLANDO GOMES, em obra clássica e insuperável, atualizada pelo 

professor EDVALDO BRITO, pontifica: 

 

A distinção entre as obrigações de dar e as de fazer deve ser traçada em vista do 

interesse do credor, porquanto as prestações de coisas supõem certa atividade 

pessoal do devedor e muitas prestações de fatos exigem dação. Nas obrigações de 

dar, o que interessa ao credor é a coisa que lhe deve ser entregue, pouco lhe 

importando a atividade do devedor para realizar a entrega. Nas obrigações de fazer, 

ao contrário, o fim é o aproveitamento do serviço contratado. Se assim não fosse, 

toda obrigação de dar seria de fazer e vice-versa.481 

 

Ainda de acordo com o autor, as obrigações de dar possuem como objeto prestações 

de coisas e “consistem na entrega de um bem, seja para lhes transferir a propriedade, seja para 

 
478 Art. 1216. Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante 

retribuição. 
479 Art. 1188. 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. 
480 Registre-se, por oportuno, que os arts. 565 e 594 do Código Civil de 2002, reproduzem, com idêntico teor, as 

disposições contidas nos arts. 1.188 e 1.216 do Código Civil de 1916, de maneira que o sentido atribuído ao 

signo “serviço” no passado, sob a égide do código civil anterior, permanece inalterável nos dias atuais. 
481 GOMES, Orlando; BRITO, Edvaldo. Obrigações. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 48. 
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lhe ceder a posse, seja para restituí-la”482; já as de obrigações de fazer tem como objeto 

prestações de fato e “consistem em atividade pessoal do devedor”.483 

As obrigações de dar e fazer são, portanto, prestações positivas que se diferenciam 

quanto ao objeto, sendo que as primeiras têm por objeto prestações de coisas e as últimas têm 

por objeto prestações de fatos, interessando aqui o aproveitamento do serviço contratado. 

Serviço, portanto, para fins de incidência do ISS, corresponde sempre a uma 

obrigação de fazer. Este é o entendimento, dentre outros, de MARÇAL JUSTEN FILHO
484 e de 

AIRES BARRETO, para quem uma “obrigação de dar jamais pode conduzir à exigência de ISS, 

porquanto serviço se presta mediante um facere. Em outras palavras, serviço faz-se, não se 

dá.” 485
 Este é o entendimento perfilhado no presente trabalho. 

 

c) Em favor de terceiro 

 

Conforme visto no tópico anterior, o conceito constitucional de serviço – cujo núcleo 

é uma obrigação de fazer – advém do direito civil. Entretanto, não é qualquer “fazer” ou 

“trabalho” que configura serviço. Serviço é conceito menos amplo, mais estrito. Trabalho é o 

gênero do qual serviço é espécie. O trabalho compreende todo esforço humano, de forma 

genérica; o serviço, por sua vez, consiste em um esforço humano em favor de outrem. Nas 

preciosas lições de AIRES BARRETO: 

 

É lícito afirmar, pois, que serviço é uma espécie de trabalho. É o esforço humano 

que se volta para outra pessoa; é fazer desenvolvido para outrem. O serviço, é assim, 

um tipo de trabalho que alguém desempenha para terceiros. Não é esforço 

desenvolvido em favor do próprio prestador, mas de terceiros.486 

 

 
482 GOMES, Orlando; BRITO, Edvaldo. Obrigações. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 47. 
483 GOMES, Orlando; BRITO, Edvaldo. Obrigações. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 48. 
484 JUSTEN FILHO, Marçal. O imposto sobre serviços na constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1985, p. 90. 
485 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na constituição e na lei. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 58. 
486 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na constituição e na lei. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 34. 
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Idêntico é o entendimento de PAULO DE BARROS CARVALHO, para quem “prestar 

serviços é atividade irreflexiva, reivindicando, em sua composição, o caráter da 

bilateralidade”487. Para a sua configuração, exige-se, invariavelmente, a presença de duas 

pessoas diversas (prestador e tomador), não se admitindo a prestação de serviço a si mesmo. 

É o caso, por exemplo, do transporte de carga própria em veículo próprio, para 

simples entrega, que não se encaixa no conceito de “serviço”, justamente pela ausência da 

bilateralidade. Temos, portanto, que somente se considera como serviço o esforço humano 

produzido em favor de terceiros. O esforço humano produzido para si próprio, não configura 

serviço.  

Delimitado o conceito de serviço no texto constitucional, passemos então à tentativa 

de construção do conceito constitucional de serviço para fins de incidência de ISS. Nesta 

tarefa, o referido conceito de serviço – assim compreendido o esforço humano desenvolvido 

em favor de terceiro, preexistente e oriundo do Direito Civil, deve ser interpretado em 

conjunto com as demais normas constitucionais. 

 

d) Atividade fim 

 

Somente é passível de tributação pelo ISS o esforço humano prestado em favor de 

terceiros como atividade fim e não as etapas necessárias à realização do objeto. As 

“atividades meios”, assim compreendidas aquelas desenvolvidas como requisito ou condição 

para o cumprimento de uma obrigação, não se enquadram no conceito constitucional de 

serviço para fins de incidência do ISS. Nas lições magistrais de GERALDO ATALIBA e AIRES 

BARRETO: 

 

Os leigos tendem a confundir o exercício de ‘atividades-meio’ com prestações de 

serviços. Calcados na nomenclatura dos serviços – cuja tributação pelo Município é 

sugerida pelos indigitados Decs.-leis 406/68 e 834/69 – misturam, embaralham, 

confundem, equiparam, ‘tarefas-meio’ com prestação de serviços. Na sua 

simplicidade ingênua, não distinguem a consistência do esforço humano prestado a 

 
487 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 

794. 
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outrem, sob regime de direito privado, com conteúdo econômico, das ações 

intermediárias que tornam possível o fazer para terceiros.488 

 

Em razão da exclusividade conceitual – abordada em tópico anterior -, não se admite 

que uma atividade-meio, ainda que configure o critério material de um determinado imposto, 

possa servir à incidência do referido tributo se, eventualmente, se prestar à final realização de 

um fato correspondente à descrição da norma de competência alusiva a um outro imposto.  

Daí porque uma determinada atividade, ainda que preencha o conteúdo de 

significado do signo “serviço”, não servirá à incidência do ISS, quando se configurar como 

uma atividade-meio para a realização do critério material de um outro imposto (circulação de 

mercadoria, por exemplo). Somente podem ser tributados pelo ISS os fatos que configurem 

atividade-fim, jamais aqueles prestados como meio para a realização de outro fato 

compreendido na materialidade de um outro imposto.  

Em obra específica sobre o ISS, publicada após a Constituição Federal de 1988, 

AIRES BARRETO reafirma o seu entendimento anterior, no sentido de que “o ISS só incide em 

razão de uma atividade contratada como fim, correspondente à prestação de um serviço 

integralmente considerado em certo item e subitem, e não sobre as atividades-meio 

necessárias à obtenção desse desideratum.”489 O referido entendimento encontra-se, inclusive, 

pacificado na jurisprudência do STJ490 e do STF.491 

Se a finalidade da obrigação de fazer for apenas servir como meio para concretização 

de um outro fato (circulação de mercadoria, industrialização de produtos, et coetera), não 

haverá incidência do ISS. O imposto sobre serviços somente incidirá quando o fato (obrigação 

de fazer) for um fim em si mesmo. 

 

 

 

 
488 ATALIBA, Geraldo; BARRETO, Aires Fernandino. ISS – construção civil – pseudo-serviço e prestação de 

serviço – estabelecimento prestador – local da prestação. Revista de direito tributário. São Paulo: Malheiros, n. 

40, p. 85-102, abr/jun.1987, p. 90. 
489 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na constituição e na lei. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 213. 
490 STJ. REsp 883.254/SP. 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, j. 18/12/2007, Dj 28/02/2008. 
491 STF. RE 97.804/SP. 2ª Turma, Rel. Min. Décio Miranda, j. 26/06/1984, Dj 31/08/1984. 
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e) Conteúdo econômico 

 

Em razão do Princípio da Capacidade Contributiva, a materialidade do ISS deve ser, 

necessariamente, um fato revelador de riqueza. Para fins de incidência do ISS, somente 

interessam os serviços com conteúdo econômico.  

 

Convém lembrar que ao trabalho exercido em favor próprio, além de 

conceitualmente não revestir todas as características da espécie serviço, falta o 

cunho econômico. Dá-se o mesmo quanto ao trabalho desempenhado por motivação 

afetiva, a título desinteressado; ao desenvolvido por diletantismo, ao caritativo, 

altruístico, de cordialidade ou de favor, que não têm conteúdo econômico, nota 

essencial à caracterização da hipótese de incidência desse e dos demais impostos. É 

que a Constituição Federal assim o exige pela adoção do princípio da capacidade 

contributiva (art. 145, §1º), exigência esta que se aplica a todos os tributos.492 

 

Em relação aos serviços prestados a título gratuito, apesar de serem suscetíveis, em 

tese, de avaliação econômica – com a estipulação de um valor que poderia ter sido cobrado 

pelo prestador – não são abrangidos pelo campo de incidência do ISS. Somente as prestações 

de serviços realizadas de forma onerosa, mediante remuneração, preenchem o conteúdo da 

materialidade da hipótese de incidência do ISS, por força do princípio da capacidade 

contributiva. 

Dentre os serviços que não possuem conteúdo econômico, se inserem aqueles 

prestados em decorrência do cumprimento de sanção jurídica, seja ela penal, civil, eleitoral, 

ambiental et coetera. Além de se tratarem de comportamentos decorrentes de imposição legal, 

desprovidos de autonomia da vontade, são prestados de forma gratuita, não podendo ser 

contempladas pelo critério material da hipótese de incidência do ISS 

Os serviços prestados a si mesmo (auto-serviço) e os serviços sem conotação 

econômica (serviço gratuito; serviço familiar; serviço prestado em decorrência de vínculos 

afetivos; serviço prestado exclusivamente em decorrência de valores éticos, como aquele 

prestado por um médico fora do seu local de trabalho, em casos de emergência; serviço de 

mera cortesia; serviço filantrópico; serviço religioso; serviço decorrente do cumprimento de 

sanção jurídica, et coetera), por não possuírem base de cálculo aferível, não são tributáveis 

pelo ISS.   

 
492 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na constituição e na lei. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 35. 
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Somente se considera como serviço, portanto, o esforço humano produzido em favor 

de terceiros com conteúdo econômico, devendo ser afastado o trabalho prestado “para si 

próprio” e o trabalho prestado de forma gratuita que, por não revelar capacidade contributiva, 

não configura serviço tributável pelo ISS à luz da Constituição. 

 

f) Regime de Direito Privado 

 

Há quem afirme, a exemplo de CLÉBER GIARDINO e AIRES BARRETO, que devem ser 

estremados do conceito de serviço, para fins de incidência do ISS, os serviços públicos.  

 

(...) o serviço público é sempre intributável pelo ISS (de resto, por qualquer 

imposto), dado não se incluir, na esfera constitucional de competência impositiva 

(relativa a impostos) da União, Estados e Municípios, a faculdade de instituição 

dessa espécie tributária sobre situação expressiva de atividade ou atuação estatal 

que, no nosso sistema, só poderá render ensejo à cobrança do tributo “taxa”.493 

 

São basicamente dois os argumentos que sustentam a referida exclusão: por entender 

que aos serviços públicos aplica-se a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, 

“a” da CF/88 494 ; por se tratar o ISS de um tributo necessariamente não vinculado ao 

desempenho de uma atividade estatal, pelo qual os serviços públicos somente poderiam 

configurar como hipóteses de incidência de taxas, que são tributos vinculados. 

Com a devida vênia, ousamos discordar dos renomados mestres, neste particular. A 

circunstância objetiva de o serviço possuir índole pública não necessariamente atrai a 

incidência da imunidade tributária recíproca. O referido preceito constitucional, verdadeiro 

mecanismo de calibração do pacto federativo, conquanto seja de aplicação induvidosa em 

relação às pessoas políticas, suas autarquias e fundações, não se aplica em relação aos 

serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas 

 
493 GIARDINO, Cléber; BARRETO, Aires Fernandino. Serviço público: intributabilidade por meio de imposto – 

Serviços de transportes urbanos e ISS. Revista de direito tributário. São Paulo: Malheiros, n. 62, p. 99-109, 

jul/dez.1992, p. 99. 
494 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI – instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos 

outros. 
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aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de 

preços ou tarifas pelo usuário, ex vi do disposto no §3º do art. 150 da CF/88495. 

É preciso ter em mente que determinados serviços públicos somente podem ser 

realizados pelo próprio poder público. É o que ocorre, por exemplo, com a previsão contida 

no art. 21, XVI, da Constituição Federal de 1988496, que atribui à União competência para 

exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e 

televisão. Nestes casos, deve ser afastada a possibilidade de incidência do ISS, pois o serviço 

é prestado diretamente pela pessoa jurídica de direito público. 

Há, entretanto, determinados serviços públicos em que é possível a delegação dos 

atos materiais de execução a pessoas privadas, permanecendo o Estado com a titularidade do 

serviço. É o caso, por exemplo, do serviço de transporte coletivo previsto no art. 30, V, da 

Constituição Federal de 1988497. Nestes casos, a própria Constituição autoriza a sua prestação 

pela iniciativa privada, mediante concessão ou permissão. 

Destarte, quando o serviço público for explorado economicamente por particulares, 

seja através de autorização, permissão, concessão ou mesmo delegação por parte do poder 

público, restará afastada a incidência da imunidade tributária recíproca, sendo perfeitamente 

possível a incidência do imposto correspondente. É o que acontece, por exemplo, com o 

serviço de fornecimento de energia elétrica (tributável pelo ICMS), com o serviço de 

telecomunicações (tributável pelo ICMS), com o serviço de transporte interestadual e 

intermunicipal (tributável pelo ICMS), com o serviço de transporte municipal (tributável pelo 

ISS), com o serviço de manutenção e conservação de estradas de rodagem (tributável pelo 

ISS), com os serviços de registros públicos, cartorários e notariais (tributável pelo ISS) et 

coetera. 

 
495 Art. 150 (...) §3ºAs vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e 

aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a 

empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem 

exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. 
496 Art. 21. Compete à União: (...) XVI – exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e 

de programas de rádio e televisão. 
497 Art. 30. Compete aos Municípios: (...) V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial. 
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A respeito do tema, já decidiu o STF, no julgamento da ADI 3089, que os serviços 

de registros públicos, cartorários e notariais possuem índole privada e são prestados com 

intuito lucrativo, passíveis, portanto, de tributação por via do ISS.498 

A imunidade tributária recíproca possui como vetor axiológico a preservação do 

pacto federativo, configurando-se como uma clara salvaguarda contra o risco de utilização de 

impostos como instrumento de pressão econômica entre os entes federados e destinado a 

assegurar que entes desprovidos de capacidade contributiva tenham diminuída a sua eficiência 

na consecução de seus objetivos definidos pelo sistema jurídico. 

Somente haverá a imunidade tributária recíproca quando o serviço público for 

prestado diretamente pelo poder público. Quando o serviço público for prestado por uma 

concessionária, permissionária, autorizatária ou delegatária, haverá a incidência do ISS. 

As qualidades intrínsecas aos entes federados não se comunicam com o delegatário, 

autorizatário, permissionário ou concessionário do serviço público, sendo perfeitamente 

possível a incidência de impostos sobre serviços públicos explorados pela iniciativa privada. 

Com relação ao argumento de que não seria possível a incidência de imposto sobre 

atividade vinculada a uma atuação estatal, em se tratando de serviços públicos prestados por 

particulares, estamos diante de uma vinculação a uma atividade prestada em caráter privado (e 

não uma atividade estatal), ainda que seja mediante outorga do Poder Público.  

Ainda que assim não fosse, nestes casos, a tributação se justifica mediante o exame 

da capacidade contributiva dos agentes que exploram atividade econômica. A própria 

Constituição admite expressamente, conforme previsão expressa do retro transcrito art. 150, 

§3º, a incidência de impostos sobre serviços, ainda que públicos, quando desempenhados por 

particulares mediante remuneração. 

Assim, o serviço - ainda que público - desde que prestado por particulares ou pessoas 

jurídicas de direito privado (aí incluindo as empresas públicas e sociedades de economia 

mista), sob regime de direito privado, é alcançado pelo ISS. No regime de direito privado 

impera a liberdade de contratação. Daí porque o serviço tributável pelo ISS pressupõe um 

contrato de direito privado, livremente pactuado entre as partes.  

 
498 STF. ADI 3089/DF. Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/02/2008, Dj 01/08/2008. 
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g) Não subordinado 

 

Também não pode ser incluído na classe de serviços tributáveis pelo ISS o trabalho 

submetido a relação empregatícia ou estatutária (trabalho subordinado). A respeito do tema, 

MARÇAL JUSTEN FILHO chama atenção para o fato de que o serviço prestado sob regime 

trabalhista deve ser estremado do conceito de serviço tributável pelo ISS499.  

Em verdade, todos os serviços prestados sob vínculo – seja ele funcional ou 

trabalhista – não são passíveis de tributação pelo ISS. A presença do vínculo caracteriza a 

“prestação de trabalho”, gênero do qual a “prestação de serviço” é espécie. A diferenciação 

entre estas categorias é feita pela própria Constituição em razão dos distintos regimes 

jurídicos aplicáveis. A respeito desta diferenciação, esclarecedoras são as lições de AIRES 

BARRETO: 

 

Na verdade, serviço é espécie do gênero trabalho. A relação contratual que justifica 

a prestação é diferente nos dois casos. Esta diferença encontra raiz na própria 

Constituição, nos princípios constitucionais aplicáveis a uma e outra situação e no 

regime jurídico que o Texto Magno atribui a ambos. (...) 

A Constituição discerne prestação de trabalho de prestação de serviço. Ora, no 

Direito, há nítida distinção entre o regime de Direito Civil e o regime da CLT. O 

fulcro da distinção está na subordinação. O inciso III do art. 156, da Constituição, 

somente menciona serviço num contexto em que as distinções entre espécies e 

gênero são bastante acentuadas. Só a espécie serviço é por esse preceito alcançada. 

Isto não só porque este é o mencionado, mas, principalmente, porque o trabalho, 

puro e simples (por definição, subordinado) – com remuneração de sentido 

puramente alimentar – é, ex vi da Constituição, destituído de conteúdo econômico. É 

inestimável.500 

 

 

A LC 116/2003 endossa o referido entendimento ao preceituar expressamente, no art. 

2º, inciso II, que o ISS não incide sobre “a prestação de serviços em relação de emprego, dos 

trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal 

de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados”. 

 
499 JUSTEN FILHO, Marçal. O imposto sobre serviços na Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1985, p. 177.  
500 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na constituição e na lei. 4. ed. São Paulo: Nem oeses, 2018, p. 81-82. 
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Além do serviço prestado com vínculo empregatício, também não é passível de 

incidência de ISS os serviços prestados por servidores públicos, por inexistir autonomia na 

sua prestação. Somente integra o conceito constitucional de serviço, para fins de incidência do 

ISS, o trabalho autônomo (não subordinado). 

 

h) Não compulsório 

 

Existem determinadas situações em que o serviço é prestado de forma obrigatória, 

independentemente do consentimento do prestador. É o que ocorre, por exemplo, nos casos de 

serviço militar obrigatório, serviço eleitoral obrigatório e serviço prestado pelos jurados no 

Tribunal do Júri. Em todas estas situações, os serviços são prestados de forma compulsória. 

Em relação ao serviço eleitoral e ao serviço prestado pelos jurados no Tribunal do 

Júri, a ausência de remuneração já é suficiente, por si só, para afastar qualquer pretensão de 

incidência do ISS. Tratam-se de serviços gratuitos por imposição legal e, como tal não 

configuram “fatos signo-presuntivos de riqueza”. 

Ainda que se sustente que os referidos serviços, quando prestados por empregados, 

seriam remunerados – por força da previsão contida no art. 473, VIII da CLT 501  – a 

remuneração, nesses casos mantém a sua natureza trabalhista, pois decorre de vínculo 

empregatício e, conforme demonstrado anteriormente, os serviços prestados de forma 

subordinada estão fora do âmbito de incidência do ISS. Além disso, os referidos serviços não 

são remunerados pelo tomador (Estado), mas sim pelo empregador, por imposição legal, 

mesmo que nenhum serviço lhe tenha sido prestado nos dias em que o empregado estiver 

afastado. 

Em relação ao serviço militar obrigatório, há a remuneração por parte do Estado. 

Entretanto, por imposição do nosso sistema, o comportamento humano passível de incidência 

do ISS há de ser, necessariamente, não obrigatório. Em relação aos impostos, o Sistema 

Constitucional Tributário, aos estabelecer a competência impositiva dos entes federados, 

 
501 Art. 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário (...) VIII – pelo tempo 

que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo. 
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restringiu as hipóteses de incidência dos referidos tributos a comportamentos facultativos, 

economicamente apreciáveis. 

Na eleição dos fatos signo-presuntivos de riqueza dos impostos, a Constituição 

Federal de 1988 procurou preservar as liberdades individuais, notadamente a autonomia da 

vontade. Na observação precisa de GERALDO ATALIBA e CLÉBER GIARDINO, “a Constituição 

faz com que certas competências tributárias repousem em negócios nos quais a autonomia da 

vontade é decisiva.”502  

Do ponto de vista lógico, também não faz sentido que a Constituição obrigue alguém 

a agir de determinado modo para, em seguida, fazer incidir o tributo. Em situações como esta, 

a liberdade individual ficaria comprometida.  

Portanto, a prestação de serviço militar obrigatório, ainda que remunerado - e, 

portanto, revelador de capacidade contributiva – é prestado sem a necessária autonomia da 

vontade, não sendo passível de incidência do ISS. Do contrário, haveria uma nítida 

incongruência no sistema constitucional. 

Conclui-se, portanto, que os serviços prestados de forma compulsória, sem a 

autonomia da vontade do prestador não se enquadram no conceito constitucional de serviço 

tributável pelo ISS.  

 

i) Não compreendidos na competência tributária dos Estados: os serviços de 

transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação 

 

A Constituição Federal de 1988, no art. 156, III, ao atribuir competência impositiva 

para os municípios instituírem e cobrarem o imposto sobre serviços, excluiu expressamente a 

possibilidade de tributação sobre os “serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação” previstos no art. 155, II da CF/88. Assim, para fins de tributação por via do 

ISS, devem ser subtraídos os fatos que, embora pudessem ser abrangidos pelo conceito de 

 
502 ATALIBA, Geraldo; GIARDINO, Cléber. ICM – base de cálculo (diferença entre venda financiada e venda a 

prazo). Revista de direito tributário. São Paulo: Malheiros, n. 41, p. 91-116, jul/set.1987, p. 109. 
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serviço, tenham sido atribuídos, de forma expressa pela Constituição à competência 

impositiva de outras pessoas políticas.  

Digna de registro a advertência de GUSTAVO MASSINA, para quem a menção disposta 

no art. 156, III da CF/88 - excluindo os serviços previstos no art. 155, II da CF/88 – é 

desnecessária, sob o argumento de que “a previsão constitucional de algum serviço específico 

na norma de competência de outro ente político retira, por si só, a competência dos 

municípios para a instituição do ISSQN”.503 

De fato, na construção do signo “serviço” em face do “contexto significativo” 

advindo do subsistema de competências impositivas, deve ser excluída a possibilidade de 

tributação, por via do ISS, dos “serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação”, cuja competência impositiva foi atribuída expressamente aos Estados (art. 

155, II da CF/88). Pensar de forma diversa significa admitir a possibilidade de coincidência 

de sentido entre os signos utilizados em mais de uma norma de competência tributária, 

retirando a coerência do sistema jurídico. 

O legislador constituinte, entretanto, exclui expressamente – no mesmo dispositivo 

atributivo de competência impositiva (art. 156, III da CF/88) - a possibilidade de incidência 

do ISS sobre os “serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação”. Isso 

não significa dizer, entretanto, que tudo o que não esteja compreendido na competência 

tributária de outro ente configure serviço. Não se trata de uma competência residual. O 

conceito de serviço, para fins de incidência do ISS, não é obtido por exclusão de todos os 

demais conceitos, devendo o intérprete, na busca construtiva dos significados, alcança-lo pela 

via da afirmação, jamais pela exclusão.504 

É preciso, portanto, que o conceito de serviço tributável pelo ISS seja construído a 

partir de uma interpretação sistemática da Constituição, levando em consideração suas regras 

e seus princípios norteadores.  

Pelas regras de repartição de competências impositivas, devem ser subtraídos desse 

conceito os fatos – ainda que se trate de serviço -  atribuídos à esfera de competência das 

 
503 MASSINA, Gustavo, ISSQN: regras de competência e conflitos tributários. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2009, p. 74. 
504 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na constituição e na lei. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 32. 
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demais pessoas políticas. Daí porque os serviços de transporte interestadual, intermunicipal e 

de comunicação não são passíveis de incidência do ISS. 

 

6.3 PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE SERVIÇO TRIBUTÁVEL 

PELO ISS 

 

Com base na metodologia proposta por LARENZ, percorridas todas as etapas 

necessárias à interpretação do signo “serviço”, constante da regra constitucional atributiva de 

competência e núcleo do aspecto material da regra-matriz de incidência tributária do ISS e, 

após a decomposição das propriedades conceituais do signo serviço, pode-se então traçar o 

conceito de serviço tributável pelo ISS como sendo o esforço humano consistente em uma 

obrigação de fazer, com conteúdo econômico, produzido em favor de terceiro, como 

atividade-fim, em caráter autônomo (sem subordinação), de forma onerosa, não cumpulsório, 

sob regime de direito privado, não abrangido na esfera de competência de outra pessoa 

política. 

O conceito constitucional de serviço, para fins de incidência do ISS, exige, portanto, 

a presença das seguintes propriedades conceituais: i) esforço humano; ii) obrigação de fazer; 

iii) conteúdo econômico; iv) em favor de terceiro; v) atividade-fim; vi) sem subordinação; vii) 

onorosidade; viii) não compulsoriedade; ix) regime de direito privado; x) não abrangido na 

esfera de competência de outra pessoa política.  

 

6.4 CONCEITO CONSTITUCIONAL DE SERVIÇO E A JURISPRUDÊNCIA 

DO STF 

 

A jurisprudência do STF tem oscilado bastante acerca da matéria. O entendimento 

inicial, ainda sob a égide da constituição anterior, era o de que o conceito de serviço, para fins 

de incidência do ISS, deveria levar em consideração a realidade econômica (conceito 

econômico de serviço), sendo, portanto, irrelevante a distinção entre obrigação de dar e 
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obrigação de fazer, oriunda do direito civil, para fins de incidência do referido imposto. No 

julgamento do RE 112.947/SP, em 1987, em que se discutia a possibilidade de incidência de 

ISS sobre a locação de guindastes, restou ementado que: 

 

(...) O que se destaca, utilitatis causa, na locação de bens móveis, não é apenas o uso 

e gozo da coisa, mas sua utilização na prestação de um serviço. Leva-se em conta a 

realidade econômica, que é a atividade que se presta com o bem móvel, e não a mera 

obrigação de dar, que caracteriza o contrato de locação, segundo o art. 1.188 do 

Código Civil. Na locação de guindastes, o que tem relevo é a atividade com ele 

desenvolvida, que adquire consistência econômica, de modo a tornar-se um índice 

de capacidade contributiva do Imposto sobre Serviços.505 

 

Por essa linha interpretativa, os serviços passíveis de incidência do ISS não se 

restringem às prestações de serviços definidas pelo direito civil como obrigações de fazer, 

abrangendo toda e qualquer atividade que possua consistência econômica, reveladora de 

capacidade contributiva. 

Esse era o entendimento consolidado no âmbito do STF, desde o surgimento do ISS 

com a Emenda Constitucional nº 18/1965, alicerçado na doutrina de BERNARDO RIBEIRO DE 

MORAES, para quem o conceito de serviço, para fins de incidência do ISS, compreendia toda e 

qualquer circulação econômica de bens imateriais. 

Posteriormente, no julgamento do RE 116.121/SP, ocorrido em 2001, curiosamente 

envolvendo as mesmas partes e a mesma matéria discutida no RE 112.947/SP (incidência de 

ISS sobre a locação de guindastes), porém sob a égide da Constituição Federal de 1988 e, 

agora, em decisão plenária, o STF alterou radicalmente o seu entendimento acerca da matéria, 

passando a reconhecer, expressamente, que o conceito de serviço, para fins de incidência do 

ISS, deveria ser extraído do direito privado, consubstanciando uma típica obrigação de fazer. 

No voto condutor do Min. MARCO AURÉLIO, redator para o acórdão, restou consignado a 

“irrelevância do aspecto econômico quando contrário ao modelo constitucional do tributo, 

secundado pela definição dos institutos envolvidos”506.  

Restou afastada, portanto, a interpretação econômica do direito. No voto do Min. 

CELSO DE MELLO, restou consignado, expressamente, que as competências impositivas 

fixadas pela constituição não podem ser alteradas pelo legislador complementar e que as 

 
505 STF. RE 112.947/SP. 2ª Turma, Rel. Carlos Madeira, j. 19/06/1987, Dj 07/08/1987. 
506 STF. RE 116.121/SP. Pleno, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 11/10/2000, Dj 25/05/2001. 
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locações de bens móveis, por não configurarem serviços (obrigações de fazer), não seriam 

passíveis de tributação pela via do ISS.  

 

(...) a qualificação da ‘locação de bens móveis’, como serviço, para efeito de 

tributação municipal mediante incidência do ISS, nada mais significa do que a 

inadmissível e arbitrária manipulação, por lei complementar, da repartição 

constitucional de competências impositivas, eis que o ISS somente pode incidir 

sobre obrigações de fazer, a cuja matriz conceitual não se ajusta a figura contratual 

da locação de bens móveis.507 

 

Assim, em se tratando de uma verdadeira obrigação de dar - cessão de coisa 

infungível - a locação de bens móveis não estaria enquadrada no conceito constitucional de 

serviço para fins de ISS, conceito este que é extraído do Direito Civil (obrigação de fazer), 

não sendo passível de alteração pelo legislador complementar. O STF consolidou o referido 

entendimento com a edição da Súmula Vinculante nº 31.508 

No ano de 2010, no julgamento do RE 547.245/SC509, que apreciou a possibilidade 

de incidência do ISS sobre a atividade de arrendamento mercantil, o STF passou a admitir a 

possibilidade de incidência de ISS nas atividades de “leasing”. O relator, Min. EROS GRAU, 

após estabelecer uma diferenciação entre as três modalidades de arrendamento mercantil 

(“leasing operacional”, “leasing financeiro” e “lease-back”), concluiu que apenas na primeira 

espécie (“leasing operacional”) estaríamos diante de um contrato de locação, sendo que nas 

outras duas, estaríamos diante de uma autêntica prestação de serviços.  

Para chegar à referida conclusão, identifica na primeira modalidade uma autêntica 

locação e, nas duas últimas, a preponderância do caráter de financiamento. Em seguida, parte 

da premissa de que o “financiamento é serviço, sobre o qual o ISS pode incidir, resultando 

irrelevante a existência de uma compra nas hipóteses do leasing financeiro e do lease-back.”  

Há quem afirme que, no referido julgado, o STF teria retomado o entendimento 

anterior no sentido de que o conceito de serviço deveria levar em consideração a realidade 

econômica (conceito econômico de serviço) e que estaria superada a distinção entre 

obrigações de “dar” e de “fazer”, para fins de incidência do ISS. 

 
507 STF. RE 116.121/SP. Pleno, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 11/10/2000, Dj 25/05/2001. 
508 Súmula Vinculante 31. É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISS sobre operações de locação de bens móveis. 
509 STF. RE 547.245/SC. Pleno, Rel. Min. Eros Grau, j. 02/12/2009, Dj 04/03/2010. 
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É importante registrar, entretanto, que, no referido julgado, o fundamento utilizado 

pelo relator para admitir a incidência do ISS no “leasing financeiro” e no “lease-back” não foi 

a existência de um conceito econômico de serviço (doutrina da interpretação econômica do 

direito), mas sim a preponderância da prestação de serviços nas referidas atividades. Tanto é 

verdade que o “leasing operacional”, em razão da preponderância da locação, foi extremado 

do conceito de serviço para fins de incidência do ISS. 

Registre-se ainda que apesar de restar consignado expressamente no voto do relator 

que no leasing financeiro “o núcleo é o financiamento, não uma prestação de dar”510 e que 

“financiamento é serviço, sobre o qual o ISS pode incidir”511, os fundamentos utilizados pelos 

outros Ministros que o acompanharam na decisão pela constitucionalidade da incidência do 

imposto sobre as referidas operações foram completamente diversos. 

O Ministro JOAQUIM BARBOSA reconhece expressamente que o financiamento não 

prepondera sobre as demais atividades e que a tributação pelo ISS somente é possível se for 

levada em consideração a sua integridade conceitual.  

(...) o aspecto de financiamento não se sobrepõe aos demais componentes do 

contrato de arrendamento mercantil, de modo que a operação, considerada em sua 

integridade conceitual, constitui serviço tributável pelos municípios e pelo Distrito 

Federal. 512 

 

O Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto, após admitir que “o contrato de 

leasing é um contrato complexo, em que predomina a prestação de serviços”, é enfático ao 

afirmar que “os operadores de leasing estão no melhor mundo possível porque eles não pagam 

ISS, não pagam ICMS, não pagam IOF”.  

O Ministro CARLOS BRITTO, por sua vez, admitindo que o ISS somente incide sobre 

as obrigações de fazer (conceito extraído do direito privado), procura encaixar o leasing na 

referida categoria de obrigações: 

 

Entendo que disponibilizar crédito para a obtenção de um bem destinado a uso não é 

senão um ato de intermediar, ou seja, fazer uma intermediação, obrigação de fazer, 

 
510 STF. RE 547.245/SC. Pleno, Rel. Min. Eros Grau, j. 02/12/2009, Dj 04/03/2010. 
511 STF. RE 547.245/SC. Pleno, Rel. Min. Eros Grau, j. 02/12/2009, Dj 04/03/2010. 
512 STF. RE 547.245/SC. Pleno, Rel. Min. Eros Grau, j. 02/12/2009, Dj 04/03/2010. 
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portanto. Aliás, na linguagem coloquial, nunca se diz dar um empréstimo, mas sim 

fazer um empréstimo. 513 

 

O Ministro CEZAR PELUSO, por sua vez, reconhecendo a complexidade do contrato 

de leasing, afirma existir na referida atividade, típica do mundo moderno, uma verdadeira 

prestação de serviços. 

O mundo moderno é extremamente mais complexo para poder ser explicado à luz da 

economia do mundo romano ou à luz dos institutos que ali os regiam. O contrato é 

complexo, envolve uma série de atos que pode, de algum modo, ser reduzida à 

produção individualizada de uma só atividade. E isso, evidentemente, só pode 

corresponder, hoje, ao sentido de prestação de serviços, e não ao de doação ou de 

outra coisa similar. 514 

 

A premissa que norteou o referido julgado, qual seja, a de que “financiamento é 

serviço”, está, data venia, equivocada. Também não há que prosperar o argumento da 

ausência de tributação no caso fático e da necessária incidência de um dos impostos existentes 

em nosso sistema (ISS, ICMS ou IOF) para as referidas operações pois, como consabido, a 

Constituição Federal de 1988, no art. 154, I, atribui à União a chamada competência 

impositiva residual, de maneira que, toda e qualquer situação fática não compreendida na 

própria competência da União pode ser passível de incidência de imposto residual, desde que 

seja não cumulativo e não tenha fato gerador ou base de cálculo próprios dos demais impostos 

previstos no texto constitucional. 

Tem-se, portanto, que o indício de capacidade contributiva, embora seja útil na 

definição da hipótese de incidência tributária, jamais poderá justificar a cobrança de um 

tributo que não esteja expressamente estabelecido em lei. Pensar de forma contrária 

representa uma nítida violação ao princípio da legalidade que, em Direito Tributário, como 

visto, assume contornos ainda mais robustos em razão da necessidade de reserva absoluta de 

lei formal. 

O fato é que, diferentemente do que se tem sustentado na doutrina, o referido julgado 

(RE 547.245/SC) não representa a consagração da interpretação econômica do Direito. A 

premissa que norteou o referido julgado foi a de que somente as modalidades de “leasing” que 

configurem obrigações de fazer é que são passíveis de tributação pelo ISS, persistindo, 

 
513 STF. RE 547.245/SC. Pleno, Rel. Min. Eros Grau, j. 02/12/2009, Dj 04/03/2010. 
514 STF. RE 547.245/SC. Pleno, Rel. Min. Eros Grau, j. 02/12/2009, Dj 04/03/2010. 
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portanto, a necessidade de diferenciação entre as obrigações de “dar” e de “fazer” para fins de 

incidência do referido tributo.   

Tanto é verdade que, em julgados posteriores, o STF afastou a possibilidade de 

incidência do ISS em relação às atividades que não configurem obrigações de fazer. É o que 

se verifica, por exemplo, no julgamento do RE 626.706/SP515, submetido à sistemática da 

repercussão geral, onde se discutia a incidência do ISS em relação às atividades de locação de 

filmes cinematográficos, videoteipes, cartuchos para vídeo games e assemelhados. 

Em decisão mais recente, entretanto, o STF voltou a se debruçar sobre a matéria, ao 

apreciar o tema 581 da repercussão geral, no julgamento do RE 651.703/PR, com a fixação da 

seguinte tese jurídica: “As operadoras de planos de saúde e de seguros-saúde realizam 

prestação de serviços sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, 

previsto no art. 156, III, da CRFB/88” 516.   

No voto condutor, da lavra do Ministro LUIZ FUX, restou expressamente consignado 

a adoção do critério econômico na estipulação do conceito constitucional de serviço, para fins 

de incidência do ISS. 

 

Os tributos sobre o consumo, ou tributos sobre o valor agregado, de que são 

exemplos o ISSQN e o ICMS, assimilam considerações econômicas, porquanto 

baseados em conceitos elaborados pelo próprio Direito Tributário ou em conceitos 

tecnológicos, caracterizados por grande fluidez e mutação quanto à sua natureza 

jurídica. 517 

 

Trata-se, portanto, de um resgate à vetusta teoria da interpretação econômica do fato 

gerador, idealizada por ENNO BECKER, que foi introduzida no Código Tributário Alemão de 

1919 e defendida, entre nós, por BERNARDO RIBEIRO DE MORAES. É curioso observar que, 

apesar de negar a aplicação da referida teoria, o relator faz referência expressa ao referido 

autor pátrio, para quem o conceito econômico de serviço (fornecimento de bem imaterial) não 

se confunde com conceito de direito civil (obrigação de fazer). 

 
515 STF. RE 626.706/SP. Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/09/2010, Dj 23/09/2010. 
516 STF. RE 561.703/PR. Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29/09/2016, Dj 26/04/2017. 
517 STF. RE 561.703/PR. Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29/09/2016, Dj 26/04/2017. 
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Para chegar à referida conclusão, parte da premissa, data venia equivocada, de que a 

Constituição Federal de 1988, ao realizar a repartição de competências tributárias, utilizou-se 

de tipos (e não de conceitos) e, por isso, seria possível uma maior abertura voltado à 

considerações de ordem econômica. 

 

Transportando-se para o campo tributário esse entendimento, conclui-se que os 

elencos dos artigos 153, 155 e 156 da Constituição consistem em tipos, pois, do 

contrário, seria despiciendo o emprego de lei complementar para dirimir conflitos de 

competência, consoante a previsão do art. 146, I, CRFB/88.518 

 

Forte nessas premissas, afasta expressamente a adoção do critério jurídico que toma 

por base a diferenciação das obrigações de “dar” e de “fazer” para a estipulação do conceito 

constitucional de serviço tributável pelo ISS, adotando expressamente, em seu voto, o 

conceito amplo de serviço (conceito econômico) previsto no Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

Com efeito, a classificação das obrigações em ‘obrigação de dar’, de ‘fazer’ e ‘não 

fazer’ (...) não é mais apropriada para o enquadramento dos produtos e serviços 

resultantes da atividade econômica, pelo que deve ser apreciada cum grano salis. 

(...) 

A finalidade dessa classificação (obrigação de dar e obrigação de fazer) escapa 

totalmente àquela que o legislador constitucional pretendeu alcançar, ao elencar os 

serviços no texto constitucional tributáveis pelos impostos (por exemplo, serviços de 

comunicação – tributáveis pelo ICMS; serviços financeiros e securitários – 

tributáveis pelo IOF; e, residualmente, os demais serviços de qualquer natureza – 

tributáveis pelo ISS), qual seja, a de captar todas as atividades empresariais cujos 

produtos fossem serviços, bens imateriais em contraposição aos bens materiais, 

sujeitos a remuneração no mercado. 

(...) 

Sob este ângulo, o conceito de prestação de serviços não tem por premissa a 

configuração dada pelo Direito Civil, mas relacionado ao oferecimento de uma 

utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades imateriais, prestados 

com habitualidade e intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não com a entrega 

de bens ao tomador.519 

 

Interessante observar neste julgado que os votos que se seguiram ao voto do relator, 

apesar de aderirem expressamente ao voto vencedor 520  para reconhecer a existência de 

prestação de serviço e, portanto, a incidência do ISS nas atividades desenvolvidas pelas 

 
518 STF. RE 561.703/PR. Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29/09/2016, Dj 26/04/2017. 
519 STF. RE 561.703/PR. Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29/09/2016, Dj 26/04/2017. 
520  Exceção feita apenas ao voto divergente do Ministro Marco Aurélio que manteve-se coerente com as 

premissas lançadas no voto condutor, de sua relatoria, no julgamento do RE 116.121/SP. 
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operadoras de planos de saúde e de seguros-saúde, não houve a superação da distinção entre 

obrigações de “dar” e de “fazer” para fins de caracterização da prestação de serviços passível 

de incidência do ISS.  

Isso se mostra bastante evidente no voto do Ministro EDSON FACHIN, que reconhece 

a existência de obrigação de fazer tanto na atividade-meio quanto na atividade-fim prestada 

pelas operadoras de planos de saúde. 

No caso, tanto a atividade-meio quanto a atividade-fim são obrigações de fazer: as 

operadoras de planos de saúde, como bem salientou a Procuradoria-Geral da 

República, tem obrigação fornecer os serviços dispostos na cobertura contratual, a 

serem realizados por terceiros, mediante o pagamento de mensalidades. 

(...)  

Assim, o núcleo do contrato entre a operadora de planos de saúde e os seus clientes 

é a disponibilidade, ao usuário contratante, da rede credenciada e a garantia da 

cobertura dos infortúnios previstos no contrato, e não uma obrigação de dar.521 

 

O Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, em seu voto, também leva em consideração a 

distinção entre obrigações de “dar” e “fazer” para fins de incidência do ISS, muito embora 

reconheça que o conceito de serviços, para fins de incidência do ISS, não deve ser obtido 

exclusivamente à luz da legislação do direito civil, admitindo uma amplitude semântica do 

termo “qualquer natureza” prevista no art. 156, III do texto constitucional. 

 

Trata-se de saber se as atividades desempenhadas pelas seguradoras de saúde 

possuem natureza securitária, consistente em uma obrigação de dar, ou de prestação 

de serviço, correspondente a uma obrigação de fazer.522 

 

 

Os demais Ministros também evidenciam um certo desconforto em abandonar a tese 

já consolidada do critério da preponderância entre a obrigação de “dar” e a obrigação de 

“fazer”. Percebe-se, portanto, ao contrário do que se tem sustentado, que o conceito de serviço 

como obrigação de fazer, extraído do Direito Civil, não foi abandonado pelo STF. Com efeito, 

o conceito econômico de serviço adotado pelo relator não foi acompanhado pelos demais 

Ministros que chegaram à idêntica conclusão (incidência do ISS sobre as atividades prestadas 

pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde) por fundamento diverso, qual 

 
521 STF. RE 561.703/PR. Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29/09/2016, Dj 26/04/2017. 
522 STF. RE 561.703/PR. Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29/09/2016, Dj 26/04/2017. 
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seja, o de que as referidas atividades configuram autênticas obrigações de fazer e, portanto, 

são passíveis de incidência do ISS. 

Conclui-se portanto que, diferentemente do que se tem afirmado na doutrina, a 

distinção entre obrigação de dar e obrigação de fazer para fins de incidência do ISS não 

encontra-se superada no âmbito do STF. A questão ainda não foi definitivamente resolvida, 

de sorte que encontram-se pendentes de julgamento diversos recursos523 onde foi reconhecida 

a repercussão geral da matéria. 

O STF terá uma nova oportunidade de se debruçar sobre a matéria e decidir se o 

conceito de serviço para fins de incidência do ISS - pressuposto constitucionalmente - é um 

conceito jurídico incorporado da legislação infraconstitucional existente à época da 

promulgação da Constitucional Federal de 1988 ou se o referido conceito é um conceito 

meramente econômico, ancorado na vetusta doutrina da interpretação econômica do direito 

tributário que, como visto, não encontra guarida no sistema constitucional tributário 

brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
523 Quatro deles merecem registro: o RE 603.136/RJ, onde se discute a incidência do ISS sobre os contratos de 

franquia; o RE 605.552/RS, onde se discute a incidência do ISS sobre as atividades prestadas pelas farmácias de 

manipulação; o RE 660.970/RJ, onde se discute a incidência do ISS sobre as operações de rádio-chamada; e o 

RE 688.223/PR, onde se discute a incidência do ISS sobre o licenciamento ou cessão de uso de softwares. 
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CONCLUSÃO 

 

Finalizado o exame dos diversos pontos sobre os quais se pretendeu recaísse o 

presente estudo, cumpre, então, sintetizar suas principais conclusões, o que se faz por ordem 

de apresentação – e não de importância. 

1. A interpretação exige uma investida nos níveis sintático, semântico e 

pragmático da linguagem jurídica, sendo que a interpretação sistemática é a que se revela 

mais adequada para revelar o verdadeiro significado e alcance das normas constitucionais, 

notadamente aquelas que outorgam competência tributária às pessoas políticas. 

2. A interpretação das normas tributárias – aí inseridas as normas atributivas de 

competência impositiva - em nada se diferencia da interpretação que é atribuída aos demais 

enunciados prescritivos. 

3. As normas de competência são normas permissivas autônomas (permissões 

qualificadas).  

4. As competências tributárias são conferidas de forma rígida e privativa a cada 

uma das pessoas políticas pela Constituição, não podendo ser objeto de alteração por lei 

infraconstitucional, ainda que complementar. 

5. A lei complementar a que alude o art. 146 da Constituição Federal de 1988 

deve restringir-se à prevenção de conflitos de competência tributária entre os entes federados 

(já dirimidos no plano constitucional) e regulação das limitações constitucionais ao poder de 

tributar (também já previamente definidas na Constituição). 

6. É possível identificar na formulação unitária do art. 156, III da Constituição 

Federal de 1988, a existência de duas normas distintas, ambas relativas a competência: uma 

primeira norma, que outorga competência aos Municípios para instituir imposto sobre 

serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência tributária dos Estados; e 

uma segunda norma, que outorga competência à União para, mediante lei complementar, 

definir tais serviços.  

7. A norma constitucional que outorga competência aos Municípios para instituir 

o ISS (art. 156, III, 1ª parte) é de eficácia plena e, portanto, independe de lei complementar; a 
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norma que outorga competência à União para definir os serviços tributáveis pelo ISS (art. 

156, III, 2ª parte) é de eficácia contida. 

8. O regime jurídico da lei complementar prevista no art. 156, III, in fine, da 

Constituição Federal de 1988 é exatamente o mesmo previsto no art. 146, III do texto 

constitucional. 

9. O art. 156, III da Constituição Federal de 1988, em sua segunda parte, 

corresponde a uma particular manifestação da competência genericamente atribuída à União 

para, mediante lei complementar, estabelecer normas gerais de direito tributário, tal qual 

prevista no art. 146, III do referido diploma constitucional. 

10. A competência tributária conferida aos Municípios para instituir e cobrar o ISS 

(art. 30, III d art. 156, III da CF/88) não pode ser reduzida nem ampliada por lei 

complementar. 

11. O legislador complementar não é livre para incluir na lista de serviços anexa à 

LC 116/2003, atividades que não preencham o “conceito constitucional de serviço tributável 

pelo ISS”. 

12. A lista de serviços anexa à LC 116/2003 é meramente sugestiva. 

13. Toda e qualquer atividade humana que se ajuste ao “conceito constitucional de 

serviço tributável pelo ISS” é passível de incidência do referido impostos, desde que prevista 

em lei municipal, ainda que não esteja contemplada na lista de serviços anexa à LC 116/2003; 

14. A distinção entre tipo e conceito reside no grau de precisão. O tipo possui uma 

estrutura aberta, graduável e flexível; o conceito possui uma estrutura fechada, não passível 

de graduação e com maior rigidez. 

15. As regras de competência tributária possuem caráter conceitual, e não 

tipológico. 

16. O reconhecimento dos conceitos constitucionais é um imperativo de ordem 

lógica, em razão da supremacia constitucional. 

17. Não há presunção de positivação de conceitos autônomos pela Constituição; a 

presunção é sempre a de incorporação de conceitos preexistentes no ordenamento jurídico. 
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18. O conceito econômico de serviço não encontra respaldo no ordenamento 

jurídico pátrio.  

19. Os conceitos de direito privado utilizados na definição das regras de 

competência tributária devem ser respeitados pelo legislador infraconstitucional.  

20. Não é qualquer prestação de serviço que dá ensejo à incidência do ISS, mas 

apenas e tão somente aquelas que preencham o conceito constitucional de serviço. 

21. O conceito de “serviço tributável”, para fins de incidência do ISS, reclama a 

presença das seguintes propriedades conceituais: i) esforço humano; ii) obrigação de fazer; iii) 

conteúdo econômico; iv) em favor de terceiro; v) atividade-fim; vi) sem subordinação; vii) 

onorosidade; viii) não compulsoriedade; ix) regime de direito privado; x) não abrangido na 

esfera de competência de outra pessoa política.  

22. Serviço, para fins de incidência do ISS, pode ser conceituado como o esforço 

humano consistente em uma obrigação de fazer, com conteúdo econômico, produzido em 

favor de terceiro, como atividade-fim, em caráter autônomo (sem subordinação), de forma 

onerosa, não cumpulsório, sob regime de direito privado, não abrangido na esfera de 

competência de outra pessoa política. 
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