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Apresentação

A situação atual do país provocada pela COVID-19 não nos permitiu estarmos presencialmente no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo São
Francisco para a realização do já tradicional Congresso Brasileiro de Direito
Tributário Atual. Isso não nos impediu, contudo, de estarmos juntos virtualmente, discutindo as principais questões atuais relacionadas ao Direito Tributário, no
VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT, em conjunto com a Associação dos Juízes
Federais do Brasil – AJUFE, a Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato
Grosso do Sul – AJUFESP e o Departamento de Direito Econômico, Financeiro e
Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP no mês
de maio de 2021.
O tema escolhido para o Congresso deste ano não poderia ser mais pertinente. Discutiu-se a consistência decisória em matéria tributária nos tribunais superiores, em seus aspectos materiais e processuais. Durante três dias de profundos
e instigantes debates, examinou-se a coerência e a consistência de diversas decisões atuais proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal
de Justiça em matéria de Direito Tributário, além de se enfrentar problemáticas
decorrentes das mudanças impostas pelo singular momento vivido pelo mundo,
como, por exemplo a realização de julgamentos virtuais.
A profundidade das discussões realizadas é refletida, pelo menos em parte,
nos artigos e resumos enviados para os presentes Anais. Ainda que nem todos os
temas então debatidos estejam representados nos artigos enviados, os trabalhos
aqui colacionados, preparados pelos participantes do Congresso, refletem a qualidade e a profundidade do exame realizado e a importância da análise minuciosa da coerência e da estabilidade da jurisprudência em matéria de Direito Tributário. O que se espera é que essa contribuição, também escrita, auxilie no desenvolvimento da discussão crítica sobre a tão almejada segurança jurídica no trato
das questões materiais e processuais do Direito Tributário.
São Paulo, 15 de junho de 2021.
Os Coordenadores

VII Congresso Brasileiro de
Direito Tributário Atual
IBDT / AJUFE/AJUFESP / DEF-FD-USP

Tema 1

Como o consequencialismo tem afetado
o julgamento de questões tributárias?

29

Como reconhecer uma Decisão Consequencialista?
José Maria Arruda de Andrade
Professor da Faculdade de Direito da USP (FDUSP). Livre-docente e doutor pela FDUSP.

Nossa apresentação trata da seguinte questão: será que, de fato, vivemos uma
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) consequencialista em matéria
tributária ou haveria exagero nessa afirmação quando formulada de forma generalizante? Perceba-se, não se trata de investigar se o STF é sempre consequencialista em matéria tributária – o que seria facilmente refutável –, mas discutir se,
comumente, derrotas de contribuintes em teses tributárias são motivadas por argumentos consequencialistas.
Não há pretensão de avaliação quantitativa nesse estudo. Nossa intenção, ao
contrário, é apresentar considerações acerca do exagero de algumas das críticas
feitas às decisões do STF. O texto desenvolve-se, portanto, no plano da interpretação das decisões judiciais.
Não defendemos o uso de juízos consequencialistas e nem o afastamento casuístico, pontual e pragmático da Constituição Federal. A proposta é interpretar
decisões judiciais de forma a investigar se, de fato, certas decisões do STF foram
realmente consequencialistas em suas justificativas.
Temos defendido há anos que as decisões jurídicas devam ser fundamentadas com base, exclusivamente, em direito posto democraticamente1. Muito embora o direito seja produto cultural e social, que se submete a influências de toda a
sorte no processo de sua concretização, as decisões jurídicas devem ser fundamentadas (com base no Estado de Direito, na Constituição Federal e na legislação
vigente) e o devem ser por meio de argumentos e fundamentos jurídicos, o que se
convencionou chamar teste de pedigree de uma decisão2.
Decisões administrativas ou judiciais que busquem fundamento em considerações morais e juízos consequencialistas, estranhos ao ordenamento posto, devem ser refutadas com base nas regras típicas do Estado de Direito3.
Afastamo-nos, porém, daqueles que criticam as decisões do STF com base
nos argumentos que não foram escritos e nem postos. Ora, se determinada decisão porventura não se apresentar de forma claramente consequencialista, a crítica possível passa a ser a da concordância ou não com aquela interpretação-decisão, tarefa digna e válida da dogmática, mas que não autorizaria rótulos outros,
já que não se pode simplesmente afirmar de maneira determinante qual seria,
epistemologicamente, a única resposta correta para aquele caso.
1

2
3

ANDRADE, José Maria Arruda de. Economicização do direito concorrencial. São Paulo: Quartier
Latin, 2014.
E sem apelos a ponderações e valorações, que possuem o potencial tirânico e não democrático.
A legalidade é instrumento de defesa dos oprimidos. Ver: GRAU, Eros. Por que tenho medo dos
juízes (interpretação/aplicação do direito e princípios). 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 22.
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Não há uniformidade na definição do que seria uma teoria consequencialista
ou práticas consequencialistas no direito. Em uma primeira aproximação, podemos deixar claro que: (i) decisões consequencialistas não necessitam ser lastreadas ou inspiradas em teorias ou filosofias consequencialistas para serem assim
consideradas e (ii) decisões consequencialistas podem surgir de forma isolada e
não como técnica reiterada de um julgador.
Decisões consequencialistas – perceba-se que preferimos tratar de decisões e
não de teorias – são aquelas cuja motivação de decidir lastreia-se em juízos de
consequência sobre o seu resultado. Ao lado, ou apesar, dos possíveis cenários
interpretativos (molduras normativas potenciais), há preferência assumida por
um determinado resultado prático.
O grau de prevalência do resultado prático pretendido (consequência privilegiada pelo julgador) poderá ser avaliado. Obviamente, tal interpretação será
tão subjetiva quanto a decisão estudada, o que é inevitável quando se trata de interpretar. Daí ser frequente a menção a consequencialismo forte ou fraco4.
Nossa crítica tem sido direcionada às decisões que adotam, pontualmente ou
não, formas de consequencialismo forte, assim entendidas aquelas que privilegiam a opção por uma consequência qualquer em detrimento do respaldo legal
no direito positivo. Em outros termos, quando o juízo em favor de consequências
práticas de uma determinada decisão não aparece, textualmente, como mera
construção de cenários sobre possíveis sentidos, mas como forma de afastar ou
mitigar um texto normativo positivado. Evita-se a aplicação da regra posta, afastando-a em favor de um resultado prático considerado preferível.
Nesse sentido forte, uma decisão consequencialista seria uma em que determinado tributo seria declarado constitucional não por conta do confronto entre
dispositivo legal e constitucional, mas com base em juízo de consequências práticas, ou seja, a despeito da Constituição.
Por outro lado, até mesmo a, por vezes, temida adoção de abordagens de
análise econômica do direito pode representar muito mais um uso mais estilístico
e de erudição (tipo P) do que uma abordagem a privilegiar técnicas microeconômicas. Um caso representativo ocorreu no voto do Ministro Luiz Fux nas Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n. 4.101 e n. 5.485, de junho de 2020, que
tratou da constitucionalidade da majoração da Contribuição Social sobre o Lucro
(CSL) das instituições financeiras. As citações de Richard Posner foram absolutamente estéticas, sem qualquer impacto maior na decisão, que fez menção ao teor
do art. 195 da Constituição e à jurisprudência do STF sobre o tema. Ou seja, nada
haveria de consequencialismo aqui.
Importante reiterar: nem toda decisão sem respaldo em texto positivado é
consequencialista e nem todo juízo consequencialista é contra ou extra legem.
4

SCHUARTZ, Luis Fernando. Consequencialismo jurídico, racionalidade decisória e malandragem. Revista de Direito Administrativo – RDA n. 248. Rio de Janeiro, 2008.
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No primeiro caso, é possível imaginar uma decisão que, sem fazer juízos pelas consequências práticas, decida um caso concreto sem a devida e necessária
base legal. Um bom exemplo, já criticado por nós5, é o de aplicação do teste de
propósito negocial pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
como forma de requalificar fatos jurídicos. Trata-se, entendemos, de abordagem
pragmática de origem jurisprudencial alienígena sem a devida validação parlamentar brasileira. O seu uso, contudo, nem sempre implicará em juízos práticos de
consequências, podendo representar tão somente a mera aplicação (indevida) de
um teste sobre fatos decidendos sem respaldo legal, como se direito fosse6.
No segundo, pode-se mencionar o uso de dispositivo legal válido que passa a
ser usado como respaldo após juízos consequencialistas. Essa é a situação de análise mais complexa, porque se estaria no limite entre a interpretação do dispositivo legal ou o uso de argumentos consequencialistas a determinar sua aplicação
em situação que, de outra forma (sem tais juízos) não seria devida. Um exemplo
poderia ser a invocação do dispositivo legal que permite, excepcionalmente, a
modulação de efeitos da decisão judicial. Sem dúvida, uma decisão pela modulação que utilize o direito positivo como respaldo cumpre o teste do pedigree; mas,
se o faz de tal forma baseada em juízos não positivados, como juízos sobre as
contas públicas (terrorismo fiscal), abrir-se-á espaço para críticas, como as que já
fizemos em outra oportunidade7, de que se trataria de extrapolação dos termos
legais. Nessa situação, parece-nos que a censura deveria ser sobre a qualificação
do caso concreto a ser modulado e sobre a interpretação dada aos termos legais
autorizadores da modulação. O desafio será, sem dúvida, sobre o peso dos argumentos consequencialistas de cunho fiscal. O respaldo será o dispositivo legal
invocado, a sua aplicação, contudo, terá sido motivada por juízo consequencialista. Se a aplicação se der exclusivamente em termos consequencialistas, apesar do
teste de pedigree, a discordância poderá ser evocada.
Eventuais exageros argumentativos, contudo, na justificação de decisões podem abrir espaço para a cultura dos contextos (morais, políticos, fiscais, econômicos) e das ponderações que não foram deliberados por parlamento democrático,
em clara afronta ao Estado Democrático de Direito e à segurança jurídica.
5

6

7

ANDRADE, José Maria Arruda de; BRANCO, Leonardo Ogassawara de Araújo. O apelo a argumentos extrajurídicos e ao art. 123 do CTN no combate ao planejamento tributário no âmbito do
CARF: análise de casos envolvendo JCP e reserva de usufruto. Revista Direito Tributário Atual vol.
39. São Paulo: IBDT, 2018, p. 418-440.
A mesma decisão, contudo, poderia ser formulada em termos moralistas e consequencialistas,
apelando para a injustiça de economia tributária de contribuintes que se valeram de artificialismos em detrimento da arrecadação global ou de outros contribuintes e, ao confrontar os cenários
de resultados, optar pelo teste para não frustrar tais valores. Reitera-se, a forma como uma decisão é construída e justificada conta em matéria de interpretação de decisões.
ANDRADE, José Maria Arruda de. Consequencialismo e argumento de risco fiscal na modulação
de efeitos em matéria tributária. Revista Direito Tributário Atual vol. 40. São Paulo: IBDT, 2018, p.
472-488.
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Agora, declarações de votos que realizam meros exercícios hermenêuticos de
cenários de possíveis sentidos ou possíveis consequências a justificar o sentido que
foi construído ou privilegiado pelo aplicador sequer deveriam ser consideradas
exemplos consequencialistas. No mesmo sentido, diálogos transcritos de julgamentos, em que algum julgador explicita alguma consequência que julga ser preferível, caso prevaleça a interpretação que ele defendeu em seu voto.
Nesse sentido, julgamos útil apartar argumentos de contextos e erudição,
que apenas dão mais razões – laterais – à decisão do aplicador, daquelas razões
últimas do decisum. Estamos conscientes de que essa distinção também está sujeita
às regras e limitações típicas da compreensão de qualquer texto (grau de subjetivismo). Mas a consideramos relevante para o propósito de se analisar com menos
paixão a alegação de que decisões contrárias aos interesses dos contribuintes seriam, muitas vezes, consequencialistas, além de ser promissora no estudo dos argumentos que formam a ratio decidendi, a parte dispositiva, as excepcionalidades
e assim por diante.
Trata-se de tarefa não trivial em que qualquer elemento didático pode contribuir para seu esclarecimento. Na interpretação de decisões judiciais – tão útil
em matéria de precedentes – não é raro encontrar razões divergentes de fundamentação, além das dificuldades em se distinguir entre argumentos da ratio decidendi e obiter dicta. Ademais, é importante reconstruir a estreita conexão entre
ratio decidendi e os fatos determinantes do caso, de forma a compor uma regra
geral e abstrata desse julgado, no que a interpretação de um precedente se torna
tão complexa quanto a interpretação de um texto normativo8.
Parece-nos, todavia, que o tom estridente das críticas ao consequencialismo,
que aqui não se defende e que tem sido objeto de crítica de nossa parte, representa
antes uma sensibilidade a determinados resultados (derrotas de contribuintes) do que a
análise de um tipo de estrutura argumentativa concreta. Há exagero, cremos, na afirmação de que a maior parte das decisões do STF esteja sendo consequencialista.
Um instrumento válido para classificar um tipo ou outro de decisão é buscar
analisar os argumentos da decisão vitoriosa, tais como aqueles que foram determinantes, a parte dispositiva do julgado, os termos da fixação do tema, a ratio
decidendi, segregando-os de juízos hermenêuticos clássicos e dos meros argumentos alegóricos e de erudição (o que denomino argumentos do tipo P de PLUS).
Em outros termos, trata-se de convite a se evitar a teorização de como deve ser a
argumentação, para uma análise descritiva de como se deu a argumentação posta,
ainda que caiba à dogmática, em outro tipo de exercício, o dever científico de
criticar e não meramente acatar a jurisprudência que nos é posta.

8

NEUMANN, Franz. Império do direito. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 399-400.
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I. A distinção entre princípio e política pública e a função arrecadatória do
sistema tributário
Do ponto de vista do direito financeiro público e de direito comparado a
arrecadação tributária seria uma das principais funções de qualquer sistema tributário, para atender basicamente aos objetivos de financiar as despesas públicas,
de regular comportamento econômico e social e de distribuir os recursos econômicos1. Neste sentido o Comitê Fiscal da OCDE ressalta que a receita tributária
dos países se constitui numa das mais importantes funções dos tributos, a qual
serve como o meio primário de financiar os bens públicos, tais como a manutenção do Estado de Direito e a infraestrutura pública2. E quando o mesmo estudo
ressalta os princípios fundamentais de políticas públicas que tradicionalmente
têm guiado o desenvolvimento dos sistemas tributários inclui a neutralidade, a
eficiência, a segurança e simplicidade, a efetividade e justiça ( fairness), bem como
a flexibilidade.
Algumas políticas públicas são inspiradas, refletem ou podem ser em si mesmas denominadas de princípios jurídicos3. Sobre a distinção entre princípios e
políticas públicas, razoável a exposição de Dworkin quando reflete também a
distinção entre princípios e regras4.
Política pública envolve, então, avançar ou proteger algum objetivo coletivo
da comunidade como um todo, enquanto que princípio justifica uma decisão política demonstrando que a mesma respeita ou assegura algum direito, tais como
os direitos fundamentais5. Às vezes uma política pública pode possibilitar e de1

2

3
4

5

DUFF, David. Tax fairness and the tax mix, paper presented at the third workshop on The Social
Contracted Revisited, Oxford 23-25 April 2008.
OECD (2014). Fundamental principles of taxation. Addressing the tax challenges of the digital economy. Paris: OECD Publishing.
MACCORMICK, Neil. Legal reasoning and legal theory (OUP 1978) 263.
There are two main differences between rules and principles according to Dworkin (DWORKIN,
Ronald. Taking rights seriously. Harvard University Press, 1978, 24-26). First, rules are all-or-nothing norms, either they are applicable in a case or they are not, whereas principles may allow
some degree of optimization in their application and enforceability as they must consider other
competing principles with which they must be reconciled. Secondly, principles have a dimension
of weight and importance that is lacking in rules. Sometimes rules may function as principles
(ALEXY, Robert. On the structure of legal principles, 13(3) Ratio Juris 294-304, 2000, e A theory
of constitutional rights (Oxford University Press, 2002, 44-66).
Argumentos de política pública “advances or protects some collective goal of the community as a
whole”, enquanto que argumentos de princípio “ justify a political decision by showing that the
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senvolver, por exemplo, a arbitragem como meio alternativo de solução de conflitos, e acolhida como tal pelo Poder Judiciário, mas fundamentalmente por ser
constitucional e legítima, sendo o direto constitucional de se recorrer à Justiça um
direito constitucional disponível, em se tratando de direitos disponíveis. Assim,
uma política pública quando posta em prática sempre deve respeitar direitos fundamentais e não ser imposta simplesmente como resultado de uma decisão política que avançava e protegia algum bem coletivo da comunidade como um todo
(diminuir a litigiosidade ou números de casos excessivos no Poder Judiciário e
respectiva morosidade excessiva).
O mesmo se pode dizer do aumento ou da preservação da arrecadação tributária para suportar gastos públicos, assumindo que a carga tributária seja politicamente aceita pelos representantes do povo, e fazendo parte de uma das funções
do sistema tributário. Assim, a arrecadação é um meio para atingir determinados
fins, e não um fim em si mesmo, seja como política pública ou muito menos como
um princípio. Então como premissa lógica e política o aumento ou a preservação
de receita tributária não serve como princípio jurídico, e muito menos como princípio constitucional num Estado de Direito, para justificar direta ou indiretamente
normas que visem simplesmente ao aumento da arrecadação ou sua preservação.
Mesmo as normas processuais de cobrança do crédito tributário, de fiscalização,
inclusive de constrição patrimonial de bens, devem ser justificadas por princípios
jurídicos, ainda que tenham como objetivo imediato arrecadar tributos não pagos.
O mesmo ainda pode ser considerado com relação a normas gerais ou específicas antielisivas, que devem ter como justificativa e fundamento um princípio
jurídico, tais como o de equity, capacidade contributiva, igualdade, evitar o abuso
de direito como um princípio geral do direito, e em contraste e conciliação com
outros princípios aparentemente contrapostos, tais como o da segurança jurídica,
legalidade, boa-fé, previsibilidade e expectativa legítima.
Da mesma forma, caso houvesse um interesse geral arrecadatório como princípio jurídico, o contribuinte deveria ser sempre obrigado a escolher a forma de
estruturação mais onerosa para a sua atividade. Por exemplo, entre a opção de
comprar ou financiar via empréstimo ou arrendamento mercantil a aquisição de
um bem de capital para a sua atividade, o contribuinte deveria escolher nas circunstâncias concretas a alternativa mais onerosa do ponto de vista fiscal, sendo
que o que prepondera é exatamente o contrário, mesmo nos países em que há
uma norma geral antielisiva. E as normas gerais antielisivas têm como característica essencial nas suas versões de países de common law e de civil law a finalidade
de evitar o abuso de direito, ou abuso de formas jurídicas, ou a busca de atividade
ou operações artificiais sem qualquer propósito econômico ou comercial (business

decision respects or secures some right” (DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously. Harvard
University Press, 1978).
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purpose), buscando ainda a sua justificativa em outros princípios jurídicos, conforme mencionado no parágrafo anterior.
Por fim, ainda no plano internacional relativamente ao BEPS (Base Erosion
and Profit Shifting) a preocupação com a erosão da base tributária dos países foi
endereçada não como um princípio geral de direito internacional, mas sim como
uma política de evitar a perda de ou preservação da arrecadação como uma função do sistema tributário, baseando-se fundamental e essencialmente no abuso de
direito (nos planejamentos tributários agressivos, e demais planos de ação relativos a preços de transferência, abuso de regras de estabelecimento permanente,
instrumentos híbridos etc.), este sim um princípio geral de direito que justifica a
política adotada. Se cumpriu ou ainda vai cumprir com o seu desiderato, a história já nos está dizendo, e se foi além do que o necessário em termos de princípios
os tribunais deverão julgar oportunamente, mas o fato inegável foi a sua inspiração e fundamentação em princípios jurídicos e não simplesmente na arrecadação
tributária.
II. A perda de receita tributária como justificativa no interesse público geral
para restringir direitos fundamentais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça
Europeu e da Corte Europeia de Direitos Humanos
Como analisado na seção anterior, do ponto de vista lógico racional a preocupação por arrecadar tributos pode se constituir apenas numa das funções do
sistema tributário, embora importante ou essencial em qualquer civilização organizada, mas não um princípio jurídico por si mesmo. Isto pode parecer óbvio em
países mais desenvolvidos como no âmbito da OCDE, mas importante ser analisado não somente do ponto de vista teórico, pois alguns países tentaram justificar, por exemplo na própria União Europeia, a necessidade de preservar a arrecadação tributária ou evitar a sua redução através de normas restritivas de alguma das quatro liberdades fundamentais de circulação de pessoas, bens, serviços e
capital, restringido ou tornando o exercício das mesmas menos atrativo. E não
tiveram êxito precisamente por não ser a simples arrecadação tributária um princípio jurídico ou justificativa legítima no interesse público que pudesse restringir
as liberdades fundamentais6.
No caso ICI v. Colmer o Tribunal decidiu que uma medida tributária (tributação consolidada de grupo de empresas, mas somente daquelas cujas matrizes estivessem sediadas num específico Estado-membro, no caso o reino Unido) não
poderia ser justificada pela “redução de receita tributária”, pois não estava excepcionada nas razões de segurança pública nem das exceções criadas com base na
regra da razão no interesse geral7. Portanto, a necessidade de evitar a perda de

6

7

Vide pesquisa mais extensa em ROLIM, João Dácio. Proportionality and fair taxation. Kluwer, 2015,
Capítulos II e IV.
ICI v. Colmer Case C-264/96 [1998] ECR I-4695, paragraph 28.
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arrecadação não serve como justificativa para restrições das liberdades fundamentais8.
Também no âmbito da jurisdição da Corte Europeia de Direitos Humanos, o
interesse arrecadatório não é considerado princípio jurídico e evidentemente não
prevalece sobre outros princípios como por exemplo o da boa-fé e o da neutralidade do imposto (VAT), como decidido nos casos Intersplav v. Ukraine9 e Bulves v.
Bulgaria10. Igualmente em caso de retroatividade da lei tributária, que em tese
não é proibida pela Convenção (o art. 7 proíbe a retroatividade não benigna apenas para o direito penal), a Corte permite a retroatividade, mas preservando a
segurança jurídica e legítima expectativa dos contribuintes, não aceitando a justificativa de perda de receita ou necessidade de aumentar a arrecadação, mas
aceitando a justificativa para a retroatividade em casos de artificialismos ou abusos cometidos pelos contribuintes (casos MA and Others11, e A,B,C,D v. UK12).
Após estes standards internacionais, especialmente o da Corte Europeia de
Direitos Humanos, que compreende mais de 50 países e cuja maioria não pertence a União Europeia, e que estabelece standards mínimos de proteção, podendo os
Estados partes da Convenção estabelecerem proteções mais amplas, passemos a
analisar as normas constitucionais do Brasil e da legislação complementar com
relação à arrecadação tributária como princípio ou função do sistema tributário e
do sistema de finanças públicas.
III. Princípios constitucionais de direito público e de direito tributário e a
função da arrecadação tributária no sistema constitucional tributário, nas
finanças públicas e no Código Tributário Nacional
No capítulo Do Sistema Tributário Nacional, especificamente na sua Seção I
(Dos Princípios Gerais – arts. 145 a 149 da CF/1988) não há qualquer menção a
um princípio arrecadatório e nem poderia haver por sua natureza ontológica,
pois como visto nos itens anteriores a arrecadação tributária é uma das funções
do sistema e não um princípio geral do direito nem um princípio jurídico particular ao direito tributário. Corroborando a sua natureza específica de não poder
ser um princípio a Seção II (Das Limitações do Poder de Tributar), no seu art.
150, especificamente menciona alguns princípios como o da legalidade, o da
8

9
10
11
12

Dentre outros casos, ver os seguintes: Cadbury Schweppes, C-196/04 ECR I-7995, paragraph 49; e
Lasteyrie du Saillant, C-09/02, paragraph 60. Em casos de justificativa com base em elisão fiscal
também pode haver a justificativa de perda de receita, mas o que deve ser essencialmente considerado é o princípio do abuso de direito e o princípio da boa-fé.
Application No. 803/02.
Application No. 3991/03.
Application No. 27793/95.
Application No. 8531/79. Sobre retroatividade da lei tributária e suas justificações em geral de
acordo com a jurisprudência da CEDR, ver BAKER, Philip. Retrospective tax legislation and the
European Convention on Human Rights. British Tax Review 2005, 1, 1-9.
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igualdade, o da irretroatividade, o do não confisco, estes sim por sua natureza,
generalidade e grau de importância no sistema jurídico podem e devem ser denominados princípios. Ainda que alguns princípios possam ser relativizados,
como o da legalidade, que às vezes pode ser integrado com atos regulamentares
autorizados em lei, esta relativização não lhe tira a natureza de princípio geral e
não eleva o eventual interesse arrecadatório na sua regulamentação a uma categoria de princípio que pudesse ser sopesado com outros princípios jurídicos como
o da igualdade.
No âmbito da legislação complementar o Código Tributário Nacional dispõe
expressamente sobre a interpretação e integração da legislação tributária, ressaltando quais e como os princípios são aplicáveis (arts. 107-112). Com razão, não há
qualquer referência direta ou indireta a um princípio arrecadatório para a interpretação da legislação tributária; ao contrário, proíbe-se o recurso da analogia
para cobrar tributo não previsto em lei, reforçando-se o princípio da legalidade.
Igualmente, a proibição do uso da equidade para dispensar a cobrança de tributo
em lei representa um reforço ao princípio da legalidade, e não um reflexo de um
interesse arrecadatório. O que importa como medida de princípio é a legalidade
como princípio jurídico em concerto com outros princípios constitucionais e fundamentais da ordem jurídica.
Ainda quanto à aplicação de princípios gerais de direito privado e de direito
público, na ausência de disposição legal expressa, consoante ainda o comando do
art. 108 do CTN, ambas as áreas do direito não consagram o interesse arrecadatório como princípio jurídico. Quanto ao art. 109, a lei tributária pode em tese
adotar efeitos tributários diversos dos previstos em princípios gerais de direito
privado que seriam aplicados para a definição, o alcance e o conteúdo dos seus
conteúdos, conceitos e formas, tendo em vista por exemplo um objetivo mais arrecadatório. Ao arrendamento mercantil, por exemplo, irrelevante a aplicação de
princípios gerais de direito privado, pois a lei tributária pode prescrever o tratamento fiscal diverso ou similar da compra e venda, ou do financiamento para
aquisição, ou simples aluguel, desde que observados outros princípios constitucionais eventualmente aplicáveis.
Mas se o objetivo for arrecadatório, o que não ocorre normalmente (o objetivo em geral é evitar o abuso de direito de vantagens fiscais), a arrecadação seria
apenas uma função e uma decorrência do sistema tributário, submetendo-se este
interesse aos princípios jurídicos constitucionais e infraconstitucionais. Também
o art. 110 do CTN veda a lei tributária alterar institutos, conceitos e formas de
direito privado utilizados pela CF expressa ou implicitamente para delimitar
competências tributárias, de maneira que pudesse por exemplo colocar a arrecadação tributária como princípio ao lado dos demais. A função da arrecadação
tributária fica mais clara quanto às obrigações acessórias consoante o § 2º do art.
113, o qual estabelece o seu objeto de prestações no interesse da arrecadação tributária ou da fiscalização, e não como princípio. Finalmente o parágrafo único
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do art. 119 também estabelece a possibilidade de troca de informações com Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e fiscalização tributárias, como uma
função do sistema tributário. Evidentemente submetido tal interesse e função aos
princípios jurídicos de ordem constitucional e infraconstitucional, bem como aos
direitos e garantias individuais.
Precisamente neste sentido pertinente mencionar a decisão do plenário do
Supremo Tribunal Federal na ADC n. 66, proposta pela Confederação Nacional
da Comunicação Social – CNCOM, em 14 de outubro de 2019, com relação à tributação das atividades intelectuais realizadas por meio de pessoas jurídicas alegando a constitucionalidade do art. 129 da Lei n. 11.196, de 200513. Em sessão
virtual realizada entre os dias 11 de dezembro de 2020 e 18 de dezembro de 2020,
por ampla maioria (8x2), o STF decidiu pela constitucionalidade do referido artigo, seguindo o voto da Ministra Cármen Lúcia no sentido de que a lei era compatível com o direito à livre-iniciativa, abrangendo a liberdade de organização e
gestão da atividade econômica, a valorização do trabalho e do emprego e respectivos direitos sociais do trabalhador. Os dois votos divergentes da Ministra Rosa
Weber e do Ministro Marco Aurélio alegaram a inconstitucionalidade do dispositivo legal que permite a prestação de serviços por pessoas jurídicas e não pelas
pessoas físicas que não precisariam de assumir uma relação de emprego com o
tomador do serviço, por entenderem que tal regime confrontaria uma ampla garantia dos direitos sociais dos trabalhadores. Nenhum dos Ministros fez referência à perda de arrecadação tributária (contribuições sociais do empregador e do
empregado, bem como tributação pelo imposto de renda mais favorável ao prestador do serviço se prestado por pessoa jurídica), ao contrário, o Ministro Dias
Toffoli, por exemplo, reconheceu que haveria uma “relevante diminuição de ônus
não só tributário como trabalhistas”, de maneira que, “além dos incentivos previdenciários e tributários” reconhecidos pelo dispositivo legal, haveria uma harmonização da livre iniciativa com a valorização do trabalho. Outro ponto que me
parece relevante para a distinção entre princípios e a função da arrecadação tributária, e que chegou a ser mencionado pela Relatora foi que o próprio dispositivo legal questionado assegura o seu regime desde que observado o disposto no
art. 50 do Código Civil Brasileiro, que trata do abuso da personalidade jurídica.
Assim, o abuso de direito age como princípio geral de direito limitador de outros
princípios, tais como o da livre-iniciativa, liberdade de organização e gestão, mas
não o interesse arrecadatório, que não se constitui em princípio jurídico, sendo
apenas uma função do sistema tributário apesar de essencial.

13

“Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de
natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços,
quando por esta realizada, se sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem
prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.”
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Por amor à argumentação vejamos ainda o interesse arrecadatório perante
os princípios gerais do direito público. Dentre eles, destacam-se os seguintes previstos no caput do art. 37 da CF/1988: legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. Outros princípios reconhecidos tradicionalmente pela
doutrina compreendem o princípio da autoridade pública, da submissão do Estado à ordem jurídica, da função e finalidade, da igualdade dos particulares perante o Estado, do devido processo, da publicidade, da responsabilidade objetiva e da
igualdade das pessoas políticas14. À evidência nenhum deles parece dar sustentabilidade ao interesse arrecadatório como princípio jurídico, ainda que como previsto no inciso XXII do referido art. 37 da CF, as administrações tributárias sejam
reconhecidas como “atividades essenciais ao funcionamento do Estado”.
Mais uma vez, agora expressamente na CF, encontramos a atividade da autoridade tributária, dentre as quais se inclui a arrecadação tributária como uma
função e não como um princípio ou sobreprincípio da ordem jurídica. E como
função, a finalidade arrecadatória da legislação e da administração tributária
está submetida a todos os princípios constitucionais explícitos e implícitos e demais garantias e direitos fundamentais, servindo como um meio para garantir
receita ao Estado para arcar responsavelmente com suas despesas. Ainda como
função dos órgãos da administração pública, consoante o § 16 do art. 37 da CF
está a de “realizar avaliação das políticas públicas” e não algo essencialmente diferente como a de estabelecer princípios de interpretação da lei tributária no interesse arrecadatório.
Mas continuando ainda por amor à argumentação, vejamos o princípio da
função e finalidade como princípio geral do direito público administrativo. Um
ato administrativo, na lacuna da lei tributária ou dúvida de interpretação, poderia se recorrer ao interesse arrecadatório para adotar a interpretação que possibilitasse uma maior arrecadação? Simplesmente não. Seria um desvio de finalidade
e da função da autoridade tributária.
Decidir com base no interesse público não significa decidir com base no interesse arrecadatório, mas isento dele, com imparcialidade, como exigem outros
princípios jurídicos constitucionais gerais e as garantias individuais. E mais, o
interesse público pode exigir que se decida contra um interesse arrecadatório
eventualmente específico ou geral, como decorrência de uma aplicação principiológica do ordenamento jurídico como um todo e as demais funções das ordens
parciais de governo no Estado de Direito. Assim, se pode e se deve recorrer a todos os métodos de interpretação respeitando os princípios constitucionais e demais princípios gerais do ordenamento jurídico, mas independentemente do in-

14

SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de direito público. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 152 seq.
Ver também, PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense,
2017.
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teresse arrecadatório. Por exemplo, a expressão receita bruta operacional, constante de uma Emenda Constitucional como base de cálculo de um tributo, deveria
ser interpretada de acordo com os conceitos consagrados da legislação fiscal, particularmente a do imposto de renda, que define os conceitos de receita bruta,
receita líquida, receita operacional, lucro líquido etc., ou deveria ser um conceito
próprio novo a ser identificado pelo intérprete? A resposta pode ser em ambos os
sentidos, desde que se busque na técnica de interpretação e integração a melhor
possível num grau de otimização dos princípios em jogo e desde que não se recorra ao interesse arrecadatório que, como visto, a saciedade não se constitui em
princípio jurídico.
Igualmente o art. 163 da CF/1988 estabelece normas gerais sobre finanças
públicas e deve ser considerado sob a ótica da arrecadação tributária. A sua respectiva regulamentação pela Lei Complementar n. 101 faz menção à responsabilidade fiscal de cada ente da Federação pela instituição, previsão e efetiva arrecadação dos respectivos tributos (art. 11 da LC n. 101). Tal obrigação de efetiva arrecadação, além de ser um dever constitucional e legal da autoridade tributária
não torna esta função num princípio geral de interpretação e integração da própria legislação tributária. O dever de pagar tributos relaciona-se ao dever de fiscalizar e de arrecadar. Esta correspondência e simetria se dá no âmbito do dever
do contribuinte como sujeito passivo da obrigação tributária e do dever de arrecadar da autoridade de cada ente federativo como sujeito ativo. Tanto o dever de
pagar os tributos quanto o dever de arrecadar não transformam tais obrigações
positivadas como regras jurídicas num princípio interpretativo da legislação.
Ademais, tais obrigações refletem uma função do sistema tributário, alocando
uma obrigação específica ao contribuinte e outra decorrente ao fisco.
Tais obrigações se correlacionam e estão submetidas aos princípios jurídicos
reconhecidos num Estado de Direito, como legalidade, devido processo legal,
boa-fé, capacidade contributiva, igualdade, dentre outros. Também o art. 165, §
2º, da CF/1988 estabelece que a lei de diretrizes orçamentárias deve estabelecer
as diretrizes da política fiscal e respectivas metas, devendo dispor também sobre
as alterações na legislação tributária.
Novamente, metas de política fiscal e de arrecadação são objetivos de uma
determinada política para planejar os gastos públicos, inclusive investimentos, e
fazer face ao pagamento das despesas públicas, não se podendo extrair desta
norma do direito das finanças públicas que a arrecadação tributária seria um
princípio jurídico normativo aplicável ao direito tributário.
IV. A modulação de efeitos de decisões judiciais e a nova Lei de Introdução
ao Direito brasileiro
O Código de Processo Civil disciplinou a modulação de efeitos no art. 927, §
3º, de forma que “na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF
e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos,
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pode haver modulação de efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica”.
A autorização legislativa para modulação de efeitos no interesse social, no
qual poderia ser incluída em tese a perda de arrecadação, tendo em vista a finalidade e destinação dos tributos, evidentemente não autoriza esta justificativa por
si só. Primeiro porque, como visto nos itens anteriores, a arrecadação tributária
não se constitui em princípio jurídico, sendo uma função do sistema tributário.
Em segundo lugar, se o interesse público, como princípio geral do direito público,
como visto no item anterior, pode e deve exigir que a decisão judicial seja imparcial, desinfluenciada de qualquer simples interesse arrecadatório, aplicando a lei
ponderando e aplicando normas jurídicas, o interesse social não poderia compreender o interesse arrecadatório como justificativa única.
Interessante notar a aplicação da mesma regra na União Europeia (EU),
principalmente no Tribunal de Justiça Europeu, onde ela foi desenvolvida pela
experiência de alguns países membros. Dentro das justificativas aceitas pelo Tribunal da UE. Dentre as condições e requisitos para a sua aplicação ressaltam-se a
sua excepcionalidade, a contribuição ou não da Comissão Europeia, as ações das
partes antes do julgamento, a interconexão de casos já julgados ou pendentes, a
boa-fé dos envolvidos, se as relações jurídicas foram ou são muito intricadas, a
existência fundamentada do pedido de modulação dos efeitos (basicamente a sua
não retroatividade geral), e as suas repercussões econômicas15.
Mais interessante ainda notar no que diz respeito ao objeto deste artigo, que
o Tribunal não apenas rejeita montantes estimados em termos de prejuízos financeiros (Case C-163/90, Administration des douanes and droits indirects v Legros and
Others, 1992, ECR I-04625), mas também rejeita a justificativa de perda de receita
mesmo quando ela é acurada, por não estarem acompanhadas de outras importantes razões (Case C-290/05 Nádasdi, 2006, ECR I-10115). E em termos de arrecadação tributária, mais especificamente de tributos arrecadados ilegalmente ou
contra o Tratado da UE, as suas consequências financeiras nunca por si só justificam limitar os efeitos de um julgamento do Tribunal (Case C-197/94 Bautiaa and
Société française maritime v. Directeurs des services fiscaux des Landes and du Finistère,
1996, ECR I-00505). Os argumentos são a primazia das normas do Tratado, especialmente as liberdades fundamentais, a proteção da confiança dos contribuintes
e de todos os Estados-membros e a situação de excepcionalidade para a limitação
temporal dos efeitos dos julgamentos do Tribunal. Poder-se-ia estar implícito nos
julgamentos do Tribunal Europeu, em linha com os seus julgamentos de mérito
das questões tributárias como visto na seção anterior, que a arrecadação tributá-

15

MURAUSKAS, Donatas. Temporal limitation by the Court of Justice of the EU: dealing with the
consequences. European Journal of Legal Studies vol. 6, Issue 2 (Autumn/Winter 2013/14). European University Institute, p. 78-95.
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ria não se constitui em princípio jurídico nem se revela um interesse público legítimo por si só que pudesse justificar restrições as liberdades fundamentais, a não
ser quando analisados com outros princípios como o abuso de direto ou interesse
público relevante como a proteção ao consumidor ou ao meio ambiente.
Mas retornando ao tema da lei processual brasileira sobre a modulação de
efeitos, ela não poderia elevar a natureza jurídica da arrecadação tributária de
uma simples função ou finalidade, dentro de uma política fiscal, para uma natureza de princípio, que não consta da Constituição Federal nem das leis complementares do sistema tributário e do sistema de finanças públicas. Por isto, esta
regra do CPC bem como a previsão legal da modulação dos efeitos de decisões
judiciais do STF em ações diretas de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, utilizando o fundamento de interesse social como conceito indeterminado
é um reconhecimento de que o interesse arrecadatório por si só não poderia ser
fundamento da modulação, devendo-se ter um interesse social mais abrangente e
premente16. Mesmo porque a restituição de tributos eventualmente declarados
inconstitucionais pode ser compensada com uma arrecadação mais efetiva, combatendo a sonegação fiscal, e até a elisão fiscal ilegítima, readequação do orçamento público, melhor gestão da despesa pública, instituição ou aumento de outros tributos, observando-se os princípios constitucionais do sistema tributário e
finanças públicas. Ademais, o interesse social vago deve sempre ceder ao fundamento principiológico da segurança jurídica, de maneira que os contribuintes
que já recorreram ao Judiciário questionando a constitucionalidade de algum
tributo não poderiam sofrer qualquer restrição quanto aos efeitos da modulação.
Por outro lado, pode-se entender que a lei ao ter colocado como possível fundamento para a modulação de efeitos numa visão consequencialista das decisões
judiciais deixou claro que o interesse social seria um parâmetro para a modulação dos efeitos, e não para a decisão de mérito sobre a constitucionalidade ou não
das leis em que não caberia esta análise das consequências práticas como fundamento para decidir.
Entretanto, a nova lei de introdução ao direito brasileiro quando dispôs em
seu art. 20 (Lei n. 13.655, de 25 de abril de 2018) parece ter possibilitado que o
16

Muito interessante a tese de mestrado de Flavio Miranda Molinari, com a orientação do Prof. Dr.
José Carlos Francisco, analisando a jurisprudência do STF, tentando classificar e analisar os fundamentos de decisões selecionadas para ver se há um padrão decisório sobre a interpretação do
sentido e alcance das expressões “segurança jurídica” e “excepcional interesse social”, bem como
a aplicação do instituto nos casos de mudança de entendimento jurisprudencial. Chegou à conclusão de que não é possível encontrar um único padrão conceitual que é utilizado nas decisões
do STF para definir “Segurança Jurídica” e “Excepcional Interesse Social”. Na prática, as decisões utilizam essas expressões seguidas de exemplos hipotéticos que confirmam a necessidade de
sua garantia, como se isso fosse suficiente para garantir a validade da manipulação das decisões
que declaram a inconstitucionalidade (Modulação temporal de efeitos em matéria tributária pelo STF.
135 f. Dissertação, Mestrado em Direito Político e Econômico. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2020).
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interesse arrecadatório seja incluído nas consequências práticas da decisão de
mérito quando esta seja tomada com base em valores abstratos. Efetivamente o
caput do art. 20 da mencionada lei dispôs que “não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da
decisão”, dispondo ainda o seu parágrafo único que deve ser demonstrada a necessidade e a adequação de medida administrativa imposta ou da invalidação de
qualquer ato e em face das possíveis alternativas. O caput abrange decisão judicial, enquanto que o parágrafo único parece ter se endereçado para decisões administrativas, prevendo a aplicação dos requisitos fundamentais do teste de proporcionalidade: de necessidade e adequação em face das possíveis alternativas.
Faltou a menção da ponderação de bens ou balanceamento de princípios de forma que a medida seja a menos intrusiva possível considerando-se as opções existentes na prática, mas que me parece estar implícita no seu comando para uma
própria aplicação dos testes de necessidade e adequação.
Interessa-nos mais no momento a análise do caput do art. 20 no sentido da
indagação se dentro então das consequências práticas da decisão seria possível
incluir a perda ou aumento ou ainda a simples preservação da arrecadação tributária. Parece-me que sim, mas não com o status de princípio jurídico como já exposto em função da diferença ontológica entre princípio e função ou política
pública, nem como uma única consequência por si só. Isto porque as consequências práticas da decisão exigiriam a ponderação de todas as consequências econômicas e sociais e não somente a arrecadação fiscal, a qual inclusive pode e deve
ceder na aplicação de princípios como o da segurança jurídica e igualdade, por
exemplo, dentre inúmeros outros. Outro ponto mais literal da sua redação seria
a “proibição” de decisão com valores jurídicos abstratos sem mencionar as consequências práticas, ou seja, se a decisão não foi tomada com base em valores abstratos, não seriam necessárias as análises das suas consequências práticas, ou porque elas já foram avaliadas, ou porque foi tomada com base numa regra específica aplicada ao caso concreto. Finalmente cabe lembrar que o dispositivo do art.
20 da mencionada lei teve a finalidade de “reduzir o subjetivismo e a superficialidade das decisões impondo a obrigatoriedade do efetivo exame das circunstâncias do caso concreto”17, enfim buscando mais clareza, objetividade, segurança e
razoabilidade na prestação jurisdicional pública.
17

JUSTEN FILHO, Marçal. Artigo 20 da LINDB: dever de transparência, concretude e proporcionalidade. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, Edição Especial: Direito Público na Lei
de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018), nov. 2018, p. 13-41.
Ver também DIDIER, Fredie Souza; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Dever judicial de considerar
as consequências práticas da decisão: interpretando o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro. A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional n. 75, ano 19. Belo
Horizonte, jan./mar. 2019, p. 143-160, e GABARDO, Emerson; SOUZA, Pablo Ademir de. O consequencialismo e a LINDB: a cientificidade das previsões quanto às consequências práticas das
decisões. A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional n. 81, ano 20. Belo Horizonte,
jul./set. 2020, p. 97-124.
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Em termos de política econômica e tributária a arrecadação tributária e os
tributos podem ser testados de acordo com diferentes critérios: como eles afetam
incentivos, o quanto eles são justos, o quanto eles são eficientes para a arrecadação tributária, como eles interagem entre si dentro de um sistema e sua simplicidade ou complexidade. Estes cânones da tributação como identificados por Adam
Smith (equidade, segurança, conveniência e economia na sua arrecadação)18
igualmente demonstram a importância da função de uma arrecadação eficiente
do sistema tributário, devendo-se observar os princípios fundantes orientadores
de uma política tributária economicamente sustentável e justa, buscando a concretude dos princípios e das garantias fundamentais.
Analisando-se a ordem jurídica internacional no âmbito das liberdades fundamentais, no âmbito dos direitos humanos internacionais, da posição das próprias autoridades tributárias no Comitê Fiscal da OCDE, da ordem constitucional
brasileira e seus princípios e regras constantes também da sua legislação complementar, conclui-se que a arrecadação tributária não tem status jurídico de princípio, constituindo-se numa função do sistema tributário, e que não pode servir
como critério jurídico de interpretação e aplicação do direito, bem como não
pode servir isoladamente como fundamento da modulação de decisões judiciais.

18

International tax glossary 49 (4. ed., IBFD, 2011).
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Introdução
Em 23 de setembro de 2020, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal
teve que se debruçar sobre a constitucionalidade das contribuições devidas ao
SEBRAE, à APEX e à ABDI incidentes sobre a folha de salários. O Tribunal, por
maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário n. 603.624/SC e fixou a
seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao Sebrae, à APEX
e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC
33/2001”. O principal ponto a ser examinado no presente artigo não diz respeito
ao mérito dessa decisão, mas sim aos tipos de argumentos considerados pelos
Ministros do Tribunal para chegar a essa decisão. Entre os argumentos apresentados, houve referência expressa à importância de se levar as consequências decorrentes da decisão em consideração. Apenas a título exemplificativo, o Ministro
Gilmar Mendes afirmou:
“É uma questão relevantíssima que afeta, como já foi dito, o Sebrae e suas homólogas, a APEX e a ADBI. Acho que o Tribunal demonstra que está a discutir o tema com
a maior responsabilidade, percebendo, como Vossa Excelência, Presidente, sempre chama
a atenção, que devemos fazer a aferição, inclusive, das consequências. Como dizem
nossos amigos portugueses: as consequências vêm depois, mas elas vêm.”1 (Destaques nossos)

O uso de argumentos consequencialistas para justificar decisões no âmbito
tributário tem se tornado cada vez mais frequente. O caso acima é um exemplo
paradigmático nesse sentido, mas não é o único. Argumentos como o prejuízo
financeiro para o Estado, enxurrada de processos a serem ajuizados perante o
Poder Judiciário, impossibilidade de restituição do valor cobrado inconstitucionalmente do contribuinte, entre outros, são apenas alguns exemplos de argumentos que vêm sendo utilizados por Ministros do Supremo Tribunal Federal com o
propósito de alterar o sentido das normas constitucionais diretamente aplicáveis
ao caso sob exame ou, ainda, afastar os efeitos que normalmente decorreriam da
aplicação dessas normas ao caso posto perante o Tribunal. A utilização de argumentos consequencialistas, portanto, tem levado à alteração da norma aplicável
ou, ainda, à alteração dos seus efeitos.
1

BRASIL. STF, Recurso Extraordinário n. 603.624/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. para acórdão
Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 23.09.2020, DJe-004 13.01.2021, p. 133 do
acórdão.
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Com isso, surge uma importante indagação: a consideração das consequências da decisão para solucionar controvérsias tributárias é compatível com o Direito Tributário brasileiro? Como será demonstrado, a resposta é negativa. O consequencialismo judicial no Direito Tributário brasileiro leva à violação das regras
atributivas de competência tributária, além dos princípios fundamentais do Direito brasileiro que asseguram a força normativa dessas regras, dentre eles, o
princípio do Estado Direito, da segurança jurídica, da separação de Poderes, da
legalidade e da igualdade2. Apesar de incompatível com todas essas normas do
Direito brasileiro, o presente artigo foca na incompatibilidade do consequencialismo judicial com o Estado de Direito. Como será demonstrado, a violação ao
Estado de Direito já é uma razão suficiente para que seja rechaçada a tese de que
o Poder Judiciário teria a faculdade de apelar às consequências externas às normas para decidir no âmbito tributário. Isso quer dizer que, sendo procedente o
argumento aqui desenvolvido, relativo à incompatibilidade da consideração das
consequências externas às normas com o Estado de Direito, então necessariamente deverá ser reconhecida a proibição do consequencialismo judicial no Direito
Tributário.
Para desenvolver esse argumento central, o presente artigo divide-se em
duas partes. Na primeira, por meio da alegoria do rei Rex, criada por Lon Fuller,
serão examinados os requisitos necessários e suficientes para existência de um
Estado de Direito. Na segunda, será demonstrado como esses requisitos são afetados pelo emprego do consequencialismo judicial. Ao final, espera-se que a conclusão do presente artigo seja clara: o emprego do consequencialismo judicial é
incompatível com o Direito Tributário brasileiro, na medida em que resulta no
desmantelamento do Estado de Direito.
1. Os oito erros do rei Rex para criação do Direito
Para determinar quais seriam os elementos necessários e suficientes do Estado de Direito, Lon Fuller explorou oito modos distintos que levariam a falhas na
instituição do Direito. Isso foi feito por meio da história fictícia do rei Rex, descrita no capítulo II do seu livro The morality of law3. Tendo em vista a relevância
dessa alegoria para o presente artigo, vale a pena descrevê-la brevemente.
Quando Rex assumiu o poder, ele percebeu que as grandes falhas de seus
antecessores tinham se dado no âmbito jurídico. O sistema então vigente era confuso, os procedimentos complicados, o acesso à justiça era restrito, os dispositivos
normativos estavam redigidos em uma linguagem arcaica. Por isso, tão logo ocupou o trono, o monarca resolveu fazer uma grande reforma no Direito do seu

2

3

DIAS, Daniela Gueiros. Consequencialismo judicial no direito tributário brasileiro. São Paulo: IBDT,
2021, p. 106 e ss.
FULLER, Lon L. The morality of law. New Haven: Yale University Press, 1969, p. 33-94.
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reino. Para começar do zero a complexa tarefa de implementar um novo sistema
jurídico, seu primeiro ato oficial foi revogar todas as normas jurídicas então vigentes. Ocorre que logo o rei Rex percebeu sua incapacidade de redigir um código normativo geral e abstrato.
A realização de generalizações capazes de regular a conduta dos súditos provou-se uma tarefa desafiadora para o rei Rex que, apesar de bem-intencionado,
não conseguiu articular razões gerais para a tomada de decisões. Diante desse
quadro, o rei Rex fez seu primeiro anúncio: a partir daquele momento ele atuaria
como juiz e decidiria toda e qualquer disputa que surgisse no reino. Sua esperança era que após decidir um certo número de casos, as generalizações necessárias
para a implementação de regras capazes de guiar a conduta dos seus súditos fossem se tornar evidentes. Contudo, após centenas de decisões, o oposto se mostrou
verdadeiro. Nem o rei Rex e nem os seus súditos conseguiam distinguir qualquer
padrão em sua tomada de decisões, muito menos qualquer norma que pudesse
lhes servir de fundamento. Aqui, portanto, o primeiro erro do monarca: ele não
conseguiu sequer elaborar normas, na medida em que não havia qualquer standard mínimo que fosse capaz de coordenar e guiar a atuação dos seus súditos4.
Todas as decisões do rei Rex eram tomadas de forma ad hoc, com base em seu
juízo subjetivo quanto à solução mais justa para cada caso que lhe era posto.
Após esse fiasco, o rei Rex, sempre bem-intencionado, decidiu recomeçar sua
tarefa de implementar um novo sistema jurídico no reino. Assim, ele se empenhou, uma vez mais, para elaborar um código normativo. Após se matricular em
um curso sobre como formular leis e depois de muito tempo de estudo e trabalho,
ele revelou aos súditos que tinha finalmente sucedido na árdua tarefa de criar um
código normativo com dispositivos gerais e aplicáveis a todos. Ao anunciar o seu
sucesso, o rei Rex informou aos súditos que o código serviria como fundamento
para toda e qualquer decisão de disputas surgidas no reino, mas que o seu conteúdo seria um segredo oficial de Estado. Desse modo, o código elaborado pelo
rei Rex jamais foi tornado público. Em pouco tempo, os súditos se revoltaram
porque não tinham como saber quais eram as normas aplicáveis para os seus casos. Indignados, os súditos tentaram fazer o monarca perceber as inconveniências
de se ter um caso decidido por regras cujo conteúdo não era acessível. Aqui, portanto, o segundo e terceiro erro do monarca Rex: as normas por ele impostas não
eram públicas, nem prévias, e, por isso, não permitiam às partes saber qual seria
o parâmetro adotado pelo julgador para avaliar as ações já realizadas5.
Rex, para tentar apaziguar a fúria dos súditos, acabou resolvendo publicar
todo o seu código, permitindo que, desse modo, o seu conteúdo pudesse ser previamente acessível. Após a publicação do código, no entanto, nenhum dos súditos,
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nem mesmo aqueles que eram juristas, conseguiram compreender as normas nele
postas, dada a obscuridade dos seus dispositivos. A indignação tomou conta dos
jurisdicionados, que começaram a organizar marchas com cartazes onde se lia:
“Como alguém pode obedecer a uma norma que ninguém consegue entender?”6
Aqui, portanto, o quarto erro do monarca Rex: a instituição de normas incompreensíveis.
Pela primeira vez, portanto, o rei Rex buscou ajuda de uma equipe especializada. Ele contratou uma equipe de experts para auxiliá-lo a revisar o código e,
como diretriz, estabeleceu que a substância do código não deveria ser alterada,
mas os termos e expressões de seus dispositivos deveriam ser esclarecidos. O novo
código cumpriu as diretrizes fixadas pelo rei Rex. De fato, o novo código era extremamente claro e não existiam mais dúvidas decorrentes da má formulação de
seus dispositivos. Entretanto, a clareza do código também revelou todas as contradições nele existentes. Quanto mais os juristas e súditos do reino tentavam fazer
sentido dos dispositivos do código, mais percebiam que as normas deles derivadas
eram contraditórias, inexistindo uma norma que não fosse infirmada por outra
oposta e constante no próprio código. Novamente, formou-se uma marcha de
protesto contra o rei. Dessa vez, lia-se nos cartazes: “O rei foi claro – em duas direções!”7 Aqui, portanto, o quinto erro do monarca Rex: a instituição de normas
contraditórias.
Uma vez mais, o código foi submetido a revisões. Como o rei Rex já estava
impaciente com os seus súditos, que, a seu ver, só sabiam reclamar de todo o seu
esforço e dedicação para implementação um sistema jurídico justo, as diretrizes
postas à sua equipe de expert foram alteradas. O rei Rex decidiu ensinar uma lição
aos súditos, instruindo o seu time de experts a sanar as contradições do código,
mas, paralelamente, endurecer as normas dele decorrentes. Ademais, o monarca
também ordenou que fosse acrescentada uma longa lista de crimes, para coibir
qualquer insubordinação dos súditos. As normas do código fixavam prazos processuais para resposta de dez segundos, puniam com pena privativa de liberdade
todo aquele que tossisse, espirrasse, soluçasse ou desmaiasse na presença do rei, e
fixavam como traição o ato de não entender ou entender incorretamente a doutrina do rei. As marchas, aos poucos, transformaram-se em uma revolução. Os
súditos referiam-se aos ensinamentos de um ancião do reino: “Comandar o que
não pode ser feito não é fazer Direito; é desfazer o Direito, porque o comando que
não pode ser obedecido não serve a nenhum fim que não confusão, medo e caos.”8
Aqui, portanto, o sexto erro do monarca Rex: a instituição de normas que comandavam o impossível.
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Após receber centenas de cartas em protesto, o rei Rex não vislumbrou qualquer alternativa senão submeter o seu código a outra revisão. Dessa vez, o rei informou à sua equipe de experts que toda vez que se deparassem com uma norma
cuja observância era impossível, o código deveria ser alterado para prever uma
norma cuja satisfação fosse possível. Para alcançar esse objetivo, praticamente
todo dispositivo do código teve que ser substancialmente alterado e reescrito.
Tudo isso foi feito e o resultado foi um código claro, consistente, que poderia ser
facilmente observado por todo e qualquer súdito. No entanto, poucos dias antes
da distribuição do código aos súditos do reino e da sua efetiva implementação,
percebeu-se que os procedimentos e as instituições então existentes haviam se
alterado profundamente durante o reinado do rei Rex. Assim, no mesmo dia em
que publicado, o código já estava obsoleto, e teve que passar por várias emendas
e revisões. Os súditos mostraram-se impacientes e um panfleto começou a circular pelo reino com os seguintes dizeres: “um Direito que muda todo dia é pior do
que Direito nenhum”9. Aqui, portanto, o sétimo erro do monarca: a introdução
de mudanças tão frequentes nas normas do reino que impedia os súditos de
orientarem suas ações.
A revolta dos súditos persistiu e o rei Rex se viu forçado a fazer um anúncio
mais drástico. Ele iria reassumir o papel de juiz do reino e, com isso, passaria a
decidir todos os casos garantindo a aplicação correta do código. Assim, em que
pese a alteração das instituições e procedimentos, o rei seria capaz de demonstrar, por meio de suas decisões, quais eram os princípios que iluminavam as demais regras do seu reino e que guiavam não apenas o código, mas a sua própria
atuação. No entanto, logo as decisões de Rex acumularam-se em volumes e volumes de documentos e, após pouco tempo de análise, tornou clara aos súditos a
inexistência de qualquer relação entre a solução do caso concreto e a norma do
código supostamente aplicada. Apesar de, decisão após decisão, o rei declarar
que estava simplesmente aplicando as normas previstas no código, era nítida a
ausência da vinculação entre a norma por ele aplicada e aquilo que efetivamente
constava no código10. Aqui, portanto, o oitavo e último erro do monarca: a incongruência entre a norma posta e a decisão concreta tomada.
Antes que os súditos pudessem finalmente se rebelar contra o rei Rex, ele
ficou gravemente doente e morreu de modo inesperado, pondo fim a uma série
de erros para a instituição de um sistema jurídico.
Poder-se-ia perguntar: o que a história fictícia do rei Rex, pensada por Lon
Fuller em 1964, tem a ver com o Direito Tributário brasileiro em 2021? Assim
como ocorreu na trágica alegoria do rei Rex, o emprego do consequencialismo
judicial também conduz aos mesmos oito erros para instituição (ou, mais precisa-
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mente, para manutenção) do Estado de Direito. Como visto, há pelo menos oito
formas de se falhar em instituir um Estado de Direito. São elas: (i) falhar em estabelecer normas, de modo que toda decisão é tomada de modo ad hoc; (ii) falhar
em tornar as normas públicas ou, pelo menos, permitir às partes afetadas saberem, de antemão, quais normas devem observar; (iii) aplicar normas retroativas,
o que torna as normas não apenas incapazes de guiar a conduta dos indivíduos,
mas também coloca em risco a integridade das normas com efeitos prospectivos,
já que elas poderão ser alteradas com efeitos retroativos; (iv) falhar em elaborar
normas compreensíveis; (v) estabelecer normas contraditórias; (vi) estabelecer normas que demandam condutas impossíveis de serem realizadas; (vii) introduzir
mudanças frequentes na legislação, de tal sorte que os cidadãos são incapazes de
saber como devem se comportar; (viii) decidir de modo incongruente, na medida
em que as regras anunciadas como vinculantes não guardam qualquer relação
com a decisão do caso concreto.
Como será demonstrado abaixo, a consideração das consequências externas
às normas pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal (ou mesmo por qualquer
juiz e tribunal brasileiro), na tomada de decisões, conduz aos mesmos oito erros
cometidos pelo rei Rex. O Estado de Direito rui por completo. Exatamente por
essa razão, o Direito, tal qual posto, transforma-se no não Direito, e a sua força
vinculante é completamente aniquilada.
2. Consequencialismo judicial no Direito Tributário
Antes de examinar por que o emprego do consequencialismo judicial para
decidir controvérsias tributárias conduz ao fim do Direito Tributário, é necessário
definir o que se entende por “consequencialismo judicial”. Para os fins do presente artigo, o consequencialismo judicial consiste no apelo feito, por um juiz ou
tribunal, no exercício de sua função judicante, às consequências externas às normas jurídicas para interpretar o Direito (atribuir sentido aos dispositivos normativos) ou aplicá-lo a uma situação concreta (determinar os efeitos das normas jurídicas)11. Frise-se, desde já, que não se pretende discutir aqui o apelo às consequências externas às normas pelo Poder Legislativo no momento de elaboração
de leis ou mesmo o apelo às consequências externas às normas pelo Poder Judiciário no momento de elaboração de normas gerais dentro do seu poder de auto-organização. O objetivo deste artigo é restrito ao exame do consequencialismo
judicial enquanto emprego das consequências externas às normas jurídicas pelo
Poder Judiciário na sua função judicante.
As consequências externas às normas devem ser compreendidas em oposição
às consequências internas às normas. Para uma regra atributiva de competência
tributária que tenha a estrutura “se e somente se p, então q” (se e somente se hou11
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ver auferimento de renda, então é permitida a incidência de imposto sobre a
renda), q é a consequência interna (é permitida a incidência de imposto sobre a
renda), porque fixada pelo próprio constituinte como um dever ser que pode ser
realizado se e somente se satisfeita a hipótese normativa p (se e somente se houver
auferimento de renda). Aqui, o antecedente e o consequente estão ligados não por
força do princípio da causalidade, tal como sucede nas ciências naturais, mas sim
por força de uma imputação, isto é, por força de um ato intencional exercido por
um órgão dotado de autoridade12.
Uma consequência externa à norma, por sua vez, é qualquer efeito prático (l,
m, n, o etc.) conectado à decisão de um juiz ou tribunal com base em uma relação
causal, isto é, com base em uma relação de causa e efeito. Isso significa que a decisão do juiz ou tribunal é um pressuposto necessário e/ou suficiente para o desencadeamento de um fato ou evento no mundo como ele é. Necessário, no sentido de que, ausente a decisão judicial, o efeito desejado ou indesejado decorrente
da aplicação da norma a um caso concreto não será produzido13. Suficiente, no
sentido de que, proferida a decisão judicial, independentemente de outro fator, o
efeito desejado ou indesejado decorrente da aplicação da norma ao caso concreto
será produzido14.
No exemplo acima, para um juiz que considerasse indesejável o efeito prático
da sua decisão se ela conduzisse à quebra do contribuinte, a quebra do contribuinte (l, por exemplo) seria uma consequência externa à norma, ligada à decisão do
juiz de forma causal e probabilística. Caso se perguntasse “por que o contribuinte
quebrou?” e fosse verdadeiro que ele quebrou, entre outros motivos, por causa da
decisão judicial, referida decisão seria o evento necessário, porém não suficiente,
para a ocorrência da quebra do contribuinte. A decisão, portanto, exerceria um
papel explicativo, servindo para mostrar por que um evento (quebra do contribuinte) se materializou no mundo dos fatos.
O consequencialismo judicial caracteriza-se, desse modo, pela prevalência
das consequências externas às normas sobre as consequências internas, seja para
interpretar o Direito, seja para aplicá-lo. Para afastar supostos efeitos práticos
indesejáveis relacionados causalmente à sua decisão, o juiz ou tribunal decide de
modo diverso daquele que ele decidiria se se pautasse exclusivamente pela norma
tributária diretamente aplicável ao caso concreto. Quando se sustenta que o tributo não pode ser declarado inconstitucional, senão o Estado vai quebrar, senão
haverá uma enxurrada de processos, senão haverá o comprometimento dos serviços prestados à população, entre outros, apela-se às consequências externas às
normas para alterar ou afastar a regra atributiva de competência tributária.
12
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Embora a regra atributiva de competência tributária tenha um antecedente
fechado e predeterminado, que fixa exatamente as condições necessárias e suficientes para o desencadeamento do consequente normativo, o juiz ou tribunal
introduz, pela via interpretativa, novas condições no antecedente. A título meramente exemplificativo, para uma regra atributiva de competência tributária que
apresente a estrutura “se e somente se p, então q” (se e somente se houver auferimento de renda, então é permitida a incidência de imposto sobre a renda), o intérprete reconstrói a regra “se p ou l, então q” (se houver auferimento de renda ou
se o Estado for quebrar, então é permitida a incidência de imposto sobre a renda).
Veja-se que a nova condição introduzida no antecedente normativo nada mais é
do que a consequência externa que o intérprete pretende evitar. Ao assim proceder, contudo, o intérprete altera a estrutura lógica da norma anteriormente fixada pelo constituinte, permitindo a aplicação da norma para hipótese diversa daquela originalmente fixada.
Essas considerações permitem perceber que o apelo às consequências externas às normas para decidir controvérsias tributárias conduz à alteração da regra
atributiva de competência tributária fixada constitucionalmente e que serve de
parâmetro para o exercício do poder de tributar. Sob o pretexto de evitar supostos efeitos práticos indesejáveis decorrentes de suas decisões, juízes e tribunais na
verdade reescrevem o Direito, alterando a estrutura lógica das suas normas. Daí
se poder afirmar que a consideração das consequências pelo julgador, em detrimento daquilo que foi fixado pelo constituinte, inverte a lógica do Direito, transformando aquilo que foi considerado irrelevante pela norma (elementos outros,
entre os quais os efeitos decorrentes da decisão do juiz ou tribunal) na consideração determinante para a solução do caso concreto. A produção de um efeito prático indesejável passa a ser tida como um elemento suficiente que autoriza a introdução de uma exceção no antecedente normativo da regra atributiva de competência tributária fixada constitucionalmente.
O problema fundamental do consequencialismo judicial, portanto, é que ele
resulta na transformação das regras, tal qual fixadas constitucionalmente. Sob o
pretexto de evitar o desencadeamento de consequências catastróficas supostamente decorrentes da decisão tomada pelo tribunal, alteram-se os elementos nucleares da norma fixada pelo constituinte. Quando isso é feito, todavia, os nossos
juízes e tribunais, apesar de não se chamarem Rex, repetem os mesmos oito erros
do monarca e aniquilam, por completo, o Direito.
Em primeiro lugar, se argumentos consequencialistas forem utilizados por
juízes e tribunais como justificativa para tomada de decisões no Direito Tributário, então, evidentemente, as normas de competência não estarão exercendo o
papel de normas que guiam a conduta de seus destinatários e impõem limites à
atuação do Estado. Elas estarão servindo, isso sim, de meras recomendações e
conselhos para os julgadores. Os elementos determinantes para a solução da controvérsia tributária não necessariamente serão aqueles fixados pelo constituinte,

Daniela Gueiros Dias

53

já que tudo dependerá do caso posto e da probabilidade de as consequências decorrentes de uma ou outra decisão serem desejáveis ou indesejáveis de acordo
com o critério valorativo adotado pelo julgador. É por essa razão que a regra
constitucional atributiva de competência tributária não passará de uma recomendação. As condições necessárias e suficientes para sua aplicação poderão ser alteradas pelo julgador, se os efeitos práticos da sua decisão não forem aqueles que ele
pretende concretizar. Aqui, portanto, juízes e tribunais repetirão o primeiro erro
cometido pelo monarca Rex: inexistirá sequer norma no ordenamento jurídico,
já que não será discernível qualquer standard mínimo capaz de efetivamente guiar
a conduta dos indivíduos e, desse modo, servir de parâmetro para a solução do
caso que foi posto perante o juízo ou tribunal.
Em segundo lugar, se argumentos consequencialistas forem utilizados por
juízes e tribunais como justificativa para tomada de decisões no Direito Tributário, então aquilo que será determinante para a solução do caso controverso não
será a norma prevista na Constituição tal como publicizada a todos os cidadãos.
De modo diverso, o que será determinante para a tomada de decisão será um
evento futuro e incerto, reputado relevante para o julgador, no momento de sua
decisão, com base em seu juízo subjetivo. Como a nova norma reconstruída pelo
intérprete com base nos efeitos práticos de sua decisão somente será tornada pública às partes no momento de proferimento da solução atribuída ao caso concreto, então ela será incapaz de efetivamente guiar os indivíduos que, já tendo agido
confiando na produção de determinados efeitos, serão surpreendidos pela atribuição de novos efeitos à sua ação, com eficácia retroativa. Vale ainda destacar um
problema de limitação das capacidades epistêmicas do julgador, na medida em
que ele é incapaz de prever todas as consequências da sua decisão e determinar o
grau de probabilidade da ocorrência de cada uma delas. Aqui, portanto, juízes e
tribunais repetirão o segundo e o terceiro erros cometidos pelo monarca Rex: a
adoção de normas que não decorrem de fontes publicadas e a sua aplicação de
modo retroativo.
Em terceiro lugar, se argumentos consequencialistas forem utilizados por
juízes e tribunais como justificativa para tomada de decisões no Direito Tributário, então as partes não saberão o que realmente vincula a sua ação. Seria a norma
fixada pela Constituição ou aquela reconstruída pelo intérprete, no momento de
solucionar um caso concreto? Apesar de a Constituição proibir toda a tributação
que não se amolde aos limites impostos pelas regras atributivas de competência
tributária, com base na consideração das consequências externas às normas, o
juiz passa a permitir a tributação, desde que essa seja feita para afastar efeitos
concretos supostamente catastróficos. Em outras palavras: embora a Constituição
tenha estabelecido uma norma que proíbe tributar, o julgador reconstrói uma
norma que permite tributar, desde que os efeitos práticos da decisão pela não
tributação sejam catastróficos. Trata-se de normas incompatíveis, porque aquilo
que a Constituição proibiu, o intérprete permitiu. Aqui, portanto, juízes e tribu-
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nais repetirão o quarto e o quinto erros cometidos pelo monarca Rex: a imposição de normas incompreensíveis e contraditórias.
Em quarto lugar, se argumentos consequencialistas forem utilizados por juízes e tribunais como justificativa para tomada de decisões no Direito Tributário,
então se pretenderá exigir das partes uma conduta impossível. Mais precisamente, se buscará demandar delas a habilidade de prever quais serão os elementos
reputados relevantes pelo julgador quando este finalmente for decidir o caso concreto. Veja-se que não se trata apenas de um exercício de imaginação, que busca
prever como juízes e tribunais decidirão no futuro ao se deparar com o caso
concreto, mas mais do que isso: trata-se de um dever de se acertar essa imaginação e se portar com base nela, ainda quando se chegue à conclusão de que juízes
e tribunais distintos levarão em consideração consequências diversas para a sua
tomada de decisão. Aqui, portanto, juízes e tribunais repetirão o sexto erro cometido pelo monarca Rex: a imposição de normas que comandam o impossível, na
medida em que obrigam os indivíduos a imaginarem e acertarem quais consequências externas às normas serão tidas como relevantes pelo julgador para solução do seu caso.
Em quinto lugar, se argumentos consequencialistas forem utilizados por juízes e tribunais como justificativa para tomada de decisões no Direito Tributário,
então tantas e diversas poderão ser as consequências consideradas que nenhuma
das partes saberá como orientar a sua conduta. Como uma consequência poderá
ser relevante para um caso e absolutamente irrelevante para outro, já que tudo
dependerá do juízo valorativo do julgador ao avaliar as circunstâncias concretas,
então as regras realmente vinculantes serão frequentemente alteradas: para cada
caso, uma regra, reconstruída com base nas consequências dele derivadas. Aqui,
portanto, juízes e tribunais repetirão o sétimo erro cometido pelo monarca Rex:
introduzirão mudanças tão frequentes nas normas, que os seus destinatários se
tornarão incapazes de discernir como devem se comportar.
Em sexto lugar, se argumentos consequencialistas forem utilizados por juízes
e tribunais como justificativa para tomada de decisões no Direito Tributário, então a norma geral e abstrata fixada pelo constituinte para imposição tributária
poderá ser afastada, a juízo do julgador, se as consequências decorrentes de sua
aplicação forem catastróficas. As normas anunciadas como vinculantes, pelo
constituinte, não passarão de meras recomendações, sem força vinculante para
determinar a decisão do caso concreto. Aqui, portanto, juízes e tribunais repetirão o oitavo e último erro cometido pelo monarca Rex: criarão uma incongruência entre a norma fixada e aquela que efetivamente serve de fundamento para a
tomada de decisões do juízo ou tribunal.
Em suma, se argumentos consequencialistas forem utilizados por juízes e
tribunais como justificativa para tomada de decisões no Direito Tributário, então
o que hoje compreende-se como o Sistema Tributário Nacional de um Estado
Democrático de Direito deixará de existir. Ele cederá a um novo sistema norma-
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tivo, recriado pelo intérprete, com base nos efeitos desejados ou indesejados que
supostamente decorrerão da sua decisão. Essa conclusão conduz a dois questionamentos relevantes.
Primeiro. Há quem sustente que, no Direito Tributário brasileiro, juízes e
tribunais poderiam considerar as consequências práticas de suas decisões desde
que as avaliassem para ambas as partes, isto é, para o Estado e para o contribuinte. Mas seria isso verdadeiro? A resposta, obviamente, é não.
O problema de juízes e tribunais considerarem as consequências externas às
normas para decidir controvérsias no Direito Tributário não se reduz ao fato de
eles considerarem as consequências somente para uma das partes. O problema
não se reduz, assim, ao mero fato de se considerar as consequências catastróficas
para o Estado (prejuízo fiscal, enxurrada de processos, por exemplo) e se ignorar
as consequências que afetam diretamente o contribuinte. O ponto fundamental
da discussão quanto à permissibilidade ou proibição do consequencialismo judicial alicerça-se em fundamentos mais fortes.
Como demonstrado anteriormente, a consideração das consequências externas às normas em detrimento daquilo que foi fixado pelo legislador constituinte
destrói o próprio Direito. As normas fixadas pelo legislador constituinte são alteradas pelo intérprete com base em seu juízo subjetivo acerca de quais seriam os
bons ou maus efeitos práticos a serem produzidos no mundo. Ao assim proceder,
o intérprete ignora, de um lado, que as questões postas para sua análise já foram
reguladas pelo Poder Legislativo, após um processo que permitiu aos cidadãos
manifestarem a sua vontade por meio de seus representantes eleitos. De outro
lado, o intérprete ignora a força normativa da Constituição, na medida em que as
normas nela previstas deixam de impor limites ao seu poder enquanto julgador.
Embora seja verdade que juízes e tribunais têm o poder de decidir toda questão
que é submetida à sua apreciação (art. 5º, XXXV, da Constituição), não é verdade
que eles podem fazer isso de qualquer modo.
A Constituição estabeleceu, por meio de suas normas, procedimentos e parâmetros para atuação dos julgadores, de forma que eles estão impedidos de, a
pretexto de solucionar o caso concreto, legislar, isto é, criar uma norma geral e
abstrata nos casos em que inexiste lacuna no ordenamento. Todavia, é exatamente isso que ocorre quando as consequências externas às normas são consideradas
pelo julgador. Ele introduz novos elementos no antecedente normativo, alterando
a estrutura lógica das normas que serviram de parâmetro para a atuação das
partes. Também por isso, a consideração das consequências externas às normas
faz com que as partes não saibam a que realmente estão vinculadas e, dessa forma, as torna incapazes de prever quais serão as consequências atribuídas aos seus
atos. Logo, a consideração de consequências, sejam elas favoráveis ao Estado, sejam elas favoráveis aos contribuintes, é incompatível com o Estado de Direito. Não
se trata, desse modo, de simplesmente exigir do julgador que ele considere as
consequências para todas as partes envolvidas no processo, mas sim de proibi-lo
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de considerar elementos externos àqueles fixados pelo Direito como determinantes para orientar a conduta das partes e vincular a tomada de decisões do julgador.
Segundo. Há quem sustente que, no ordenamento jurídico brasileiro, a norma reconstruída a partir do art. 20 da LINDB teria instituído uma faculdade ou
mesmo uma obrigatoriedade de considerar as consequências práticas da decisão
ao se decidir com base em valores jurídicos abstratos. O dispositivo está assim
redigido:
“Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com
base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências
práticas da decisão. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. (Incluído pela Lei nº
13.655, de 2018)”

Dadas as limitações do presente artigo, não é possível analisar de modo aprofundado o referido dispositivo. No entanto, supondo que ele tenha estabelecido
uma norma que obriga o emprego do consequencialismo judicial, pode-se perguntar: essa norma vincula o julgador no Direito Tributário? A resposta, novamente, é não.
De um lado, a norma não vincula o julgador porque ela é contrária à força
normativa do Direito. A norma reconstruída a partir do art. 20 da LINDB, ao
obrigar (ou permitir, pouco importa) o julgador a considerar as consequências
externas às normas, reveste-se de inconstitucionalidade porque viola o princípio
da separação de Poderes (art. 2º c/c o art. 60, § 4º, inciso III, da Constituição). Ao
determinar que o Poder Judiciário deve considerar as consequências externas às
normas em detrimento das consequências internas às normas, o Poder Legislativo obriga julgadores a decidirem com base em elementos não previstos pelo constituinte e que, exatamente por essa razão, violam os princípios do Estado de Direito, da segurança jurídica, da legalidade e da igualdade15. Ao assim proceder, a
lei afasta a subordinação do Poder Judiciário à Constituição, conferindo-lhe uma
carta em branco para que ele próprio atue como legislador constituinte, desde
que o faça com base nas consequências práticas que visa concretizar ou evitar. Em
outras palavras: a norma permite ao Poder Judiciário desconsiderar a força normativa da Constituição, na medida em que lhe permite superar os limites constitucionalmente impostos para tomada de decisões.
De outro lado, ainda que o ponto precedente fosse superado, a norma reconstruída a partir do art. 20 da LINDB não poderia vincular o julgador no Di-
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DIAS, Daniela Gueiros. Consequencialismo judicial no direito tributário brasileiro. São Paulo: IBDT,
2021, p. 95.
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reito Tributário. As particularidades do Direito Tributário brasileiro revelam que a
Constituição estabeleceu regras rígidas e inflexíveis que delimitam o que pode
ser tributado, quem pode ser tributado, com base no que, em que medida e de
que modo16. Disso decorre que no Direito Tributário são poucas as hipóteses nas
quais o julgador terá diante de si a aplicação de valores jurídicos abstratos, que
atrairão a aplicação da norma prevista no art. 20 da LINDB.
As considerações precedentes permitem afirmar que se juízes e tribunais fossem autorizados ou obrigados a decidir com base nas consequências externas às
normas, então eles se transformariam no verdadeiro rei Rex. No âmbito tributário, a desconsideração frequente das regras atributivas de competência postas na
Constituição, ainda que sob o pretexto de se concretizar efeitos práticos avaliados
como desejáveis da perspectiva do julgador, inverte a lógica do Direito. As normas
jurídicas são transformadas em meras recomendações sem efeito vinculante, seja
para as partes, seja para o julgador, destruindo-se os elementos essenciais do Estado de Direito.
Conclusão
Com base no exposto, é possível concluir que o consequencialismo judicial é
proibido no Direito Tributário brasileiro porque resulta na violação ao Estado de
Direito (art. da Constituição). A suposta existência de uma norma que permite (ou
obriga) o julgador a considerar as consequências de sua decisão, como é exemplo
a norma prevista no art. 20 da LINDB, não afasta essa conclusão. Isso porque a
existência de uma norma que permite ao julgador afastar os elementos essenciais
do Estado de Direito jamais poderá ser considerada compatível com o ordenamento jurídico brasileiro e, muito menos, com o Direito Tributário brasileiro.
Aqui, é possível aderir ao coro dos súditos do rei Rex que, revoltados, bradaram
“um Direito que muda todo dia é pior do que Direito nenhum”. Pode-se, inclusive,
alterar sutilmente o coro e se acrescentar: “um Direito que muda todo dia, com
base nas consequências tidas como relevantes pelo julgador no momento de aplicação de uma norma a um caso concreto, sequer é Direito algum”.
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Resumo
O presente artigo tem o escopo de avaliar se as regras de competência são
derrotáveis, isto é, se são passíveis de um conjunto não determinado de exceções implícitas, diante de contextos excepcionais de aplicação. Para tanto, é
necessário que se demonstre que as condições materiais de derrotabilidade
envolvem, entre outras coisas, a aptidão em conflitar com outras razões materiais do sistema jurídico, dotadas de autoridade. Ao longo da exposição,
será traçada a distinção entre as regras de competência, de natureza constitutiva, e as regras sobre a competência, de natureza prescritiva, para demonstrar que apenas a última é apta a conflitar e, portanto, derrotável. À luz das
conclusões alcançadas, será analisada decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.043.313, no qual se derrotou uma regra sobre o exercício da competência, para avaliar a sua correção material.
Palavras-chave: derrotabilidade, regras de competência, direito tributário, legalidade, exceções.
Abstract
This article aims to assess whether the rules of competence are defeasible,
that is, whether they are liable to an undetermined set of implicit exceptions,
in the face of exceptional contexts of application. Therefore, it is necessary to
demonstrate that the material conditions of defeasibility involves, among other things, the capacity to conflict with other authoritative material reasons,
from the legal system. Throughout the article, it will draw the distinction
between the rules of competence, of a constitutive nature, and the rules on
competence, of a prescriptive nature, to demonstrate that only the latter is
able to conflict and, therefore, defeasible. Considering the conclusions
reached, it will be analysed a decision handed down by the Supreme Court in
RE No. 1.043.313, in which a rule on the exercise of competence was defeated,
to assess its material correction.
Keywords: defeasibility, competence rules, tax law, legality, exceptions.

Introdução
O presente trabalho possui o escopo de avaliar se as regras de competência
são derrotáveis, isto é, se estão sujeitas a um conjunto não predeterminado de
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exceções implícitas, diante de contextos excepcionais de aplicação, ou se seriam
normas inderrotáveis, impossíveis de serem excepcionadas.
Essa análise e as conclusões que serão alcançadas serão utilizadas como parâmetros de análise do julgamento proferido pelo STF no Recurso Extraordinário (RE) n. 1.043.313, que julgou constitucional a delegação de competência ao
Poder Executivo para aumentar ou reduzir as alíquotas de PIS/COFINS sobre
receitas financeiras.
Para condução da análise, partiremos de uma introdução do tema da derrotabilidade normativa, com a finalidade de precisar semanticamente o fenômeno
ao qual nos referimos, bem como apresentaremos as condições materiais de sua
justificação perante um caso concreto. Na sequência, faremos uma breve revisão
bibliográfica acerca do tema da estrutura das normas de competência, para testar, ao final, a compatibilidade delas com o fenômeno da derrotabilidade em si.
Por fim, munidos dessas conclusões parciais, buscaremos avaliar se as regras
de competência tributária são derrotáveis, e em que medida, buscando exemplos
na jurisprudência pátria, para em seguida avançar em uma análise técnica do RE
n. 1.043.313 e da correção de sua decisão final.
1. Uma introdução ao fenômeno da derrotabilidade normativa
O tema da derrotabilidade das normas tem ocupado boa parte das discussões
no âmbito da teoria do Direito, e envolve uma série de discussões prévias, desde
qual o objeto capaz de ser derrotado, se esse fenômeno é ontologicamente relacionado às normas ou se relaciona a modelos decisórios, ou mesmo se ele afeta a
aplicabilidade das normas ou a sua validade1. Mais do que isso, a própria expressão “derrotabilidade” é dotada de uma pluralidade semântica vastíssima, em larga medida em função de a expressão ser utilizada em diversas disciplinas distintas, como lógica, informática, filosofia moral, direito, entre outros2.
No âmbito da derrotabilidade propriamente jurídica, concordamos com Giovanni Sartor que duas facetas principais devem ser distinguidas: (i) o raciocínio
necessário para compreender a inadequação de uma regra geral a um contexto
particular de aplicação e as condições de emergência de uma exceção correspondente; e (ii) a estrutura do raciocínio jurídico que leva em conta as exceções, refutações e presunções de forma a construir conclusões justificadas a partir do conhecimento disponível3.
1

2

3

BELTRÁN, Jordi F.; RATTI, Giovanni B. Validity and defeasibility in the legal domain. Law and
Philosophy 29, 2010, p. 601-626 (601).
CARPENTIER, Mathieu. Norme et exception – essai sur la défaisabilité en droit. Paris: Institut
Universitaire Varenne, 2014, p. 167. Para um levantamento de dez sentidos diferentes da expressão, v. RODRÍGUEZ, Jorge L.; SUGAR, G. Las trampas de la derrotabilidad: niveles de análisis
de la indeterminación del derecho. Doxa 21. México: Alicante, 1998, p. 405-407.
SARTOR, Giovanni. Legal reasoning: a cognitive approach to the law. Dordrecht: Springer, 2005,
p. 76-77.
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O primeiro aspecto está ligado a uma teoria da derrotabilidade das regras jurídicas, que se ocupam da questão de saber se as regras são suscetíveis de exceções
não especificáveis previamente, ou, ao contrário, não estão sujeitas a variações em
razão das circunstâncias de sua aplicação; enquanto o segundo aspecto, por sua
vez, leva em consideração uma teoria da derrotabilidade de raciocínios jurídicos, que
se preocupam com o papel das exceções (independentemente da sua origem ou
justificação), no raciocínio jurídico e a forma como a validade das conclusões é
afetada por elas4.
Para os fins deste artigo, estaremos nos referindo à derrotabilidade normativa
como a possibilidade de as regras se submeterem a uma quantidade não determinável de exceções implícitas5 no momento de sua aplicação ao caso concreto, em razão de inadequação de uma regra geral a um contexto particular de aplicação6.
Em outras palavras, refere-se à hipótese de, diante de uma regra , uma circunstância fática “c”, não prevista expressamente pelo legislador, poder ser considerada
juridicamente relevante (à luz de um determinado parâmetro de relevância) para
justificar a não derivação da consequência “b”, mesmo diante da ocorrência de “a”.
Antes de tudo, não deve causar espécie a ideia de uma regra se sujeitar a
exceções diante de um contexto concreto de aplicação: a construção de enunciados normativos se baseia em generalizações estabelecidas pelo legislador, que passarão a definir um conjunto de casos que se subsumam a uma determinada descrição hipotética, e que passarão a se sujeitar a determinado regime jurídico. Essa
generalização não é arbitrária, mas se baseia em propriedades consideradas relevantes por guardarem uma relação fundamentada com as finalidades perseguidas
pelo legislador (indicativos de uma vinculação entre os elementos escolhidos e o
escopo da regra)7, que comporão a justificação subjacente à própria regra.
Entretanto, como já alertado há muito, desde Aristóteles, a seleção de propriedades relevantes pelo legislador, ao estabelecer uma regra geral, está sujeita
a falhas, diante de determinados casos concretos que deveriam ser excepcionados
à regra, razão pela qual se recorria à noção de equidade como “uma retificação da
lei em razão dos defeitos decorrentes de sua generalidade”8.
4

5

6

7
8

CARPENTIER, Mathieu. Norme et exception – essai sur la défaisabilité en droit. Paris: Institut
Universitaire Varenne, 2014, p. 171.
Conquanto as exceções explícitas também se relacionem à derrotabilidade enquanto fenômeno
normativo, não trataremos delas aqui, pois trata-se de uma verdade banal, para a qual já existem
outros termos teóricos mais habituais, como “preferência entre normas”, “ordenação hierárquica”
e outros (cf. BELTRÁN, J. F.; RATTI, G. B. Defeasibility and legality: a survey. In: BELTRÁN,
Jordi F.; RATTI, Giovanni B. (org.). The logic of legal requirements – essays of defeasibility. Oxford:
Oxford University Press, 2012, p. 15).
DANIEL NETO, Carlos Augusto. Derrotabilidade de regras tributárias e a segurança jurídica substancial. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2017, p. 63.
ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 37-38.
ARISTÓTELES. The Nicomachean ethics. 5. ed. Tradução de F. H. Peters London: Kegan Paul,
Trench, Truebner & Co., 1893, p. 118. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/Aristotle_Ethics.pdf. Acesso em: 12 maio 2021.
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A validade da generalização das regras tem fundamento na hipótese de normalidade ou, como coloca Eros Grau, “as normas só valem para as situações normais;
a normalidade da situação que pressupõem é um elemento básico de seu ‘valer’”9.
As situações excepcionais, por definição, não cabem integralmente no discurso do legislador, e qualquer tentativa de enumerá-las e explicitá-las exaustivamente será
fracassada. Daí reforçar Grau que “a exceção está no direito, ainda que não se a
encontre nos textos normativos de direito positivo”10.
Ao selecionar as circunstâncias relevantes que estabelecerão o âmbito de alcance da norma, o legislador assume o risco de, em função de uma limitação
preditiva inerente à atividade humana, deixar de fora determinadas circunstâncias que, diante de um contexto concreto específico, deveriam ter sido consideradas
para a determinação da consequência jurídica11. Essas falhas de generalização
aparecem, em regra, em três situações: (i) uma generalização universal mostrou
ser não universal; (ii) a generalização levou em conta uma assunção probabilística
que se mostrou equivocada; e (iii) uma propriedade que foi ignorada pela regra
se mostrou relevante em um contexto específico de aplicação12.
Em especial no tocante ao terceiro tipo de falha, é usual que a sua constatação seja descrita como uma hipótese de lacuna axiológica, que ocorre quando o
sistema jurídico dá uma solução para o caso concreto, mas ela é tomada como
incorreta ou inadequada13 diante das peculiaridades daquela situação, que transcendem o universo de propriedades relevantes de dado sistema. Daí Jorge Rodríguez afirmar, com acerto, que as lacunas axiológicas e a derrotabilidade norma-

9

10

11

12
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GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 329. Nesse
sentido é a advertência de Wittgenstein, ao ressaltar que somente em casos normais nos é traçado
claramente o uso das palavras, mas quanto mais anormal é o caso, tanto mais duvidoso se torna
o que devemos dizer (WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações lógicas. Petrópolis: Vozes, 2009, §
142).
GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 329. Essas
exceções, desde que justificadas de maneira metodologicamente adequada, sem inclinar-se à arbitrariedade decisória, são condições necessárias à manutenção do sistema jurídico, exercendo
uma imprescindível função de preservação, ao permitir a flexibilização deste diante da multiplicidade de situações fáticas que o Direito é chamado a abarcar.
MACCORMICK, Neil. Defeasibility in law and logic. In: BÁNKOWSKI, Z.; WHITE, I.; HAHN,
U. (ed.). Informatics and the foundations of legal reasoning. Dordrecht: Kluwer, 1995, p. 103. No mesmo sentido, mas em um âmbito mais amplo, Harriman afirma: “The meaning of our generalizations is determined by the context that gives rise to them; to claim that a generalization is true is
to claim that it applies within a specific context. The data subsumed by that context are necessarily limited in both range and precision.” (HARRIMAN, David. Errors in inductive reasoning.
Artigo disponível no site: https://theobjectivestandard.com/2008/11/inductive-reasoning/, com
acesso em: 13 maio 2021)
SCHAUER, Frederick. Playing by the rules – a philosophical examination of rule-based decision-making in law and in life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 39.
NAVARRO, Pablo; RODRÍGUEZ, Jorge. Derrotabilidad y sistematización de normas jurídicas.
Isonomía vol. 13, 2000, p. 61-85.
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tiva são faces de uma mesma moeda14, pois ao derrotar uma regra, o aplicador exclui
de seu alcance certos casos que, originalmente, estariam sujeitos a ela, podendo
gerar uma lacuna normativa que deverá ser integrada pelo responsável pela decisão, ou atrair a aplicação de uma norma mais geral que a derrotada.
Pois bem, para que se configure uma exceção, três elementos básicos devem
estar presentes: (i) a existência de uma regra generalizante, dotada de um conteúdo prima facie aplicável ao caso em análise; (ii) a existência de uma razão para que
não se aplique a regra a um determinado caso; e (iii) a existência de uma justificação para que se leve em conta, na aplicação da regra, a razão de não aplicação
– ou seja, um fundamento para integrar a razão excepcionante ao raciocínio jurídico de
aplicação15.
Considerando que já abordamos, ainda que brevemente, a questão das generalizações entrincheiradas nas regras, podemos passar ao segundo elemento,
qual seja, a existência de uma razão que demonstre a incompatibilidade entre o
caso concreto e a solução determinada pela regra.
Não basta justificar a inadequação da regra ao caso – o que seria possível, por
exemplo, por meio de argumentos morais, teleológicos ou consequencialistas. É
preciso, como condição de desenvolvimento de uma metódica jurídica de aplicação das normas que seja compreensiva do fenômeno da derrotabilidade, que se
apresentem razões propriamente jurídicas, isto é, dotadas de autoridade e, portanto, referente ao sistema normativo positivado, para que a exceção criada seja
válida e legítima16.
Nesse sentido, como defendemos17, existirão dois tipos de razões jurídicas
válidas no sistema: aquelas decorrentes da base objetiva existente (normas derivadas diretamente dos textos jurídicos) e dotadas de pedigree – as regras –, e outras
inferidas a partir destas, cuja autoridade repousa na relação específica que guarda com o conteúdo delas e na capacidade de explicá-las de melhor forma possível,
obtidas a partir de inferências abdutivas – os princípios.

14
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RODRIGUÉZ apud GUASTINI, Riccardo. Defettibilità, lacune assiologiche, e interpretazione.
Revus 14, 2010, p. 64.
CARPENTIER, Mathieu. Norme et exception – essai sur la défaisabilité en droit. Paris: Institut
Universitaire Varenne, 2014, p. 346.
A linha de que as razões para a derrota da norma devem advir do próprio sistema jurídico é bem
explicitada na obra de Shapiro, verbis: “É importante não exagerar a reivindicação da autoridade
à lei. Que a lei deve resolver, e pretende resolver, questões normativas não deve ser tomado para
significar que a lei exige que seus ditames sejam seguidos aconteça o que acontecer. Leis, como todos os planos, são tipicamente derrotáveis. Quando existirem razões imperiosas, a lei normalmente permitirá que seus sujeitos reconsiderem sua direção e participem de deliberações sobre o
mérito. O ponto central [catch] aqui é que a lei reivindica o direito de determinar as condições de sua
própria derrotabilidade. Ele tenta resolver quando os dilemas que ela resolveu se tornam instáveis.”
(SHAPIRO, Scott J. Legality. Cambridge: Harvard University Press, 2011, p. 202)
DANIEL NETO, Carlos Augusto. Derrotabilidade de regras tributárias e a segurança jurídica substancial. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2017, p. 303-304.
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No contexto de uma base de coerência local18 constituída principalmente por
regras decorrentes diretamente de fontes sociais dotadas de autoridade, mas também dos princípios jurídicos (de conteúdo moral, teleológico, político ou econômico), que devem ser inferidos através de abdução a partir das regras19, falar em derrotabilidade normativa é justamente reconhecer que o que foi inferido prevaleça
sobre as premissas da base original20, ou seja, que esses princípios prevaleçam
sobre as regras, justificando a criação de exceções diante de certas particularidades do caso concreto.
Em outras palavras, um princípio pode explicar uma regra, mas não explicar uma
particular consequência lógica dessa regra, isto é, a regra aplicada a um determinado
caso concreto21. Em outros termos, a norma é apenas prima facie aplicável ao caso,
sem prejuízo que ela seja afastada diante de certa situação e que isto prejudique a
sua validade normativa – a validade da norma em geral não garante a sua aplicabilidade a um caso concreto22.
E, por outro lado, essa demanda de que as razões para o estabelecimento de
uma exceção sejam dotadas de autoridade implica que o fenômeno da derrotabilidade não é uma propriedade dependente de um juízo livre de relevância do
intérprete jurídico23. Derrotabilidade pressupõe método e, portanto, não é sinônimo de voluntarismo jurídico.
Quanto ao terceiro elemento – a justificação para que se integre a razão excepcionante, como condição negativa, ao âmbito de aplicação da norma – três
teses são recorrentes no âmbito doutrinário24.
A primeira tese, chamada tese da derrotabilidade teleológica (teleological defeasibility thesis), se baseia na ideia de experiência recalcitrante desenvolvida por
Schauer, que decorre de uma discrepância entre a consequência da regra e as
suas razões subjacentes, de modo que em havendo um afastamento muito amplo
18

19
20

21

22

23

24

LEVENBOOK, Barbara. The role of coherence in legal reasoning. Law and Philosophy vol. 3, No.
3, 1984, p. 367-368.
MARANHÃO, Juliano. Positivismo jurídico lógico-inclusivo. São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 141.
Esse fenômeno é denominado por Joseph Raz de “transitoriedade da base de coerência” (RAZ,
Joseph. The relevance of coherence. Ethics of the public domain. Oxford: Oxford University Press,
1994, p. 286-289), com a ressalva de Maranhão de que essa transitoriedade deve ser moderada,
com um âmbito de revisão modesto, visto que aceitar esse input externo objetivo – pelo menos de
forma mais ampla – seria justamente romper com a tese das fontes sociais (MARANHÃO, Juliano. Positivismo jurídico lógico-inclusivo. São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 146).
MARANHÃO, Juliano. Positivismo jurídico lógico-inclusivo. São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 165166.
PAUNIO, Elina. Beyond predictability – reflections on legal certainty and the discourse theory of
law in the EU legal order. 10 German Law Journal, 2009, p. 1472-1473.
Nesse sentido, Cf. LOPES, Pedro Moniz. Derrotabilidade normativa e normas administrativas – parte
I. Lisboa: Ed. AAFDL, 2019, p. 288-289.
As três teses são sumarizadas com as terminologias que são utilizadas aqui em BELTRÁN, Jordi
F.; RATTI, Giovanni B. Validity and defeasibility in the legal domain. Law and Philosophy 29,
2010, p. 610-614.
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entre a regra e suas justificações, diante de um caso concreto, poderia ocorrer a
derrota daquela25.
A segunda tese, chamada de tese da derrotabilidade autoritativa (authoritative
defeasibility thesis), se baseia na teoria da autoridade das regras de Joseph Raz, que,
por sua vez, se estabelece sobre três pilares: (i) a tese da dependência; (ii) a tese da
justificação normal; e (iii) tese da preempção26. Nesse sentido, caso uma das teses
que dão suporte à autoridade da regra se mostre não atendida ou enfraquecida,
diante de uma situação concreta, haveria um enfraquecimento do seu caráter de
razão excludente (da análise de outras razões para sua aplicação), permitindo que
outras razões materiais sejam consideradas na tomada de decisão, afetando a
aplicabilidade daquela regra.
A terceira tese, chamada de tese da derrotabilidade disposicional (dispositional
defeasibility thesis), se baseia no artigo seminal de Alchourrón, On law and logic27,
que ao invés de se basear nas razões subjacentes ou na perda de sua autoridade
enquanto regra, adota a ideia de que determinadas circunstâncias anormais, caso
tivessem sido consideradas pelo legislador, teriam sido tratadas como exceções à
regra28 – busca-se a intenção contrafática do legislador.
A respeito dessas teses, entendemos que elas não são alternativas entre si,
mas se conectam enquanto condições materiais de derrota das regras29. Em rigor,

25

26

27

28

29

SCHAUER, Frederick. Playing by the rules – a philosophical examination of rule-based decision-making in law and in life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 23.
“A tese da dependência: todas as diretivas autoritativas devem se basear, entre outros fatores, nas
razões às quais se aplicam aos sujeitos dessas diretivas e às quais podem suportar as circunstâncias cobertas pelas diretivas. Essas razões eu devo chamar de razões dependentes.
A tese da justificação normal: o meio primário e normal de estabelecer que uma pessoa deve ser
reconhecida como tendo autoridade sobre outra pessoa envolve mostrar que o sujeito provavelmente estará seguindo as melhores razões que se aplicam a ele (diferentes das diretivas da alegada autoridade) se ele aceitar as diretivas da autoridade como autoritativamente vinculantes, e
tente segui-las, mais do que tente seguir as razões que se apliquem a ele diretamente.
A tese da preempção: o fato de uma autoridade requerer a performance de uma ação é uma razão
para essa performance, que não deve ser adicionada a todas as outras razões relevantes para
quando se delibera o que fazer, mas deve substituir algumas delas.” (RAZ, Joseph. Authority, law,
and morality. In: RAZ, Joseph. Ethics in the public domain. Oxford: Clarendon Press, 1994, p. 214)
ALCHOURRÓN, Carlos. On law and logic. In: BELTRÁN, Jordi F.; RATTI, Giovanni B. (org.).
The logic of legal requirements – essays of defeasibility. Oxford: Oxford University Press, 2012.
ALCHOURRÓN, Carlos. On law and logic. In: BELTRÁN, Jordi F.; RATTI, Giovanni B. (org.).
The logic of legal requirements – essays of defeasibility. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 47.
Essa ideia de relacionar a derrotabilidade com a complementação da ideia original do legislador,
que não conseguiu prever certas circunstâncias, já estava presente em MACCORMICK, Neil.
Defeasibility in law and logic. In: BÁNKOWSKI, Z.; WHITE, I.; HAHN, U. (ed.). Informatics and
the foundations of legal reasoning. Dordrecht: Kluwer, 1995, p. 103.
As condições materiais se opõem às chamadas condições procedimentais, que encampam a necessidade de três requisitos: (i) justificativa condizente; (ii) fundamentação estruturada; e (iii) comprovação suficiente; entretanto, esse tema ultrapassa o âmbito deste trabalho (cf. DANIEL NETO,
Carlos Augusto. Derrotabilidade de regras tributárias e a segurança jurídica substancial. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2017, p. 127-128).
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entendemos que o enfraquecimento das bases da autoridade da regra, na forma
tratada por Raz, é uma condição sine qua non da derrota da regra, pois é o que
“flexibiliza” o entrincheiramento de suas razões – isso diz respeito a um necessário eixo formal de justificação, que diz respeito aos riscos que a superação do padrão possa provocar, em relação à função sistêmica das regras jurídicas. Por outro
lado, o eixo substancial diz respeito à conexão do padrão/generalização aos princípios substanciais que justificam a sua utilização, bem como as razões subjacentes
à norma, de modo que ele se conecta diretamente com os argumentos de Schauer
e de Alchourrón.
Normalmente, a doutrina traz também três posições sobre o alcance da derrotabilidade, a partir de uma aproximação estrutural (structure-based approach).
De acordo com ela, os standards jurídicos possuem estrutura e comportamento
lógicos próprios, os quais são independentes das atividades dos intérpretes, o que
conduz a três diferentes pontos de vista: (i) no primeiro, todas as normas jurídicas
são consideradas como inderrotáveis, isto é, o Direito é composto exclusivamente
pelas regras cujas condições devem ser consideradas como necessárias e suficientes para a aplicação da consequência normativa ligada a eles; (ii) na segunda posição, pode-se encontrar no sistema jurídico algumas normas derrotáveis e outras
inderrotáveis; e (iii) por último, a terceira posição entende que todas as normas são
derrotáveis30.
A primeira posição é absolutamente insustentável em razão de se basear em
dogmas de completude, objetivismo e mecanicismo decisório que já foram há
muito superados.
Quanto à segunda posição, se baseia na tradição do pensamento de Dworkin,
ao defender que as regras não seriam derrotáveis por fatores implícitos, mas os princípios sim31 – essa linha, entretanto, possui uma contradição interna na própria obra
do autor, pois se os princípios podem ser excepcionados por fatores implícitos, e
as regras, por sua vez, podem ser afastadas por ofenderem princípios, a conclusão
lógica é que as regras também podem ser excepcionadas por fatores implícitos32.
Além disso, tratar da derrotabilidade de princípios é, senão trivial, desnecessário,
pois o exame das circunstâncias do caso concreto e a ponderação com razões
concorrentes já estão implícitas no conceito de mandado de otimização, sendo
parte integral da sua própria aplicação33.
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BELTRÁN, Jordi F.; RATTI, Giovanni B. Defeasibility and legality: a survey. In: BELTRÁN,
Jordi F.; RATTI, Giovanni B. (org.). The logic of legal requirements – essays of defeasibility. Oxford:
Oxford University Press, 2012, p. 15.
DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 39-40.
DANIEL NETO, Carlos Augusto. Derrotabilidade de regras tributárias e a segurança jurídica substancial. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2017, p. 86.
Nesse sentido, BÄCKER, Carsten. Regras, princípios e derrotabilidade. Revista Brasileira de Estudos Políticos vol. 102. Belo Horizonte, jan./jun. 2011, p. 60-61.
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O tema ganha relevância teórica efetiva em sua vertente forte, que sustenta
que tanto as regras quanto os princípios são a priori derrotáveis, mas as regras
exigiriam argumentos substancialmente mais fortes do que os princípios, para
que isso acontecesse34.
Adiantamos que temos defendido a referida vertente forte, mas que, ao fazê-lo,
sempre consideramos esse posicionamento à luz da distinção entre standards jurídicos de regras e princípios. O presente trabalho vai além e procura testar essa posição à luz de um tipo específico de norma, as chamadas normas de competência, que
serão abordadas adiante, para verificar se a conclusão pela sua derrotabilidade se
mantém hígida.
2. A estrutura das normas de competência e das normas sobre a
competência
A adequada compreensão do alcance do fenômeno da derrotabilidade normativa perpassa a diferenciação entre as diversas espécies de normas existentes
no âmbito jurídico, em especial as chamadas normas de competência. Elas escapam
à noção mais intuitiva de norma, implicando um dever estabelecido direcionado
a um sujeito, determinando ou proibindo a realização de algo, para estabelecer
qualificações subjetivas, individuais ou coletivas, que franqueiam aos qualificados
a autoridade de criar enunciados normativos novos35.
De certo modo, a compreensão desse tipo específico de norma se relaciona à
própria compreensão do Direito como algo dinâmico, que é construído por sujeitos, e não estático, dado de forma objetiva. Como há muito reconhecido pela doutrina, o Direito não é um objeto posto, apto a ser conhecido e valorado pelo sujeito cognoscente, mas sim um constructo, fruto da interpretação e valoração de um
sujeito36, cuja autorização para criação de novos enunciados a partir dos existentes decorre da preexistência de uma regra do próprio sistema jurídico que franqueia poderes para tanto.
Em seu sentido mais amplo, “competência” abrange uma série de realidades
distintas, como anotado por Hans Kelsen, desde seu clássico Teoria pura do direito37: (i) Competência (Zuständigkeit), que seria o poder para criar normas jurídicas

34
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Por todos, v. SARTOR, Giovanni. Defeasibility in legal reasoning. In: BELTRÁN, Jordi F.; RATTI, Giovanni B. (org.). The logic of legal requirements – essays of defeasibility. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 135. Defendendo que todas as normas são potencialmente derrotáveis, v.
VASCONCELLOS, Fernando Andreoni. Hermenêutica jurídica e derrotabilidade. Curitiba: Juruá,
2010, p. 77.
MARÍN, Rafael Hernández. Autoridad – competencia. In: VALDÉS, Ernesto Garzón; LAPORTA,
Francisco J. El derecho y la justicia – Enciclopedia Iberoamericana de Filosofia vol. 11. Madri: Editorial
Trotta, 2000, p. 117.
DANIEL NETO, Carlos Augusto. Tolerância fiscal. São Paulo: Cedes, 2018, p. 203.
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 8. ed. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo:
Martins Fontes, 2009, p. 162-167. Essa distinção é ressaltada por BULYGIN, Eugenio. Sobre las
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novas, que vinculam terceiros; (ii) Poder jurídico (Rechtsmacht), que seria a participação de sujeitos no processo de criação das normas jurídicas38; (iii) Capacidade
(Handlungsfähigkeit), o poder de criar normas autovinculantes ou que produzem
determinadas consequências preestabelecidas, a exemplo da formação de contratos, elaboração de testamento etc.; e (iv) Imputabilidade (Deliktsfähigkeit), que é a
capacidade de realizar atos contrários às normas jurídicas.
Esse sentido de competência adotado por Hans Kelsen, conquanto evidencie
a diferença entre comandar algo e dar poder a alguém para realizar um ato, tem um
alcance demasiado amplo, abrangendo desde mera sujeição in abstrato à regra
sancionatória até a competência de se autovincular perante outro sujeito (em contratos, por exemplo). Essas concepções, para o estudo de Direito Tributário, não
têm grande valia, razão pela qual a ênfase deve ser dada ao exercício de competência
heterônoma, que tenha capacidade de estipular normas que vinculam terceiros39.
A distinção em questão também já fora apontada há muito por H. L. A. Hart,
ao criticar o modelo de normas de John Austin, baseado exclusivamente em “ordens coercitivas”, para propor a existência de duas ordens de normas: (i) as normas primárias, que impõem obrigações ou proibições; e (ii) as normas secundárias,
que estabelecem potestades para a realização de atos normativos, que serviriam
para criar novas regras primárias, extinguir ou modificar as antigas, determinar
ou fiscalizar a sua aplicação, por meio da imposição de poderes, públicos ou privados, capazes de criar ou alterar deveres ou obrigações40.
Nessa linha, concordamos que o núcleo do sistema jurídico é composto por
regras secundárias, que dispõem sobre sua própria estruturação e criação, ao
regular a forma de introdução, modificação e extinção das regras primárias, de
conduta41 – esgotar a complexidade dos diversos tipos de normas existentes às
ordens coercitivas parece ser um reducionismo há muito ultrapassado pela dogmática jurídica. Em suma, pode-se dizer que o núcleo do sistema é composto
pelas normas que compõem as condições de realização de atos normativos, que, enquanto tais se põem como condição de emergência do Direito (no sentido de uma
juridicidade formalmente determinada).
Não obstante, a atribuição de competência a um sujeito é condição necessária,
mas não suficiente, para que se afirme a validade jurídica dos seus atos normativos.
Ora, afirmar que um sujeito detém a competência não implica que automatica-
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normas de competência. Análisis lógico y derecho. Madri: Centro de Estudios Constitucionales,
1991, p. 485-486.
À guisa de exemplo: o Parlamento teria competência, enquanto os deputados teriam poder jurídico.
SPAAK, Torben. The concept of legal competence. Themis – Revista da Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará vol. 5, n. 2, 2007, p. 199-210 (207).
HART, H. L. A. O conceito de direito. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 91.
HART, H. L. A. O conceito de direito, p. 105.
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mente haverá o ato normativo, e tampouco que o produto do exercício dessa
competência será válido. Nesse sentido, analisar a norma de competência apenas
sob uma perspectiva estática (“a União é competente para instituir o imposto sobre
a renda”) traz uma visão parcial do fenômeno, sendo necessário que esse agente,
mais do que deter a competência, a exerça e o faça de maneira legítima – daí
Torben Spaak sustentar que a competência legal é uma disposição ativa, no sentido
de que “o sujeito tem competência para alterar um estado jurídico se, e somente se,
há um ato de exercício de competência e um conjunto de circunstâncias tais que se
ele realiza esse ato sob essas circunstâncias, ele alterará o estado jurídico”42.
Essa distinção permite concluir que a normatividade da atribuição de competência vai bem além da simples atribuição do poder ao agente, mas envolve
também as condições necessárias do seu exercício, as quais Eugenio Bulygin denomina de competências pessoal, processual e substancial43. Nesse sentido, Pedro Moniz
Lopes aduz que se integram às normas de competência (sem com elas se confundirem) aquelas relativas ao (i) procedimento para o seu exercício (e.g. o processo legislativo); (ii) a reserva de matéria para determinada categoria de ato jurídico (e.g.
a exigência de lei complementar para normas gerais em matéria tributária); e (iii)
a regulação do conteúdo dos enunciados que são o produto desse exercício44.
Aqui nos permitimos ressalvar apenas uma discordância acerca do entendimento de Moniz Lopes, no sentido de afastar do âmbito das normas de competência aquelas que efetuam o limite de conteúdo dos enunciados criados. Trata-se,
aqui, de uma instância de validação material, por força do critério da lex superior,
e não de uma validação formal do exercício da competência (enquanto introdução
de um enunciado jurídico a priori válido). Caso essas duas instâncias fossem consideradas como normas de competência, ter-se-ia que sustentar que qualquer norma que fosse fundamento de validade do conteúdo de outra enquadrar-se-ia
como tal, ampliando demasiadamente o alcance da expressão.
Essa distinção se justifica porque a validação material diz respeito à interpretação dos enunciados, e a compatibilidade do conteúdo atribuído em relação às
normas de hierarquia superior, enquanto a validação formal se refere à criação
do ato normativo enquanto tal. Pode-se dizer, assim, que a validação formal se
refere ao texto normativo que é posto, enquanto a material se relaciona à norma que
será construída, tanto que é possível que um mesmo texto comporte a construção
de normas que sejam materialmente compatíveis ou que sejam incompatíveis com
42
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SPAAK, Torben. Norms that confer competence. Ratio Juris vol. 16, March 2003, p. 89-104 (95).
BULYGIN, Eugenio. Sobre las normas de competência. Análisis lógico y derecho. Madri: Centro de
Estudios Constitucionales, 1991, p. 487. No mesmo sentido, ROSS, Alf. Directive and norms. Londres: Routledge & Kegan Paul, 1968, p. 130.
LOPES, Pedro Moniz. Derrotabilidade normativa e normas administrativas – parte I. Lisboa: Ed.
AAFDL, 2019, p. 116-117. Nesse mesmo sentido, incluindo esses comandos dentro do âmbito da
competência, v. GUASTINI, Riccardo. Fragments of a theory of legal sources. Ratio Juris vol. 9,
2007, p. 364-386 (375).
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seu fundamento de validade, cabendo o intérprete optar por aquele sentido mais
consentâneo com a Ordem Jurídica (sem prejuízo de uma eventual declaração de
inconstitucionalidade sem redução de texto, pelo Supremo Tribunal Federal, do
sentido que seja incompatível com a Constituição).
Avançando, e considerando que todos esses aspectos são de observância obrigatória para a criação de enunciados jurídicos, Alf Ross afirma que qualquer
tentativa de exercício da competência ultra vires (fora do seu escopo) implica a
criação de norma nenhuma, um enunciado sem qualquer validade jurídica45. É
nesse sentido que Hart afirma que um dos elementos que distingue as regras
primárias e secundárias é exatamente as consequências de sua inobservância:
àquelas, as sanções, para estas, nulidade.
Alchourrón e Bulygin, posteriormente, aprofundam essa distinção para afirmar que as normas (primárias) teriam uma função prescritiva, sendo possível o seu
cumprimento ou não, e constituindo-se por juízos sintéticos, que se referem a estados de coisas contingentes (agregando-lhe predicados), ao passo que as definições
(normas secundárias) seriam sempre enunciados analíticos (nos quais os predicados ou atributos estão incluídos na definição), que não seriam possíveis de serem
obedecidas ou violadas, por não se referirem a condutas ou fatos46. Nessa linha, os autores sustentam que a nulidade é uma característica própria do descumprimento de
normas secundárias (pelo menos aquelas que atribuem poderes, excluindo a regra de reconhecimento), e que impede a sua redução às regras de conduta, justamente pelo seu caráter conceitual ou determinativo47.
Nessa esteira, Guastini distingue entre as normas “reguladoras”, que disciplinam os “fatos brutos”, preexistentes às próprias normas e destas independentes,
e as normas “constitutivas”, que não simplesmente disciplinam, mas criam ou
definem novas formas de comportamentos, possibilitando-as. É dizer, dão vida (jurídica) aos fatos institucionais, a exemplo de realidades jurídicas como contrato,
casamento, jurisdição, legislação etc.48 Nesse sentido, o autor esclarece que essas
regras constitutivas têm o condão de “conferir a um fato bruto um sentido normativo (ou institucional) novo”49.
Não obstante as considerações acima, há uma grande celeuma doutrinária
acerca da natureza da norma de competência. As chamadas teorias reducionistas
buscam enquadrar as normas de competência como normas de conduta, enquan45
46
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ROSS, Alf. Directive and norms. Londres: Routledge & Kegan Paul, 1968, p. 131.
ALCHOURRÓN, Carlos; BULYGIN, Eugenio. Definiciones y normas. Análisis lógico y derecho.
Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 457-461.
ALCHOURRÓN, Carlos; BULYGIN, Eugenio. Definiciones y normas. Análisis lógico y derecho.
Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 461-463.
GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 65-66.
GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 67. Nesse mesmo
sentido, v. ÁVILA, Humberto. Legalidade tributária multidimensional. In: FERRAZ, Sérgio
(coord.). Princípios e limites da tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 283.
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to as teorias não reducionistas afastam essa natureza jurídica compartilhada. A análise de cada uma dessas teorias fugiria em muito o escopo deste trabalho, razão
pela qual analisaremos apenas a versão mais adotada dessa teoria.
A tese reducionista mais conhecida é a que sustenta que as normas de competência determinam ao agente a permissão de produzir atos normativos50, bem
como a obrigação de atender ao procedimento e forma específicos, e estabelecem
também a obrigatoriedade de observância dos enunciados por todos. Nesse sentido, poder-se-ia dizer que, conforme a CF/1988, “o Legislador está autorizado a
instituir tributos” e que “o Legislador está obrigado a obedecer ao processo legislativo, utilizar como instrumento a lei ordinária e cingir às matérias de sua competência”, mas também que “os contribuintes estão obrigados a pagar o tributo
criado pelo Legislador, na forma adequada”. Trata-se de uma interpretação prescritiva das normas de competência, pois estrutura-as como enunciados prescritivos
dirigidos aos agentes competentes, a respeito da produção, e aos destinatários dos
enunciados criados, a respeito do produto51.
Uma das críticas feitas a essa tese é a de que ela pode conduzir a situações
absurdas, nas situações em que o exercício da competência não tenha como produto um enunciado prescritivo, mas uma definição legal, ou mesmo uma norma
derrogatória, que não estariam sujeitos à obediência ou desobediência dos destinatários, a exemplo de um testamento, que simplesmente estabeleça a partilha
dos bens entre os herdeiros52.
Bulygin aduz também que as tratar como normas permissivas pode gerar
contradições, a exemplo do caso do advogado que possui competência (ergo permissão) para ajuizar ações, mas que durante o exercício da magistratura se encontra
proibido de o fazer. Socorrendo-se das lições de Brinz e da distinção entre permissão jurídica e capacidade jurídica, conclui no sentido de que é possível que se tenha
competência para algo, mas que não possua a correspondente permissão para
exercê-la53. Em outras palavras, o sujeito é dotado de competência, mas o seu
exercício (enquanto disposição ativa) se encontra obstado por outra norma. A título de exemplo, consideremos o auditor-fiscal da Receita Federal, que possui
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No âmbito da doutrina tributária, essa caracterização goza de amplo aceite, a exemplo dos trabalhos de GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária – fundamentos para uma teoria da nulidade. São Paulo: Noeses, 2009, p. 218 e CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional
tributário. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 726.
MARÍN, Rafael Hernández. Autoridad – competencia. In: VALDÉS, Ernesto Garzón; LAPORTA,
Francisco J. El derecho y la justicia – Enciclopedia Iberoamericana de Filosofia vol. 11. Madri: Editorial
Trotta, 2000, p. 123.
MARÍN, Rafael Hernández. Autoridad – competencia. In: VALDÉS, Ernesto Garzón; LAPORTA,
Francisco J. El derecho y la justicia – Enciclopedia Iberoamericana de Filosofia vol. 11. Madri: Editorial
Trotta, 2000, p. 123.
BULYGIN, Eugenio. Sobre las normas de competência. Análisis lógico y derecho. Madri: Centro de
Estudios Constitucionales, 1991, p. 488-489.
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competência fiscalizatória e para lançar tributos, mas cuja permissão para o seu
exercício depende da lavratura de um “termo de distribuição de procedimento
fiscal de fiscalização” (TDPF), que identificara o sujeito passivo, período e tributos que serão fiscalizados, na forma da Instrução Normativa n. 6.478/2017.
Na mesma esteira do argumento acima, acrescentaríamos que essas contradições normativas podem surgir também nas situações em que o sujeito competente tivesse a autorização para criar ou aplicar uma norma, e ao mesmo tempo
fosse obrigado a fazê-lo54. Um exemplo clássico seriam as hipóteses de competências necessárias ao exercício de direitos e liberdades fundamentais, que em caso
de não exercício, permitem a impetração de um mandado de injunção, nos termos do art. 5º, LXXI, e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, do
art. 103, § 2º, ambos da CF/198855, outro exemplo é a proibição do non liquet, em
relação ao exercício da competência jurisdicional, como decorrência da inafastabilidade da jurisdição predicada no art. 5º, XXXV, da CF/1988. No âmbito tributário, poder-se-ia mencionar a competência para a instituição do ICMS pelos Estados, cuja doutrina reconhece de forma praticamente unânime a existência de
uma obrigatoriedade legal do seu exercício, em razão do seu caráter nacional, e
em função da manutenção da integridade do mercado nacional56.
Os exemplos acima são bastante elucidativos da distinção, já mencionada,
quanto à regra secundária de atribuição de competência, e as regras que dispõem
sobre o exercício dessa competência (sobre procedimento, veículo normativo etc.),
ao demonstrar que há uma dissociação entre a autorização para a realização de
um ato normativo e as condições de validade do produto do exercício dessa competência. É dizer, a existência de normas que proscrevam (a exemplo do advogado que passa a exercer função judicial) ou que obriguem (a exemplo do juiz,
obrigado a proferir a decisão) ao exercício da competência não se confunde com
a atribuição da autorização em si, mas com as condições do seu exercício válido.
De todo modo, concordamos com Pedro Moniz Lopes ao afirmar que qualquer modo deôntico atribuído à norma de competência, isoladamente considerada, é fruto de uma confusão entre a norma que confere competência a um sujeito
e as normas que regulam o exercício dessa competência57. Elas não regulam con-
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NINO, Carlos Santiago. Introdução à análise do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 264.
“Art. 5º [...] LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;
Art. 103 [...] § 2º Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva
norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências
necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.”
Por todos, v. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 28. ed. São Paulo: Saraiva,
2017, p. 236-238.
LOPES, Pedro Moniz. Derrotabilidade normativa e normas administrativas – parte I. Lisboa: AAFDL, 2019, p. 137.
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dutas dos sujeitos, mas estabelecem as condições para que uma ação natural gere
um resultado institucional, alterando a ordem jurídica e afetando posições jurídicas subjetivas58.
A crítica de Hart, a esse respeito, deve ser lembrada: quando o poder legislativo superior pretende restringir a competência de um poder que lhe é subordinado, ele não o faz estabelecendo proibições, mas sim inabilitações jurídicas (legal
desability), isto é, retirando-lhe o poder de emitir atos normativos sobre determinadas matérias59, de modo que caso este agente ou órgão legisle sobre esse campo
material, tratar-se-á de nulidade do produto, e não de hipótese de sanção do agente.
Como arremata o autor, “a palavra ‘limites’ não implica a presença de um dever,
mas a ausência de um poder jurídico”60.
Raciocínio similar é encontrado na obra de Guastini, ainda que de forma
mais discreta, ao afirmar que a regra que estabelece a competência de um determinado sujeito permite inferir a “existência jurídica” dos atos por ele realizados,
que é condição de sua aplicabilidade, mas que não garante a “validade jurídica”
desse produto, que dependerá do atendimento a diversas outras regras que versam sobre o exercício dessa competência. Essa validade só poderá ser afirmada
após confirmar-se a compatibilidade do ato normativo com as metanormas de
competência e com as metanormas procedimentais que disponham sobre a forma
de exercício dessa competência61.
Nesse sentido, mesmo que se busque representar normas que tratam sobre o
exercício da competência (e.g. regras do procedimento legislativo) como normas
primárias, de conduta, essa conexão com o exercício da competência faz com que
lhe falte um elemento essencial, que é a sanção. Por exemplo, vejamos o seguinte
enunciado: “caso o sujeito S queira proferir o enunciado jurídico e, é obrigatória
a observância do procedimento P e é obrigatório que o enunciado trate da matéria M” – aqui, caso S não observe o procedimento ou a matéria, o efeito normativo desse descumprimento não é a aplicação de uma sanção, afetando o agente
que descumpriu o comando, mas sim o reconhecimento da invalidade do produto
desse ato.
Em síntese, a conclusão que chegamos é a de que as normas de competência
em sentido lato se relacionam à validade das disposições normativas, mas englobam dois tipos de regras distintas: (i) uma regra de caráter puramente constitutivo,
que atribui a um sujeito a propriedade de ser competente para a produção de atos
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LOPES, Pedro Moniz. Derrotabilidade normativa e normas administrativas – parte I. Lisboa: AAFDL, 2019, p. 137-138.
HART, H. L. A. O conceito de direito. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 90.
HART, H. L. A. O conceito de direito. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 91. No mesmo sentido,
HOHFELD, Wesley Newcomb. Fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning.
Yale Law Journal vol. 26, 1917, p. 710.
GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 273-278.
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normativos, capazes de gerar resultados jurídicos, i.e., criar fatos institucionais,
que optamos por chamar de regras de competência (em um sentido estrito); e (ii)
regras de caráter prescritivo que dispõem sobre o modo de exercício da competência, versando sobre o procedimento a ser adotado, veículo normativo etc., que possuem
caráter de metanormas sobre as regras de competência, a qual chamamos regras
sobre a competência62. Ambos os tipos de regras mencionados aqui são condições necessárias, mas não suficientes, para que se afirme a validade jurídica do ato normativo realizado pelo agente competente ou, mais precisamente, do enunciado criado.
Um exemplo pode ajudar a elucidar: no futebol, há uma regra de competência que estabelece a competência do juiz para apitar penalidades, e há ainda uma
regra sobre a competência que estatuiu que ela seja exercida com o sopro do apito
e um determinado movimento das mãos. Caso um auxiliar pretenda apitar e mover as mãos, não se considerará marcada a penalidade, pois lhe falta competência
para tanto; por outro lado, caso o juiz pretenda apitar a penalidade, mas apenas
levante as mãos, sem o apito, os jogadores seguirão jogando. Apenas com o procedimento adequado, pela pessoa correta, que a competência será exercida validamente e o jogo será paralisado.
A principal diferença entre elas é que as regras de competência, na condição de
enunciados qualificatórios, constitutivos, não podem ser obedecidos ou violados,
isto é, não estão sujeitos a uma conduta contrária, exatamente por não serem dotados de um modal deôntico63 – é como o “auxiliar de mesa” que apita e levanta os
braços durante o jogo de futebol, querendo sinalizar uma penalidade, mas que
será solenemente ignorado, porque seu comando não introduz uma realidade
jurídica nova. As regras sobre a competência, entretanto, são enunciados prescritivos
dotados de um modal deôntico, ao estabelecer obrigações, proibições e permissões ao
sujeito dotado da disposição ativa de criar realidades institucionais, e que, portanto, podem ser obedecidos ou violados – caso o juiz apite, mas não movimente
os braços da forma adequada, os jogadores não compreenderão o sentido da sua
manifestação, tampouco a marcação da penalidade.
As regras sobre a competência, conquanto tenham caráter prescritivo, se relacionam diretamente com a validade do produto do ato de enunciação realizado pelo
sujeito competente. A sua violação afetará a validade do produto. Não obstante,
em razão da possibilidade lógica do seu descumprimento, não nos parece haver
um óbice lógico-jurídico à possibilidade do estabelecimento de sanções para a sua
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A terminologia aqui se aproxima da proposta de María Beatriz Cáceres, “normas de competência” e “normas acerca da competência”, mas possui conteúdo distinto (v. CÁCERES, María Beatriz
Arriagada. Normas de competencia y normas acerca de la competencia. Eludiendo las reglas
constitutivas. Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho n. 40, 2017).
MARÍN, Rafael Hernández. Autoridad – competencia. In: VALDÉS, Ernesto Garzón; LAPORTA,
Francisco J. El derecho y la justicia – Enciclopedia Iberoamericana de Filosofia vol. 11. Madri: Editorial
Trotta, 2000, p. 129.
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inobservância, como, por exemplo, uma multa ou advertência para o auditor-fiscal que lavrou um auto de infração sem observância do procedimento, ou para o
deputado que não observou o rito legislativo64.
Estabelecidas essas conclusões acerca dos diferentes tipos de normas de competência, podemos passar à análise da possibilidade de sua derrota.
3. São as normas de competência derrotáveis?
Pois bem, na linha do que defendemos anteriormente, a construção de uma
exceção a um caso concreto pressupõe a existência de uma regra generalizante,
uma razão jurídica excepcionante, e um fundamento para integrar a esta razão
ao raciocínio jurídico de aplicação da norma.
Todo caso concreto (c) que enseja potencialmente a derrota de uma norma
traz consigo um conflito no âmbito das próprias razões jurídicas para sua solução,
especificamente derivado de uma assimetria entre a hipótese de relevância e a tese
de relevância tomadas em relação a um Universo de Ações j (UAj – o conjunto de
soluções normativas para aquele caso) e um sistema jurídico α, da seguinte forma:
(i) a tese de relevância é o conjunto de propriedades que são normativamente relevantes em relação a α e ao UAj – isto é, capazes de influenciar na solução jurídica a ser
aplicada ao caso; (ii) a hipótese de relevância corresponde ao conjunto de propriedades que deveriam ser normativamente relevantes em relação a α e ao UAj65, mas
que não foram elencadas explicitamente pelo legislador ao construir a disposição
legal.
A tensão inerente a essa discrepância entre a tese e a hipótese de relevância
decorre do fato, apontado por Schauer, de que todas as generalizações legais encerram também supressões, isto é, ao passo que selecionam o que será incluído na
descrição da regra, também atuam negativamente excluindo os demais elementos da consideração jurídica66.
Essa aptidão a conflitar com outras razões jurídicas, à luz de um caso concreto,
é condição lógica para que se afirme a derrotabilidade de uma norma. E aqui
parece que a distinção entre a natureza de normas constitutivas e normas prescritivas se torna relevante.
Como já analisamos acima, as normas constitutivas não “disciplinam” ou “regulam” conduta alguma, mas simplesmente “criam” a possibilidade de realidades
institucionais serem geradas a partir de fatos brutos, ao estabelecerem “estados
de coisa normativos”, dando vida a instituições jurídicas como propriedade, juris-
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Entretanto, trata-se de prática incomum nos ordenamentos jurídicos, em razão da desconformidade já ter como efeito a invalidade do ato produzido.
ALCHOURRÓN, Carlos; BULYGIN, Eugenio. Introdución a la metodologia de las ciências jurídicas
y sociales. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2006, p. 158.
SCHAUER, Frederick. Playing by the rules – a philosophical examination of rule-based decision-making in law and in life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 21-22.
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dição, legislação contrato etc.67 Nesse sentido, ao contrário do que afirma a teoria
reducionista refutada acima, essas normas não comportam modais deônticos, isto
é, não são permissivas, proibitivas ou obrigatórias, mas apenas qualificam uma
determinada realidade institucional.
A consequência mais relevante dessa característica das normas de competência é o fato de que, tal qual qualquer enunciado qualificatório, não está sujeito à
obediência ou violação68. Em outras palavras, não possui aptidão a conflitar com
outras razões jurídicas.
Portanto, trata-se de uma consequência lógica que as normas de competência, no sentido estrito utilizado anteriormente, enquanto normas de natureza
constitutiva, atributivas de poderes para que um sujeito realize determinados atos
que alteram a ordem jurídica, não sejam passíveis de serem derrotadas. A inaptidão a
conflitar com outras razões torna o fenômeno da derrotabilidade incompatível
com as normas de competência.
Bulygin sugere um critério eficiente para distinguir uma competência de
uma norma de conduta permissiva: caso o “poder jurídico” permaneça, mesmo
diante da proibição para exercê-lo, trata-se de competência; e quando a proibição
faz desaparecer o “poder jurídico”, trata-se de uma permissão outorgada por uma
norma de conduta, e não por uma norma constitutiva69. Verifica-se que a distinção do autor se baseia na separação entre capacidade jurídica (ou competência) e
permissão jurídica, tratada anteriormente.
Por exemplo: a União possui competência para instituir impostos extraordinários (art. 154, II, da CF/198870), não obstante a existência concomitante de uma
proibição quanto ao exercício dela caso não se esteja na iminência ou durante
guerra externa. A proibição existente não afeta a existência da competência pela
União, mas apenas proíbe o seu exercício válido. É diferente da situação uma norma
que dá permissão para ingresso em determinado parque, e em seguida é sucedida por outra que proíbe o ingresso no mesmo local – nessa situação, ninguém
sustentaria que as pessoas possuem “competência” para entrar no parque, subsistente mesmo diante da proibição.
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GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 66.
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Por outro lado, as regras sobre a competência, que também são condições necessárias, mas não suficientes, da validade do produto jurídico, são dotadas de modais deônticos, prescrevendo obrigações, proibições e permissões. Trata-se de
normas, como dissemos, que dispõem sobre o modo como a competência será
exercida pelo sujeito, incluindo o procedimento a ser adotado, o veículo normativo, obrigações e proibições quanto ao exercício, entre outros aspectos que afetam
a validade do resultado da enunciação.
Nesse sentido, por terem caráter regulativo e serem dotadas, portanto, de
comados jurídicos, elas são passíveis de serem obedecidas ou violadas, o que, inclusive,
afeta a validade da norma produzida. Em outras palavras, essas normas são aptas
a conflitar com outras razões jurídicas, o que nos permite afirmar que, a priori,
elas são normas passíveis de serem derrotadas.
Alguns exemplos no âmbito tributário podem ilustrar essa situação, a despeito de não adentrarmos no mérito dos fundamentos invocados pelos Tribunais,
tampouco na sua correção ou não.
O primeiro deles diz respeito às hipóteses em que as leis complementares
versam sobre matéria de lei ordinária, casos em que o exercício concreto da competência contraria uma determinação prescritiva acerca do veículo normativo a
ser utilizado pelo sujeito competente.
Explicamos: o Supremo Tribunal Federal (STF) já consignou, em diversas
oportunidades, que não há hierarquia entre lei ordinária e complementar, mas
sim hipóteses de reserva para cada um desses veículos normativos, pois é “a Constituição que estabelece os campos materiais para o rito de processo legislativo
adequado” (RE n. 228.339 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 20.04.2010). Consolidou-se, no âmbito jurisprudencial e doutrinário, a conclusão de que não haveria essa hierarquia entre os veículos, em matéria tributária, mas sim que determinadas competências que deveriam ser exercidas por um ou pelo outro71 – trata-se
de uma técnica constitucional de distribuição ratione materiae de competências
legislativas72.
Dito de outro modo, as competências dos entes tributantes estão sujeitas a
regras que determinam a obrigatoriedade quanto ao veículo normativo a ser adotado, para a enunciação, até como decorrência desses campos materiais delimitados pela Constituição. Não obstante, o STF deparou-se inúmeras vezes com situações nas quais matérias que deveriam necessariamente ter sido veiculadas por
meio de lei ordinária o foram por meio de lei complementar, e construiu uma jurisprudência no sentido de excepcionar essa específica regra sobre o exercício da competên-
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Nesse sentido, é a lição de José Souto Maior Borges: “A validade da lei ordinária decorre, em
princípio, da sua conformação com a Constituição. Apenas, a lei ordinária é obrigada a respeitar
o campo privativo da legislação complementar, tal como esta não pode invadir o campo da lei
ordinária.” (BORGES, José Souto Maior. Lei complementar tributária. São Paulo: RT, 1975, p. 21)
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cia (e.g. ADC n. 1, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 01.12.1993). Em
outros termos, o STF reiteradamente tem derrotado essa regra que estabelece uma obrigatoriedade sobre o modo de exercício da competência, que obriga a utilização da lei
ordinária como veículo normativo, sob o argumento de que seu quórum de aprovação é menos exigente do que o de uma lei complementar, e que caso o Congresso quisesse, poderia ter aprovado uma lei ordinária com aquele teor, considerando a votação ocorrida.
Um segundo exemplo se relaciona também a respeito de normas sobre o
exercício da competência tributária, com ênfase nas condições para a instituição
de benefícios fiscais no âmbito do ICMS.
Explicamos: o art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF/1988 estabelece que lei complementar determinará a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Para tanto, a
Lei Complementar n. 24/1975 determinou que o exercício dessa competência estaria condicionado a celebração de convênios aprovados por todos os representantes dos Estados e do Distrito Federal. Como se vê, trata-se de uma situação em que
o ente tributante detém a competência tributária para estabelecer benefícios fiscais, não obstante dependa de uma regra que estabeleça uma permissão para o exercício dela. Nesse sentido, a jurisprudência do STF é uníssona no sentido de declarar
a invalidade de todos os benefícios fiscais de ICMS instituídos unilateralmente,
sem autorização do CONFAZ (v. ADI n. 3.796, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 08.03.2017).
Por outro lado, o STF negou provimento à ADI n. 3.421/PR (Rel. Min. Marco
Aurélio, Tribunal Pleno, j. 05.05.2010), na qual se discutia a constitucionalidade
da Lei Estadual paranaense n. 14.586/2004, que proibia unilateralmente (leia-se,
sem a permissão de convênio CONFAZ) “a cobrança de ICMS nas contas de serviços públicos estaduais a igrejas e templos de qualquer culto”, isentando assim o
imposto no fornecimento de água, luz, telefone e gás àqueles entes.
Ao analisar o caso, o relator afirmou que a “proibição de introduzir-se benefício fiscal, sem o assentimento dos demais estados” (leia-se, a proibição relativa
ao exercício da competência exonerativa tributária) teria como fundamento evitar a “guerra fiscal” entre os entes tributantes, e que, na situação concreta, estarse-ia diante de um benefício instituído em favor do contribuinte de fato, e não do
contribuinte de direito, que estaria fora do mercado. Em razão disso, estabeleceu
uma exceção implícita a essa regra condicionante do exercício da competência
tributária, validando o benefício concedido unilateralmente.
Como se vê, nos dois exemplos mencionados anteriormente, a norma objeto
de derrota pelas decisões do STF não foi a norma que atribui competência ao
sujeito, mas sim as normas sobre o seu exercício, seja por dispor sobre a obrigatoriedade da adoção de determinado veículo normativo, no primeiro caso, seja em
razão da superação de regra proibitiva ao exercício, na segunda situação. Em
ambos, considerando-se uma aplicação prima facie das regras derrotadas, haveria

Carlos Augusto Daniel Neto

79

que se concluir pela invalidade do produto daquela específica enunciação realizada pelo sujeito competente, entretanto, com a derrota daquelas regras pelo STF,
o efeito concreto foi o afastamento da aplicabilidade daquelas regras in concreto,
preservando-se o produto daquele exercício de competência, sem que, contudo,
as regras derrotadas tenham perdido sua validade para as demais situações.
Na linha do que afirmamos anteriormente, as normas que dispõem prescritivamente sobre o exercício da competência, enquanto potencialmente capazes de
conflitar que outras razões jurídicas dotadas de autoridade, são passíveis de serem
derrotadas diante de um caso concreto, diferentemente das normas que atribuem
competência que, por sua natureza constitutiva, não modalizada, não são aptas a
conflitar e, por uma decorrência lógica, não são passíveis de derrota.
Todavia, duas advertências devem ser feitas aqui: afirmar que as normas sobre o exercício de competência são potencialmente derrotáveis não implica reconhecer que elas sejam derrotáveis sob qualquer circunstância. Tampouco implica olvidar
que as regras jurídicas possuem um grau qualificado de resistência às exceções implícitas, isto é, à sua derrota diante de um caso concreto73. Pelo contrário, a derrota
de uma regra sobre o exercício das competências demanda não apenas o ônus
qualificado de justificação, considerando a questão em uma perspectiva procedimental e argumentativa, mas também a fundamentação das suas condições materiais, conforme tratado anteriormente.
Parece-nos que mais problemático do que a impossibilidade lógica de derrota das regras de competência e a derrotabilidade das regras sobre as competências, é a
identificação de propriedades do caso que sejam juridicamente relevantes e não tenham
sido consideradas pelo legislador na construção da previsão normativa.
Como já dito anteriormente, toda regra implica uma generalização, um recorte de uma realidade infinitamente complexa, um esforço de simplificação dos
fatos que dá operatividade a uma ordem que se pretenda normativa. Nesse sentido, como advertido por Kaufmann, a incompletude da lei, ao não abarcar todas
as peculiaridades dos fatos, não é um defeito, mas sim algo apriorístico e necessário74.
Nesse sentido, a previsão normativa construída pelo legislador, como dito
anteriormente, tem a função de enunciar a tese de relevância para a delimitação de
um conjunto de casos que estarão atrelados ao universo de ações (conjunto de
soluções jurídicas) estabelecido. Ao mesmo tempo em que estabelece as propriedades relevantes, esse recorte estabelece o conjunto complementar das propriedades que seriam juridicamente irrelevantes (tese de irrelevância)75. Entretanto,
essa construção que estabelece o status deôntico das condutas que regula se baseia
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em um recorte generalizante que, por sua vez, é sensível à variação dos contextos
em que se enquadra o caso concreto, por se afastarem da assunção de “normalidade” que orientou o estabelecimento da previsão normativa76.
Portanto, em determinados contextos específicos, é juridicamente justificável o reconhecimento da relevância de determinadas propriedades que não foram elencadas na tese de relevância firmada pelo legislador, tornando-as pertinentes à determinação do status deôntico de determinada conduta e, portanto,
condições excepcionantes da regra geral. A justificação estritamente jurídica da
relevância de propriedades não consideradas na tese de relevância pelo constituinte, ao dispor sobre o exercício de competência, é, sem dúvida, o grande desafio do tema.
Vejamos, agora, o que foi julgado pelo STF no RE n. 1.043.31377. Nesse caso,
se discutia a inconstitucionalidade do Decreto n. 8.426/2015, que majorou as alíquotas das contribuições sobre o PIS e COFINS, incidentes sobre as receitas financeiras, com base na delegação legislativa estabelecida pelo art. 27, § 2º, da Lei
n. 10.865/200478, sob o argumento de que contrariaria o art. 150, I, da CF/198879,
que estabelece regra no sentido de que o exercício da competência impositiva,
tanto para a criação quanto para o aumento de tributos, só poderia ser exercido por
meio do veículo normativo da lei, em sentido estrito.
Essa regra sobre o exercício da competência tributária teria por corolário a
inadmissibilidade da delegação ao Poder Executivo da faculdade de instituir tributos ou aumentá-los, tendo em vista que aquele veículo normativo é de manejo
particular do Poder Legislativo80. A regra da estrita legalidade, construída a par-
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LOPES, Pedro Moniz. Derrotabilidade normativa e normas administrativas – parte I. Lisboa: Ed.
AAFDL, 2019, p. 89-90. Nessa mesma linha, aponta Jorge Rodríguez, “One reason that may help
to explain these differences rests on the fact that the normative qualification of an action according to a set of norms in a concrete case is sensitive to variations in context, variations that can
relate either to the normative or to the factual context” (RODRÍGUEZ, Jorge L. Against defeasibility of legal rules. In: BELTRÁN, Jordi F.; RATTI, Giovanni B. (org.). The logic of legal requirements – essays of defeasibility. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 89).
Deve-se advertir, entretanto, que o escopo deste artigo não é fazer uma análise profunda de todos
os argumentos utilizados no referido julgamento, mas enfatizar um deles, que nos pareceu ser o
principal fundamento adotado no voto prevalecente, para confrontá-lo à luz da possibilidade de
regras sobre o exercício da competência serem derrotáveis.
“Art. 27 [...]
§ 2º O Poder Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer, até os percentuais de que tratam
os incisos I e II do caput do art. 8º desta Lei, as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar.”
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;”
A doutrina brasileira, nesse aspecto, é largamente consonante. Por todos, v. CARRAZZA, Roque
Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 205.
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tir do art. 150, I, da CF/1988, é uma das principais normas a balizar o exercício
da competência tributária, portanto.
Em seu voto, o Ministro Relator Dias Toffoli aduziu que o STF teria sinalizado uma ruptura do dogma da estrita legalidade, adotando uma “legalidade suficiente”, e aceitando a complementação de conceitos técnicos, a exemplo de “grau
de risco leve, médio e grave” (RE n. 343.446/SC), por meio de atos regulamentares, infralegais. Da mesma forma, a Corte teria rejeitado que os conselhos profissionais fixem e cobrem suas contribuições anuais sem limite legais (RE n. 704.292/
PR), mas apenas dentro de balizas pré-fixadas (ADI n. 4.697/DF). Além disso,
mencionou também a possibilidade de a fixação de taxas decorrentes do poder
de polícia serem estabelecida por órgãos fiscalizatórios (RE n. 838.284/SC). Ao
final, após sumarizar os precedentes referidos acima, afirmou que “a mesma conclusão pode ser aceita em relação aos tributos dotados de função extrafiscal, tendo em vista que, nesses casos, costumeiramente é necessário apreender variados
aspectos da realidade fenomênica para dar efetividade a essa função”, e que a fixação de uma limitação do aspecto quantitativo, balizas nas quais o regulamento
poderia operar, restringiria o grau de arbítrio.
Em seguida, o relator traça um paralelo entre o nível de “coatividade do tributo” e o “grau de atuação do legislador em seu disciplinamento”, e que em se
tratando de tributos não retributivos diretamente, a legalidade tributária deveria
ser mais rígida. Por outro lado, aduz que as contribuições sociais teriam uma carga de “retributividade” que permitiria a flexibilização da legalidade.
Por fim, aduz que o PIS/COFINS seria um tributo destinado ao financiamento da seguridade social, e que a possibilidade de variação das alíquotas por meio
de regulamento seria um reforço à sua função extrafiscal, que se conectaria com
a “otimização do princípio da solidariedade, norteador da seguridade social”.
Ao final do julgamento, por maioria de votos, o entendimento do relator foi
aprovado, com a fixação da seguinte tese:
“É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art.
27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e
fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS
incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime
não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal.”
O ponto de início de análise do julgado deve ser a identificação, de forma
tecnicamente precisa, do conteúdo normativo da decisão proferida. Isso é essencial,
mormente em função dos precedentes invocados pelo voto do relator, que nos
parecem endereçar questão distinta da enfrentada no RE n. 1.043.313.
Um breve esclarecimento que deve ser feito aqui é a natureza multidimensional
da legalidade tributária81. Em outros termos, do art. 150, I, da CF/1988, não se de-
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preende apenas uma, mas diversas normas distintas, algumas com conteúdo de
regra, outras com feições principiológicas.
A diretriz principiológica da legalidade se relaciona, entre outras coisas, com
um ideal de previsibilidade, de calculabilidade e de determinabilidade, que implica
que o texto legal deverá determinar, na maior medida possível, os conteúdos semânticos dos elementos essenciais da obrigação tributária82. Essa determinação
não é feita como uma prescrição realizável de modo absoluto, mas como um estado de coisas a ser alcançado e, sobretudo, conformado e ponderado a outros
princípios contrários.
Em parte dos precedentes invocados pelo relator, a legalidade foi analisada
em sua dimensão principiológica, ligada a determinabilidade dos elementos da
obrigação tributária, para reconhecer que determinados conceitos técnicos não
poderiam ser estabelecidos necessariamente por lei tributária83. Nesses casos, discutiu-se a liberdade da legislação de deixar uma margem de indeterminação conceitual, a ser colmatada por um ato infralegal, por um imperativo de praticabilidade no estabelecimento do alcance da regra tributária. Em outros precedentes,
nos casos em que o ente fiscalizador poderia mensurar o valor das taxas ou nos
conselhos de fiscalização de categorias econômicas, há uma relação próxima entre a carga tributária a ser cobrada e os custos da atividade realizada por esses
entes, o que justifica que, estabelecidos os parâmetros legais, o órgão (maior conhecedor de suas atividades e seus custos) tenha uma margem para ajustar o valor
da taxa ou da contribuição84. Nesses casos, a questão é eminentemente de ponderação entre os princípios da legalidade e da praticabilidade, autorizando-se ao
ente apenas a determinação do valor, à luz de seus custos e dos parâmetros estabelecidos em lei.
Por outro lado, concordamos com Schoueri, Ferreira e Luz, ao afirmar que o
STF, nesses precedentes invocados, não analisou a dimensão de regra da legalidade85. Nesse sentido, a legalidade encerra uma regra regulativa sobre o exercício da
competência tributária, ou como explicita Ávila, exige a adoção de um comporta-
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Princípios e limites da tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005.
ÁVILA, Humberto. Legalidade tributária multidimensional. In: FERRAZ, Sérgio (coord.). Princípios e limites da tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 287. LAVEZ, Raphael Assef. Tipicidade fechada, determinação e cognoscibilidade: entre conceitos “indeterminados” e cláusulas
gerais. Revista Direito Tributário Atual vol. 43. São Paulo: IBDT, 2019, p. 368.
SCHOUERI, Luís Eduardo; FERREIRA, Diogo Olm; LUZ, Victor Lyra Guimarães. Legalidade
tributária e o Supremo Tribunal Federal: uma análise sob a ótica do RE n. 1.043.313 e da ADI n.
5.277. São Paulo: IBDT, 2021, p. 25-26.
SCHOUERI, Luís Eduardo; FERREIRA, Diogo Olm; LUZ, Victor Lyra Guimarães. Legalidade
tributária e o Supremo Tribunal Federal: uma análise sob a ótica do RE n. 1.043.313 e da ADI n.
5.277. São Paulo: IBDT, 2021, p. 45-46.
SCHOUERI, Luís Eduardo; FERREIRA, Diogo Olm; LUZ, Victor Lyra Guimarães. Legalidade
tributária e o Supremo Tribunal Federal: uma análise sob a ótica do RE n. 1.043.313 e da ADI n.
5.277. São Paulo: IBDT, 2021, p. 26.
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mento obrigatório como condição para a validez do ato enunciado que institua ou
aumente tributos (naturalmente, não se trata de condição suficiente, havendo outras, como o atendimento ao procedimento legislativo)86. Foi exatamente esta a norma em torno da qual se deu o julgamento do RE n. 1.043.313.
Ao final do julgamento, o STF derrotou a regra de legalidade tributária, explicitada acima, em razão da existência de uma finalidade extrafiscal, estabelecendo uma
exceção implícita à regra que obrigava à adoção de um veículo normativo específico para o aumento ou instituição do tributo. Aqui, na esteira do que defendemos
até agora, divergimos de Schoueri, Ferreira e Luz, no sentido de que a relativização da regra só poderia ser feita por meio da declaração de invalidade dela87 –
nesse caso, não se invalidou essa regra, mas apenas se estabeleceu a sua inaplicabilidade em razão de um determinado contexto concreto de exercício da competência tributária.
Em suma, no entendimento do STF, o caráter extrafiscal do PIS/COFINS
sobre receitas financeiras, ligado à sua função de financiamento da seguridade
social, foi alçado à condição de propriedade juridicamente relevante naquele contexto específico, para justificar a construção de uma exceção à regra de legalidade
tributária.
Ocorre que as assunções aduzidas no voto do relator não encontram respaldo
no texto constitucional. Não nos parece, por qualquer ângulo que analisemos as
questões, que os fundamentos sejam relevantes para a aplicação da regra em
questão, pelo contrário.
Em primeiro lugar, a CF/1988 trouxe uma distribuição exauriente de competências entre os entes tributantes, inclusive não apenas estabelecendo aquelas
propriamente relacionadas ao financiamento da seguridade social, no seu art.
195, mas também o seu regime constitucional próprio. Todas essas competências,
em função da sua natureza tributária, estariam sujeitas à obrigatoriedade de lei
para o seu exercício, com algumas exceções, estabelecidas no art. 153, § 1º (II, IE,
IOF e IPI)88, nas quais o Constituinte entendeu que o seu manejo deveria se dar
com elevado nível de agilidade, mormente em função da sua utilização indutora,
franqueando aos Decretos alterarem as suas alíquotas.
Ao fazer isso, em relação à regra sobre o veículo normativo para o exercício
da competência tributária, o legislador estabeleceu a tese de relevância de maneira
muito clara, elencando quais tributos estariam sujeitos a ela, e quais não esta86
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ÁVILA, Humberto. Legalidade tributária multidimensional. In: FERRAZ, Sérgio (coord.). Princípios e limites da tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 283.
SCHOUERI, Luís Eduardo; FERREIRA, Diogo Olm; LUZ, Victor Lyra Guimarães. Legalidade
tributária e o Supremo Tribunal Federal: uma análise sob a ótica do RE n. 1.043.313 e da ADI n.
5.277. São Paulo: IBDT, 2021, p. 26.
“Art. 153 [...]
§ 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.”
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riam, em função da sua utilização extrafiscal. É dizer, o critério do grau de utilização
do tributo com essa finalidade já fora considerado, desde o início, como propriedade relevante para que o Constituinte categoricamente estabelecesse o alcance
da regra.
Ora, o Constituinte não ignorava, à evidência, que os demais tributos também
poderiam ser manejados com finalidades extrafiscais, tanto que trouxe previsões
específicas nesse sentido: (i) art. 153, § 2º – a progressividade na tributação da
renda; (ii) art. 153, § 4º – a progressividade no ITR para desestimular propriedades improdutivas e a imunidade das pequenas glebas; (iii) art. 155, § 2º, III – a
seletividade para o ICMS; (iv) art. 156, § 1º – a progressividade do IPTU para assegurar a função social da propriedade etc. Mesmo cônscio de que todos os tributos são potencialmente utilizáveis com função extrafiscal, o Constituinte optou expressamente por flexibilizar a regra de legalidade apenas para algumas situações.
Mesmo em relação às contribuições sociais para a seguridade social, objeto
do caso em análise, o Constituinte foi categórico, no art. 195, § 6º, da CF/1988, ao
estabelecer a submissão delas à regra de legalidade, bem como em estabelecer
uma exceção ao regime tributário da anterioridade anual89, permitindo que essas
exações fossem cobradas apenas noventa dias após a instituição ou aumento.
E mais: mesmo nas hipóteses em que o legislador pretendeu estabelecer a
utilização de contribuições com uma finalidade extrafiscal acentuada ou preponderante, o fez por meio de emendas constitucionais que estabeleceram as exceções ao regime da legalidade, a exemplo da CIDE-combustíveis (art. 177, § 4º, I,
“b”90). Por outro lado, ao incluir no regime das contribuições destinadas à seguridade social a possibilidade do estabelecimento de alíquotas diferenciadas em razão
da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou
da condição estrutural do mercado de trabalho (art. 195, § 9º91), o Constituinte não
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“Art. 195 [...]
§ 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos
noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando
o disposto no art. 150, III, ‘b’.”
“Art. 177 [...]
§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades
de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e
álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos: (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 33, de 2001)
I – a alíquota da contribuição poderá ser: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
a) diferenciada por produto ou uso; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150, III, b.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)”
“Art. 195 [...]. § 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter
alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra,
do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso I do
caput.”
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estabeleceu nenhuma exceção à regra de legalidade acatada no art. 195, § 6º.
Em suma, analisando as demais regras de competência existentes na CF/1988,
não há nada que permita inferir que a função extrafiscal a ser alcançada pelo PIS/
COFINS sobre receitas financeiras seja extraordinária a ponto de justificar a derrota da regra de legalidade tributária. Pelo contrário, o Constituinte claramente
considerou a função extrafiscal de todos os tributos e escolheu apenas alguns
para excepcionar o regime de legalidade no exercício da sua competência (da
mesma forma que excepcionou outros a respeito da anterioridade, por exemplo).
Afirmar que o caráter extrafiscal, em oposição a uma função ordinária arrecadatória, seria uma propriedade relevante a ponto de justificar a derrota da regra é um argumento equivocado, pois se baseia implicitamente no mito da neutralidade da tributação92, e olvida que, rigorosamente, todos os tributos possuem uma
estratificação de efeitos, coexistindo neles funções fiscais e extrafiscais, simultaneamente93. Mais ainda, é também supor que o Constituinte ignorou a função extrafiscal dos tributos, o que é igualmente incorreto, em face do que foi apresentado
acima.
Seja por qualquer ângulo que se busque identificar condições materiais para
que a regra de legalidade seja derrotada, seja pelo enfraquecimento dos pressupostos de sua autoridade, seja por um afastamento desproporcional entre o conteúdo da regra e a sua justificação, ou mesmo por uma eventual intenção contrafática do Constituinte, a busca nos parece fadada ao fracasso.
Ignorou-se o conteúdo da regra e o entrincheiramento de suas razões, em
favor de uma decisão que, por elencar como propriedade relevante juridicamente
algo que já fora considerado pelo Constituinte na criação das regras da CF/1988,
sem justificar qualquer contexto anormal ou excepcional de aplicação, travestiu o
voluntarismo em forma de uma argumentação pretensamente jurídica e notoriamente incoerente com os pontos de partida da própria ordem jurídica.
Conclusão
Ao longo deste artigo, sustentamos que a derrotabilidade normativa é a capacidade de as regras se submeterem a uma quantidade não predeterminada de exceções implícitas, que podem emergir no momento de sua adjudicação a um caso
concreto, em razão de inadequação de uma regra geral a um contexto particular
de aplicação.
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SCHOUERI, Luís Eduardo. Tributação e indução econômica: os efeitos econômicos de um tributo como critério para sua constitucionalidade. In: FERRAZ, Roberto (coord.). Princípios e limites
da tributação 2 – os princípios da ordem econômica e a tributação. São Paulo: Quartier Latin,
2009, p. 141.
VOGEL, Klaus. Tributos regulatórios e garantia da propriedade no direito constitucional da
República Federal da Alemanha. In: MACHADO, Brandão (coord.). Direito tributário: estudos em
homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 546.
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A derrota de uma regra depende do atendimento, entre outras coisas, de algumas condições materiais que se relacionam ao enfraquecimento das bases da
autoridade da regra, que “flexibiliza” o entrincheiramento de suas razões e aos
riscos que a superação do padrão generalizante possa provocar, mas também à
conexão do padrão generalizante aos princípios substanciais que justificam a sua
utilização, bem como as razões subjacentes à norma.
É preciso que se deixe absolutamente claro que a derrotabilidade é um fenômeno normativo que pertence ao campo do anormal, do excepcional, e cuja justificação deve ser construída com base em razões dotadas de autoridade, e não
um rótulo que possa ser invocado para justificar o voluntarismo decisório.
Ao analisar a possibilidade de derrota de regras de competência, fez-se necessário distinguir dois tipos de regras distintas, usualmente referidas como regras de competência: (i) uma regra constitutiva, que atribui a um sujeito a propriedade de ser competente para a produção de atos normativos, capazes de gerar resultados jurídicos e criar fatos institucionais, que chamamos de regras de
competência e (ii) regras prescritivas ou regulativas que dispõem sobre o modo de
exercício da competência, as quais chamamos regras sobre a competência. Ambas
são condições necessárias, mas não suficientes, para que se afirme a validade jurídica do ato normativo realizado pelo agente competente.
A distinção é relevante, pois é condição da derrotabilidade da regra a sua
potencialidade conflitiva com outras razões materiais do ordenamento jurídico.
Nesse sentido, as regras de competência, na condição de enunciados qualificatórios não modalizados, que não podem ser obedecidos ou violados, serão logicamente inderrotáveis. Por outro lado, as regras sobre a competência são enunciados
prescritivos dotados de um modal deôntico, ao estabelecer obrigações, proibições
e permissões ao sujeito, e com aptidão a conflitar, sendo potencialmente derrotáveis.
Entretanto, o fato de as normas sobre a competência serem potencialmente
derrotáveis não implica reconhecer que elas sejam derrotáveis sob qualquer circunstância, pois as regras jurídicas possuem um grau qualificado de resistência às exceções
implícitas, isto é, à sua derrota diante de um caso concreto. Nesse sentido, a grande dificuldade para justificar a derrota de uma regra é a identificação de propriedades do caso que sejam juridicamente relevantes e não tenham sido consideradas pelo legislador na construção da previsão normativa, ainda que sua relevância, à luz de um contexto anormal de aplicação, decorra de um imperativo de
coerência do ordenamento jurídico.
Ao analisarmos o RE n. 1.043.313, entendemos que naquele julgamento se
derrotou a regra de legalidade tributária do art. 150, I, da CF/1988, cujo conteúdo compreende a obrigatoriedade da utilização de um determinado veículo normativo para a instituição e aumento de tributos. Trata-se, de fato, de uma regra sobre a competência e, portanto, potencialmente derrotável.
Não obstante, ao analisarmos os fundamentos da decisão, concluímos que a
simples função extrafiscal do tributo não pode ser considerada uma propriedade
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relevante apta a alterar o status deôntico da conduta, pois não se configura em um
contexto anormal de aplicação. Ao contrário, trata-se de uma situação que o
Constituinte considerou não apenas na criação da CF/1988, mas também em
emendas posteriores.
Portanto, naquele caso, ainda que se tratasse de norma potencialmente derrotável, as circunstâncias concretas, em nosso entender, não eram aptas a justificar a criação de uma exceção implícita à regra de legalidade.
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Introdução
Esta contribuição consiste em breve resumo do quanto já exposto, com maior detalhamento e profundidade, em outro trabalho, elaborado em coautoria com dois alunos no
âmbito do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito da USP1, sobre dois
precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal (“STF”) no âmbito do tema da Legalidade Tributária (RE n. 1.043.313/RS2 e ADI n. 5.277/DF3), tendo como referência
fundamental os votos do Ministro Dias Toffoli, relator de ambos os processos.
O RE n. 1.043.313/RS discutiu a constitucionalidade do art. 27, § 2º, da Lei
n. 10.865/2004, o qual, versando sobre a possibilidade de manipulação de alíquota de PIS/PASEP e COFINS por parte do Poder Executivo, estabelece que “[o]
Poder Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer, até os percentuais de
que tratam os incisos I e II do caput do art. 8º desta Lei, as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar”.
Observou o relator que, “[a]lém da fixação de tetos”, na Lei constou “o estabelecimento das condições para que o Poder Executivo possa alterar essas alíquotas”. Por fim, ponderou o Tribunal que a possibilidade de manejo das alíquotas
pelo Poder Executivo “está intimamente conectada à otimização da função extrafiscal presente nas exações em questão” (item 3 da Ementa).
Ao final, a tese fixada pelo STF (Tema 939 da sistemática de repercussão geral) restou assim redigida: “É constitucional a flexibilização da Legalidade Tributária constante
do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as
condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da
COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas
ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal”.

1

2

3

SCHOUERI, Luís Eduardo; FERREIRA, Diogo Olm; LUZ, Victor Lyra Guimarães. Legalidade
tributária e o Supremo Tribunal Federal – uma análise sob a ótica do RE n. 1.043.313 e da ADI n.
5.277. São Paulo: IBDT, 2021.
STF, RE n. 1.043.313/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 10 de dezembro de
2020.
STF, ADI n. 5.277/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 10 de dezembro de
2020.

94

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

Por sua vez, a ADI n. 5.277/DF versou a respeito do art. 5º da Lei n. 9.718/1998,
cujo § 8º, tratando da incidência de PIS/PASEP e COFINS sobre receita bruta
oriunda da venda de álcool, determina que “[f]ica o Poder Executivo autorizado
a fixar coeficientes para redução das alíquotas previstas no caput e no § 4º deste
artigo, as quais poderão ser alteradas, para mais ou para menos, em relação a
classe de produtores, produtos ou sua utilização”. Em seguida, o § 10 da mesma
lei dispõe que “[a] aplicação dos coeficientes de que tratam os §§ 8º e 9º deste
artigo não poderá resultar em alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS superiores a, respectivamente, 1,65% [...] e 7,6% [...] do preço médio de
venda no varejo”.
No mesmo sentido, embora sem fixação de tese de repercussão geral, decidiu
o STF com base no fato de que “[a] lei estabeleceu os tetos e as condições a serem
observados pelo Poder Executivo”. Acrescenta-se, como fundamento da decisão, a
circunstância de que “a medida em tela está intimamente conectada à otimização
da função extrafiscal presente nas exações em questão” (item 3 da Ementa).
Ambos os casos versavam sobre o problema da delegação, à legislação infralegal, da
prerrogativa de fixar a alíquota de contribuições sociais; também em ambos os casos, o
STF afirmou a constitucionalidade dos dispositivos legais impugnados. Igualmente nos
dois precedentes, as premissas das quais o STF partiu, bem como os argumentos que utilizou, foram fundamentalmente os mesmos. É isto que justifica a análise conjunta dos referidos precedentes, ora empreendida.
Esta contribuição divide-se em quatro partes. Primeiro, apresentam-se as (i) concepções teóricas que adotamos no referido trabalho em coautoria (e que refletem as convicções
do autor) a respeito da Legalidade Tributária na ordem jurídica brasileira. Em seguida,
analisa-se a (ii) premissa adotada pelo STF nos precedentes citados, segundo a qual o
Tribunal possuiria uma tendência jurisprudencial de flexibilização da Legalidade Tributária. Em seguida, fazem-se críticas aos (iii) argumentos utilizados pelo STF para afirmar
a constitucionalidade dos dispositivos legais impugnados. Por fim, tecem-se (iv) considerações finais à luz do que terá sido dito nos tópicos anteriores.
1. A Legalidade Tributária na ordem jurídica brasileira: observações
fundamentais
Antes de se começar a discutir o RE n. 1.043.313/RS e a ADI n. 5.277/DF,
cumpre explicitar, em linhas gerais, a visão teórica por nós adotada a respeito da
Legalidade Tributária na ordem jurídica brasileira, ao menos nos aspectos mais
relevantes para o propósito deste artigo.
Acolhemos a lição doutrinária de que a Legalidade Tributária (art. 150, I, da
Constituição) possui duas dimensões normativas diversas: regra e princípio4.

4

Cf. ÁVILA, Humberto. Legalidade tributária multidimensional. In: FERRAZ, Roberto (coord.).
Princípios e limites da tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 279.
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Enquanto regra, a Legalidade Tributária exige que todos os aspectos da regra de tributação (seja no âmbito do antecedente normativo, seja no âmbito do
consequente) estejam estabelecidos em lei; do contrário, o tributo será inválido.
Entre esses aspectos, está a alíquota do tributo, justamente o elemento cuja fixação fora delegada à legislação infralegal no âmbito do RE n. 1.043.313/RS e da
ADI n. 5.277/DF.
A dimensão de regra da Legalidade é reforçada no Código Tributário Nacional, cujo art. 97 prevê um rol de matérias reservadas à lei ordinária. Ali se inclui,
entre outros, a “fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo” (art. 97,
IV). Vale ressaltar que é no próprio texto constitucional que se encontra a atribuição para a lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de
tributar. Assim, o referido dispositivo do Código Tributário Nacional não pode
ser desconsiderado, sob pena de ferir o art. 146 da Constituição Federal.
Para a regra da Legalidade, a Constituição prevê exceções. As mais evidentes
constam de seu art. 153, § 1º, pelo qual se confere ao Poder Executivo, desde que
“atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei” o poder de “alterar as
alíquotas dos impostos” sobre: importação de produtos estrangeiros; exportação
de produtos nacionais ou nacionalizados; produtos industrializados; e operações
de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos e valores mobiliários. Existem
outras previsões constitucionais análogas aplicáveis a outros tributos, como é o
caso da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (“CIDE”) relativa às
atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás
natural e seus derivados e álcool combustível (CIDE-combustível), em relação às
quais pode o Poder Executivo reduzir e restabelecer as alíquotas (art. 177, § 4º,
inciso I, alínea “b”, da Constituição).
A mitigação da Legalidade relativamente a certos tributos explica-se: o constituinte elegeu tributos que, em sua preferência, representam veículos interessantes para introduzir no ordenamento jurídico normas indutoras do comportamento dos contribuintes. O constituinte, então, houve por bem afastar parcialmente
esses tributos do rigor da Legalidade, a fim de que o Estado pudesse dispor do
dinamismo necessário para intervir na vida socioeconômica por meio desses tributos.
Note-se que os dispositivos mencionados acima não dispensam a existência
de lei. A Legalidade Tributária, não obstante mitigada, continua a exigir que a lei
estabeleça condições e limites dentro dos quais o Poder Executivo poderá fixar a
alíquota dos tributos ali referidos.
Por outro lado, o fato de o constituinte ter se preocupado em enumerar as
exceções à regra da Legalidade implica a conclusão de que estamos diante de
numerus clausus: fosse flexível a regra, então não haveria razão para o constituinte dizer quais tributos podem ter alíquotas fixadas pelo Poder Executivo e em que
circunstâncias. É dizer, conquanto qualquer espécie tributária possa apresentar
efeito indutor, sempre se está diante de norma sujeita à Legalidade. Afinal, como
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já afirmado em tese de titularidade apresentada em concurso na Faculdade de
Direito da USP, “as normas tributárias indutoras, posto que destacadas para efeito de pesquisa, não deixam de conformar a hipótese de incidência de tributos e,
como tal, sujeitam-se ao regime jurídico próprio destes5. Destarte, não é o caráter
indutor da norma tributária que a afasta das Limitações Constitucionais ao Poder
de Tributar.
Na sua dimensão de princípio, por sua vez, a Legalidade Tributária exige que
o legislador, na formulação das regras de tributação, seja o mais claro e preciso
possível. O legislador deve descrever, com a maior precisão possível, as circunstâncias que darão ensejo à tributação. Assim, condicionado às limitações fáticas e jurídicas, é esperado que a própria lei descreva, na maior medida possível, a hipótese que dá surgimento a determinada obrigação tributária e as suas consequências6.
No entanto, como mandamento de otimização, é certo que o legislador tributário não conseguirá ser exaustivo em todas as suas previsões. Como é próprio da
linguagem, os termos empregados nos enunciados normativos serão dotados de
algum grau de indeterminação7. Portanto, diante das limitações naturais da linguagem, é admissível que, em certas circunstâncias, atos normativos da administração pública, no lugar de meramente reproduzirem dispositivos legais, efetivamente contribuam para tornar as previsões legais mais claras e passíveis de aplicação efetiva.
O desdobramento da Legalidade Tributária na sua dimensão de regra, de
um lado, e na sua dimensão de princípio, de outro, é fundamental para o debate
sobre a sua aplicação no direito brasileiro, como ficará claro nos tópicos a seguir.
Afinal, se é verdade que a lei não pode furtar-se a prever nenhum dos aspectos da
regra de tributação, sob pena de violar a (regra da) Legalidade, é verdade, também, que, em certas situações, o grau de clareza e precisão do legislador na formulação das regras de tributação pode ser visto como suficiente, haja vista as limitações fáticas e jurídicas envolvidas (princípio da Legalidade). No último caso,
a concorrência de atos normativos infralegais para a delimitação conceitual das
regras de tributação pode ser não apenas admissível, como de todo recomendável.
Apresentadas essas breves considerações teóricas sobre a Legalidade Tributária na ordem jurídica brasileira, passa-se a analisar, propriamente, as decisões
proferidas no RE n. 1.043.313/RS e na ADI n. 5.277/DF, começando-se, no tópico
seguinte, pela análise de uma importante premissa de que o Ministro Dias Toffoli partiu na prolação de seu voto para, em seguida, discutirem-se propriamente
os argumentos que embasaram sua posição.

5

6

7

Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 231.
Cf. ROCHA, Paulo Victor Vieira da. A (i)legalidade, redução e aumento de contribuições sociais
por decreto. Revista Interesse Público vol. 110. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 151-182, p. 156.
Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 51.
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2. Premissa adotada pelo STF no julgamento do RE n. 1.043.313/RS e da ADI
n. 5.277/DF: a suposta tendência de “flexibilização” da Legalidade Tributária
na jurisprudência do STF
Algumas premissas adotadas pelo STF no julgamento do RE n. 1.043.313/RS
e da ADI n. 5.277/DF merecem especial consideração, na medida em que, dado o
desacerto em que consistiram, certamente tiveram influência (negativa, antecipese) sobre o resultado dos julgamentos.
A mais importante delas – que será o objeto deste tópico – diz respeito à percepção do tribunal sobre a sua própria jurisprudência em matéria de Legalidade
Tributária. Nos votos do Ministro Dias Toffoli, citam-se precedentes importantes
do STF, os quais, em sua visão, indicariam uma tendência de “flexibilização” da
Legalidade Tributária naquela Corte. Entre os precedentes citados, constam o RE
n. 343.446/SC, o RE n. 838.284/SC e a ADI n. 4.697/DF, os quais versaram, respectivamente, sobre a Legalidade no âmbito da Contribuição ao Seguro contra
Acidente de Trabalho (SAT), da Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) e das contribuições devidas aos conselhos profissionais.
Ao fazer esse apanhado da jurisprudência do STF em matéria de Legalidade
Tributária, acreditou o Ministro Dias Toffoli estar encontrando evidências de
uma tendência de flexibilização da Legalidade Tributária no âmbito do STF –
tendência que seu voto no RE n. 1.043.313/RS e da ADI n. 5.277/DF apenas viria
reafirmar.
Há, entretanto, notável divergência entre os precedentes citados pelo Ministro e as situações envolvidas no RE n. 1.043.313/RS e da ADI n. 5.277/DF. Os
precedentes referidos pelo Ministro discutem a Legalidade em situações nas quais
a lei, embora prevendo os aspectos da regra de tributação, adota conceitos com
elevado grau de indeterminação e, por isso, delega a tarefa de precisar-lhes o
significado. Note-se, portanto, que, nessa situação, o legislador não deixa de estabelecer todos os aspectos da regra de tributação; estabelece-os, entretanto, fazendo uso de conceitos indeterminados, pelo que atribui a delimitação definitiva de
seu significado à regulamentação infralegal.
É precisamente este o caso da Contribuição ao SAT. O legislador que, conquanto prevendo as noções de “atividade preponderante” e “risco leve, médio e
grave”, houve por bem exigir a complementação infralegal dessas noções. Assim
é que o art. 22, § 3º, da Lei n. 8.212/1991 atribuiu ao Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, enquanto órgão dotado de maior conhecimento técnico e fático, o poder de “alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a
que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes”.
Também é esse o caso da taxa de ATR. A taxa é, por definição, um tributo
sinalagmático e, como tal, deve guardar equivalência com o custo da atividade
que a ensejou (sob pena, inclusive, de inconstitucionalidade). É provável, então,
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que o legislador encontre dificuldades ao estabelecer a base de cálculo de uma
taxa, haja vista a complexidade do cálculo do custo da atividade que legitima sua
cobrança, optando então por conceder à regulamentação infralegal a tarefa de
dar contornos definitivos à base de cálculo de uma taxa.
Por isso, é imprecisa a conclusão de que nos precedentes invocados pelo Ministro Relator haveria uma tendência de “flexibilização” da Legalidade no STF;
esses julgados apenas lidaram com a dificuldade de a lei ordinária, com relação a
certos tributos, estabelecer definitivamente um de seus aspectos, requerendo,
para isso, a participação da legislação infralegal. Em outras palavras, os precedentes citados pelo Ministro Relator discutiram a aplicação da Legalidade na sua
dimensão de princípio, e não de regra.
Os precedentes, portanto, nada têm de ver com os objetos da RE n. 1.043.313/
RS e da ADI n. 5.277/DF. Nestes, admitiu o STF a delegação ao Poder Executivo
da prerrogativa de fixar alíquotas de PIS/PASEP e COFINS sob o argumento de
que limites e condições haviam sido estabelecidos em lei, além da circunstância
de que tal delegação teria propósito extrafiscal. As leis impugnadas no RE n.
1.043.313/RS e na ADI n. 5.277/DF simplesmente delegavam ao Poder Executivo
o poder de determinar a alíquota dos tributos – poder este que a (regra da) Legalidade Tributária exige seja exercido pelo legislador. Em suma: em vez da discussão sobre se a lei foi precisa e clara o suficiente na formulação da regra de tributação antes de dialogar com a regulamentação infralegal (Legalidade na dimensão de princípio), o RE n. 1.043.313/RS e a ADI n. 5.277/DF puseram o STF diante de leis que, simplesmente, abriram mão da prerrogativa de estabelecer
alíquotas de tributos em favor do Poder Executivo, violando, assim, a Legalidade
(na sua dimensão de regra).
Evidência da má compreensão, pelo STF, de sua própria jurisprudência pode
ser verificada analisando-se o precedente da Contribuição ao SAT. De acordo
com o Ministro Dias Toffoli, nele o Ministro Carlos Velloso teria estabelecido três
critérios para considerar-se válida a delegação a atos infralegais. Tais critérios
seriam: “a delegação pode ser retirada daquele que a recebeu, a qualquer momento, por decisão do Congresso”; “o Congresso fixa standards ou padrões que
limitam a ação do delegado”; e “razoabilidade da delegação”.
Primeiramente, a leitura do voto do Ministro Carlos Velloso no RE n. 343.446
permite verificar que não foram despendidos esforços específicos para apurar a
presença desses critérios no caso da contribuição ao SAT. No limite, há a indicação de que a Lei n. 8.212/1991 exigiu estatísticas de acidentes de trabalho como
baliza para alterações no grau de risco atribuído a cada tipo de atividade. Isso,
entretanto, não implica qualquer delegação do Poder Legislativo ao Poder Executivo, mas, antes, a atribuição de função administrativa, voltada ao fiel cumprimento da lei. Aqueles critérios não parecem ter orientado, portanto, a conclusão
do STF sobre a constitucionalidade da definição, por meio de decreto, dos graus
de risco de cada atividade.
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Na verdade, os critérios indicados pelo Ministro Dias Toffoli não se aplicavam ao referido RE n. 343.446. O Ministro Carlos Velloso apenas reproduziu,
naquele voto, raciocínio que tecera noutra oportunidade, qual seja, o RE n.
290.0798. O RE n. 343.446, referido pelo Ministro Dias Toffoli, veicula apenas
transcrição de parte das discussões havidas naquele outro julgamento. O RE n.
290.079 tratava da constitucionalidade de previsões do Decreto-lei n. 1.422/1975
que atribuíam ao Poder Executivo a competência para fixar a alíquota do salário-educação; diferentemente, portanto, das discussões sobre a contribuição ao SAT,
a análise recaía sobre alterações quanto a um dos aspectos da regra-matriz de
incidência tributária (alíquota), tal como no RE n. 1.043.313 e na ADI n. 5.277.
No RE n. 290.079 – e aqui fica evidente a impropriedade de tê-lo como embasamento das decisões exaradas no RE n. 1.043.313 e na ADI n. 5.277 –, a constitucionalidade da fixação das alíquotas do salário-educação pelo Poder Executivo foi aferida tomando como referência dois parâmetros distintos: de um lado, a
Emenda Constitucional n. 1/1969, e, de outro, a Constituição de 1988. Essa distinção é absolutamente relevante, haja vista que, de acordo com o próprio STF, o
salário-educação não possuía natureza tributária antes da Constituição de 19889.
Pois bem: todas as considerações apresentadas pelo Ministro Carlos Velloso acerca dos critérios exigidos para que uma certa delegação fosse admissível foram
formuladas sob o prisma da Emenda Constitucional n. 1/1969. Não sendo o salário-educação, naquele texto, um tributo, nada obstaria a delegação. Ao considerar, por sua vez, o novo contexto constitucional e a natureza de tributo recém-atribuída ao salário-educação, o Ministro Carlos Velloso destacou que “a possibilidade
da (sic) alíquota variar ou ser fixada por autoridade administrativa é incompatível
com a CF/88” (destaque meu). Infelizmente, essa passagem do voto do Ministro
Carlos Velloso não foi reproduzida no RE n. 343.446, e por isso não foi considerada pelo Ministro Dias Toffoli ao votar no RE n. 1.043.313 e na ADI n. 5.277.
Demonstrado o equívoco de se pretender enxergar uma tendência de “flexibilização” da regra da Legalidade Tributária no STF a partir dos precedentes citados, passa-se, agora, a analisar propriamente os argumentos que embasaram a
decisão do STF no RE n. 1.043.313 e na ADI n. 5.277.
3. O julgamento do RE n. 1.043.313/RS e da ADI n. 5.277/DF: os argumentos
do Ministro Dias Toffoli
Tanto no RE n. 1.043.313/RS como na ADI n. 5.277/DF, o STF julgou constitucional a delegação do poder de fixar a alíquota nos casos ora analisados, desde
que a lei estabelecesse limites e condições para a atuação do Poder Executivo,

8
9

STF, RE n. 290.079, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgado em 17 de outubro de 2001.
CALCINI, Fábio Pallaretti. O princípio da legalidade tributária no direito brasileiro e a jurisprudência do STF. Revista Tributária e de Finanças Públicas vol. 95, 2010, p. 121-139, p. 135.
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bem como houvesse, na delegação, o propósito de viabilizar o uso extrafiscal do
tributo.
Dadas as peculiaridades das legislações impugnadas no bojo do (3.1) RE n.
1.043.313/RS, de um lado, e da (3.2) ADI n. 5.277/DF, de outro, parece conveniente analisar separadamente os argumentos utilizados pelo Ministro Dias Toffoli
em cada julgado, ainda que, como razão de decidir, eles sejam os mesmos nos dois
precedentes.
3.1. Argumentos utilizados pelo STF no julgamento do RE n. 1.043.313/RS: os
“limites”, as “condições” e a “função extrafiscal” como critérios
Como antecipado, o RE n. 1.043.313/RS versou sobre o art. 27, § 2º, da Lei n.
10. 865/2004, o qual, tratando da manipulação de alíquota de PIS/PASEP e
COFINS por parte do Poder Executivo, estabelece que “[o] Poder Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer, até os percentuais de que tratam os incisos
I e II do caput do art. 8º desta Lei, as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade das referidas contribuições, nas
hipóteses que fixar”.
Uma primeira crítica se impõe, de pronto: o estabelecimento de “limites” ou
“condições” não satisfaz a Legalidade Tributária exigida pelo sistema constitucional brasileiro e pelo Código Tributário Nacional. Ao proibir que os entes federados instituam ou aumentem tributo sem lei que o estabeleça, a Constituição da
República (art. 150, I) impõe, como requisito de validade do tributo, que todos os
aspectos da regra-matriz de incidência tributária sejam previstos em lei. Quanto
à Legalidade no âmbito da determinação do aspecto quantitativo da regra de
tributação, o Código Tributário Nacional (“CTN”) reforça a exigência constitucional. Ao arrolar as matérias reservadas à lei ordinária, o art. 97, IV, do CTN
prevê que “[s]omente a lei pode estabelecer [...] a fixação de alíquota do tributo e
da sua base de cálculo [...]”.
Supondo, por outro lado, que o Ministro Toffoli estivesse certo ao conceber
os “limites” como condição de validade da delegação, estes, de fato, existiam no
caso: o Poder Executivo foi autorizado a “reduzir e restabelecer” as alíquotas da
Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras
auferidas por contribuintes sujeitos ao regime não cumulativo até os percentuais
de que tratam os incisos I e II do art. 8º da Lei n. 10.865/2004.
No entanto, há uma questão curiosa, não examinada no julgamento do RE
n. 1.043.313. O art. 8º da Lei n. 10.865/2004 não trata da Contribuição ao PIS/
PASEP e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras ou apuradas conforme
o regime não cumulativo. O art. 8º fixa alíquotas para a tributação de operações
de importação: em sua redação original, os incisos I e II previam alíquotas de
1,65% e 7,6% para o PIS-Importação e para a COFINS-Importação, respectivamente. A rigor, o “PIS/COFINS” e o “PIS/COFINS-Importação” são tributos que
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não se confundem, possuindo hipóteses tributárias muito diferentes (de um lado,
a obtenção de receitas e, de outro, a importação de bens ou serviços), de maneira
que gera espécie a opção legislativa de limitar a fixação da alíquota de um tributo à prevista para outro.
De todo modo, em princípio, essa opção legislativa não prejudicaria o reconhecimento da fixação de alíquotas máximas (1,65% e 7,6%), a serem observadas
pelo Poder Executivo. Contudo, alterações legais implementadas no art. 8º da Lei
n. 10.865/2004 pela Medida Provisória n. 668/2015, posteriormente convertida na
Lei n. 12.137/2015, tornaram obscuro o reconhecimento desses limites máximos.
Com essas mudanças legislativas, o inciso I do art. 8º passou a prever as alíquotas
de PIS/COFINS-Importação aplicáveis às operações de importação de mercadorias. Nesse caso, a alíquota do PIS-Importação passou a ser de 2,1%, conforme
alínea “a”, e de 9,65% para a COFINS-Importação, conforme alínea “b”. O inciso
II, por outro lado, passou a tratar da alíquota de PIS/COFINS-Importação incidente nas operações de importação de serviços. As alíquotas foram mantidas em
1,65% para o PIS-Importação, vide alínea “a” do inciso II, e 7,6% para a COFINS-Importação, nos termos da sua alínea “b”.
Sucede, por sua vez, que a Lei n. 13.137/2015 não alterou o art. 27, § 2º, da
Lei n. 10.865/2004, que continuou a fazer remissão aos incisos I e II do art. 8º
como limite para a atuação do Poder Executivo. Se antes cada um desses incisos
tratava de um tributo (PIS-Importação e COFINS-Importação, respectivamente),
a sua redação atual é muito mais complexa, tratando agora as alíquotas separadamente não mais em função do tributo, mas em função do tipo de operação tributada (importação de bem ou importação de serviço). Desse modo, agora há previsão de duas alíquotas para o PIS-Importação (2,1% e 1,65%) e duas alíquotas para
a COFINS-Importação (9,65% e 7,6%), conforme o tipo de operação. Esse cenário
dá ensejo a inúmeras indagações sobre a forma como a nova redação do art. 8º
interage com a delegação prevista no art. 27: qual é o percentual que limita a
atuação do Poder Executivo na definição da alíquota da Contribuição ao PIS/
PASEP e da COFINS aplicável a receitas financeiras: aquele previsto para importação de mercadorias ou para importação de serviços? Parece relevante que essa
peculiaridade tivesse sido discutida no julgamento do RE n. 1.043.313, em vista
das modificações do art. 8º que tornaram a identificação do “limite” pouco clara.
O voto do Relator também alega a presença de condições para a delegação
analisada. Segundo o Ministro Dias Toffoli, o art. 27 da Lei n. 10.865/2004 somente permitiu a alteração das alíquotas da Contribuição ao PIS/PASEP e da
COFINS em relação a receitas financeiras e a pessoas jurídicas sujeitas ao regime
de tributação não cumulativo. Entretanto, o escopo da delegação não pode ser
confundido com as condições segundo as quais a delegação poderá ser exercida. A
lei permitiu que o Poder Executivo alterasse as alíquotas da Contribuição ao PIS/
PASEP e da COFINS em relação a um tipo específico de receita (financeira) auferida por um grupo específico de contribuintes (sujeitos ao regime não cumulati-
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vo). No entanto, determinar a abrangência da delegação não significa determinar
a situação em que a delegação pode ser exercida, tampouco os seus parâmetros.
Não estamos diante de condições, mas da simples delimitação da competência que
foi atribuída ao Poder Executivo.
Por fim, quanto à função extrafiscal do tributo, o Ministro Dias Toffoli identifica-a, nos termos utilizados em seu voto, como um dos fundamentos para considerar constitucional a delegação prevista no § 2º do art. 27 da Lei n. 10.865/2004.
Essa função extrafiscal é identificada como a prerrogativa atribuída ao Poder
Executivo para “controlar ou guiar” oscilações no mercado financeiro, podendo
ser utilizada, até mesmo, para “incentivar determinado setor da economia”10.
Sobre o argumento da extrafiscalidade, já se apontou acima que a Constituição já previu a mitigação da Legalidade quanto a certos tributos nos quais viu
especial vocação extrafiscal, facultando ao Poder Executivo Federal alterar-lhes
as alíquotas, desde que “atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei”
(art. 153, § 1º, da Constituição). É evidente a influência do referido dispositivo
constitucional sobre a decisão do STF ora em análise: vendo, na Constituição, um
rol de tributos para os quais se mitiga o rigor da Legalidade, desde que respeitadas certas condições e limites, a Corte acabou por admitir nova hipótese de mitigação, estendendo-lhe as mesmas exigências constantes do art. 153, § 1º, da Constituição (isto é, a previsão de limites e condições em lei). Afinal, assim como os
tributos já referidos no mencionado dispositivo constitucional, essa nova hipótese
(qual seja, PIS/PASEP e COFINS sobre receitas financeiras de pessoas jurídicas
sujeitas ao regime não cumulativo) conteria, também, função extrafiscal, pelo que
a mitigação da Legalidade seria possível.
Cabe repisar que o argumento da extrafiscalidade não pode ser aceito. No
sistema constitucional tributário brasileiro, a Legalidade é a regra geral; à regra
geral da Legalidade a própria Constituição já previu exceções (notadamente, as
que constam do art. 153, § 1º). Desse modo, admitir o raciocínio desenvolvido
pelo STF seria o mesmo que admitir que a lei ordinária criasse uma exceção à
regra da Legalidade que a própria Constituição não previu ao estabelecer, ela
mesma, as exceções (art. 153, § 1º). E mais: se é verdade que a mitigação constitucional da Legalidade se baseia no caráter marcadamente extrafiscal de certos
tributos, é verdade, também, que qualquer tributo pode exercer função extrafiscal. Isso implica que, admitido o raciocínio do STF, a exceção à Legalidade criada
pelo legislador ordinário poderia ser efetuada em relação a qualquer tributo,
visto que qualquer tributo pode ter função extrafiscal.
Além de equivocada em princípio, a argumentação do STF também não se
adéqua ao próprio caso que estava sob sua análise: não se pretendia cumprir
qualquer finalidade extrafiscal com a redução das alíquotas da Contribuição ao

10

Cf. Voto do Ministro Dias Toffoli no RE n. 1.043.313, p. 13 e 14.
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PIS/PASEP e da COFINS sobre receitas financeiras. Com o Decreto n. 5.164/2004,
o Poder Executivo reduziu as alíquotas da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS
sobre receitas financeiras em geral para zero. A minuta desse Decreto foi submetida ao Presidente da República acompanhada do Parecer PGFN/CAT n.
1.156/2004, que justifica a redução das alíquotas da Contribuição ao PIS/PASEP e
da COFINS incidente sobre receitas financeiras pelo fato de que as despesas financeiras não gerariam mais créditos para os contribuintes do regime não cumulativo. Como detalhado pelo Ministro da Fazenda na exposição de motivos que
também integrou esses documentos, o objetivo da alteração era “compatibilizar a
incidência das contribuições sobre as receitas financeiras com o tratamento dado
às despesas financeiras”.
Reforça-se tal posição com a análise da exposição de motivos do Decreto n.
8.426/2015, que majorou as alíquotas em análise: foi expressamente declarado
pelo Ministro da Fazenda que a majoração se dava por razões arrecadatórias, sem
que se tenha declarado, em nenhum momento, que a majoração se dava por razões de controle do mercado financeiro. Nas palavras do Ministro da Fazenda,
“[a]bre-se mão de importantes recursos para a seguridade social, sem que se vislumbre motivação plausível para tal renúncia”. De fato, a medida se justificava:
em sendo tributos cuja arrecadação é integral da União, somado ao crescimento
dos investimentos financeiros, e considerando ainda a situação fiscal que o Brasil
passava à época, ao final do mandato da ex-presidente Dilma, o Governo Federal
estava carente de recursos. Uma medida fácil seria o restabelecimento das alíquotas da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS sobre receitas financeiras, já que
amparada por expressa disposição legal.
3.2. Argumentos utilizados pelo STF no julgamento do ADI n. 5.277/DF: os
“limites”, as “condições” e a “função extrafiscal” como critérios
Por sua vez, como dito, a ADI n. 5.277/DF versou a respeito do art. 5º da Lei
n. 9.718/1998, cujo § 8º, tratando da incidência de PIS/PASEP e COFINS sobre
receita bruta oriunda da venda de álcool, determina que “[f]ica o Poder Executivo
autorizado a fixar coeficientes para redução das alíquotas previstas no caput e no
§ 4º deste artigo, as quais poderão ser alteradas, para mais ou para menos, em
relação a classe de produtores, produtos ou sua utilização”. Em seguida, o § 10 da
mesma lei dispõe que “[a] aplicação dos coeficientes de que tratam os §§ 8º e 9º
deste artigo não poderá resultar em alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS superiores a, respectivamente, 1,65% [...] e 7,6% [...] do preço médio
de venda no varejo”.
A exemplo do que se verificou em relação ao RE n. 1.043.313, o voto apresentado pelo Ministro Dias Toffoli na ADI n. 5.277 recorreu à suposta existência de
limites, condições e função extrafiscal como argumentos para admitir a delegação legislativa.
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No caso da existência de limites e condições estabelecidos em lei, a bem da
verdade, não houve análise específica. O voto indica apenas que o legislador não
teria olvidado de “prescrever tetos e condições a serem observados”11.
Não é preciso retomar exaustivamente, aqui, o que se disse a respeito da insuficiência da previsão de limites e condições para atender-se à Legalidade Tributária no sistema constitucional brasileiro. Como dito, a Legalidade Tributária, ao
impor ao legislador o dever de estabelecer todos os aspectos da regra de tributação, não convive com a delegação de tal tarefa, sob o mero argumento de que o
exercício dessa delegação estaria sujeito a limites e condições previstas em lei.
Quem deve estabelecer os aspectos da regra de tributação é o legislador, e não o
Poder Executivo. No máximo, este pode ser chamado a conferir maior grau de
determinação conceitual a um aspecto previamente estabelecido pelo legislador;
em todo caso, tal aspecto já terá sido estabelecido pelo legislador, a mando da Legalidade Tributária.
De qualquer maneira, se admitidos os critérios usados pelo Ministro Relator,
é indiscutível a existência de limites na delegação do art. 5º, § 8º, da Lei n.
9.718/1998: o Executivo poderá reduzir e reestabelecer as alíquotas observando os
valores que constam do art. 5º, § 4º, da Lei n. 9.718/1998. Reforçando a existência
de um “teto”, o art. 5º, § 10 prevê que as modificações realizadas pelo Poder Executivo não poderão implicar alíquotas da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS
superiores ao valor que seria obtido pela aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,6%,
respectivamente, sobre o preço médio de venda de álcool no varejo.
É curioso, para os fins deste trabalho, observar como esse preço médio é fixado. O art. 5º, § 11 determina que o preço médio deverá ser obtido “a partir de
dados colhidos por instituição idônea, de forma ponderada com base nos volumes
de álcool comercializados” nos doze meses anteriores à fixação dos coeficientes
para manipulação das alíquotas da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS.
A fixação do tal “preço médio” ilustra bem o que se deve entender como admissível na relação entre lei ordinária e legislação infralegal, tendo em vista as
exigências da Legalidade Tributária. É perfeitamente possível que o legislador,
sem abrir mão de prever todos os aspectos da regra de tributação, veja-se obrigado a fazer uso de conceito com baixo grau de determinação e, assim, cometa à
regulamentação infralegal a tarefa de fixá-lo em caráter definitivo, tendo em
vista os critérios estabelecidos na lei. É precisamente este o caso do tal “preço
médio” de que fala o art. 5º, § 10, da Lei n. 9.718/1998: prevendo o conceito (preço médio) e como ele deverá ser determinado (dados colhidos por instituição
idônea), o legislador delega ao Poder Executivo a missão de estabelecê-lo em caráter definitivo, haja vista a impossibilidade ou, ao menos, a grave inconveniência
de o legislador, ele próprio, fazê-lo previamente. É também nesse sentido que
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Cf. Voto do Ministro Dias Toffoli na ADI n. 5.277, p. 15.
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caminharam os precedentes citados no voto do Ministro Relator, representativos,
como já se pontuou no tópico 1, do debate acerca da Legalidade Tributária enquanto princípio, e não regra.
Por sua vez, quanto às condições em que a delegação pode ser exercida pelo
Executivo, o voto do Ministro Dias Toffoli não as apresenta, limitando-se a dizer
que tais condições estariam presentes. No entanto, diferentemente da existência de
limites, não há, na delegação do art. 5º, § 8º, da Lei n. 9.718/1998, o estabelecimento de qualquer condição para o seu exercício. Não cuidou o legislador de dizer em que casos o Executivo poderá reduzir ou restabelecer as alíquotas que ele,
legislador, fixara; tampouco se encontram os critérios para a redução.
Retome-se o que já se disse sobre as condições da delegação legislativa enquanto critério decisório também adotado no RE n. 1.043.313/RS: as condições não
se confundem com o próprio escopo da delegação. O fato de a delegação exercerse no âmbito de uma incidência específica (no presente caso, PIS/PASEP e COFINS
incidente sobre receita bruta oriunda de venda de álcool) diz respeito apenas ao
escopo da delegação, i.e., o objeto sobre o qual ela pode ser exercida. O escopo da
delegação, entretanto, nada diz sobre quando, ou em que termos, ou em função de que
objetivos ou valores o Poder Executivo poderá atuar. A este respeito, nada se encontra na Lei n. 9.718/1998.
Por fim, novamente a suposta função extrafiscal da tributação envolvida foi
usada como critério para mitigar a Legalidade. O Ministro Dias Toffoli, desta
feita, identificou a função extrafiscal da delegação do art. 5º, § 8º, da Lei n.
9.718/1998 no controle do mercado de álcool combustível, marcado por alta volatilidade e por oligopólios12.
Já foi visto que a utilização de determinado tributo para induzir comportamentos (a referida “função extrafiscal”) não autoriza o afastamento da Legalidade Tributária. Não bastasse isso, ainda que a função extrafiscal fosse capaz de
afastar a Legalidade Tributária, não parece que o art. 5º, § 8º, da Lei n. 9.718/1998
tivesse essa função.
É verdade que a comercialização de combustíveis é objeto de ampla intervenção governamental e, assim, que tributos que afetam essa cadeia produtiva podem cumprir notáveis finalidades extrafiscais. Tanto é assim que a própria Constituição da República (art. 177, § 4º) prevê a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico (“CIDE”) sobre a importação e comercialização de
petróleo e gás natural (e seus respectivos derivados) e, ainda, álcool combustível.
Por sua vez, haja vista a vocação extrafiscal da CIDE-combustível, o constituinte
houve por bem relativizar-lhe a Legalidade Tributária, bem como afastar-lhe a
aplicação da anterioridade anual (art. 177, § 4º, I, alínea “b”). Logo, o Poder Executivo tem a prerrogativa, observados os limites legais, de reduzir e reestabelecer
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Cf. Voto do Ministro Dias Toffoli na ADI n. 5.277, p. 18.
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as alíquotas da CIDE-combustível, além de exigir eventual majoração no mesmo
exercício financeiro em que efetuá-la.
Essa constatação demonstra que a busca por uma “função extrafiscal” na
delegação instituída no § 8º do art. 5º da Lei n. 9.718/1998 é despropositada. O
Poder Executivo já dispunha de ferramenta tributária constitucionalmente adequada para intervir no mercado de comercialização de álcool: a CIDE-combustível fora instituída pela Lei n. 10.336/2001, e, no exercício da competência assegurada pela Constituição e com atenção aos limites da Lei n. 10.336/2001, o Poder
Executivo editou o Decreto n. 5.060/2004. Embora alterado diversas vezes desde
então, sucede um fato, no mínimo, curioso: nos quase vinte anos desde sua edição, o art. 1º, parágrafo único, inciso VI, do Decreto n. 5.060/2004 previu e ainda
prevê alíquota zero de CIDE-combustível sobre a venda de “álcool etílico combustível”. Ou seja, o Executivo, deliberadamente, deixou de utilizar a CIDE-combustível como ferramenta de intervenção no mercado de álcool. Por outro lado, essa
intervenção foi utilizada pelo Ministro Relator, na ADI n. 5.277/DF, como argumento para admitir a delegação legislativa no âmbito da Contribuição para o PIS/
PASEP e COFINS.
Esse contexto histórico-normativo constitui forte evidência de que a delegação instituída no § 8º do art. 5º da Lei n. 9.718/1998 não tem função extrafiscal,
ao contrário do que entendeu o Ministro Relator. Isso leva a concluir, a respeito
da ADI n. 5.277/DF, do mesmo modo como concluído a respeito do RE n.
1.043.313/RS: não apenas andou mal o STF ao conceber a extrafiscalidade como
razão para admitir a relativização da Legalidade Tributária, como também, se
confirmada a premissa, tê-la-ia aplicado inadequadamente ao caso objeto dos
autos, haja vista que de extrafiscalidade não se tratava.
4. Observações finais
Esta contribuição analisou, muito brevemente, as decisões proferidas pelo
STF no RE n. 1.043.313 e na ADI n. 5.277, nas quais se discutiu – e terminou-se
por admitir, desde que atendidos certos requisitos – a possibilidade de o legislador conferir ao Poder Executivo o poder de estabelecer a alíquota de certas incidências da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS. Fez-se menção às razões
utilizadas pelo voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, que, representando o entendimento final do STF em ambos os casos, julgou constitucional a delegação, desde que a lei ordinária previsse limites e condições para o exercício da delegação,
bem como que o tributo envolvido possuísse função extrafiscal.
De início, este artigo teceu algumas considerações teóricas sobre a Legalidade Tributária, tidas como de especial relevância para as críticas aqui feitas ao
julgamento do RE n. 1.043.313 e da ADI n. 5.277. Na ocasião, destacaram-se as
duas dimensões da Legalidade Tributária: a Legalidade como regra, e a Legalidade como princípio. Explicou-se, então, que enquanto regra, a Legalidade exige
que todos os aspectos da regra de tributação estejam previstos em lei, sob pena de
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invalidade do tributo, ao passo que, enquanto princípio, a Legalidade exige do
legislador o maior grau de clareza e precisão possível na formulação das regras
de tributação. A respeito da Legalidade como regra, ademais, esclareceu-se que,
quando o constituinte houve por bem afastá-la em relação a determinados tributos, ele o fez expressamente, tendo em conta, sobretudo, a vocação extrafiscal de
algumas exações.
Em seguida, buscou-se evidenciar que o Ministro Dias Toffoli, ao julgar o RE
n. 1.043.313 e a ADI n. 5.277, partira de uma visão equivocada a respeito da jurisprudência do STF em matéria de Legalidade Tributária. Ao invocar alguns dos
precedentes mais representativos da Corte sobre o tema, acreditou o Ministro
Toffoli estar respaldando a posição que ele viria a adotar no RE n. 1.043.313 e na
ADI n. 5.277. No entanto, os casos por ele citados discutem a Legalidade na sua
feição de princípio, i.e., até que ponto, diante das limitações fáticas e jurídicas
envolvidas, o legislador havia sido claro e preciso o suficiente na formulação das
regras de tributação. As legislações objeto do RE n. 1.043.313 e da ADI n. 5.277,
entretanto, não põem esta questão, na medida em que simplesmente tratam da
delegação, em favor do Poder Executivo, da prerrogativa de fixar a alíquota de
certos tributos. O problema posto no RE n. 1.043.313 e na ADI n. 5.277, portanto,
centra-se na Legalidade enquanto regra, e não enquanto princípio.
Por fim, analisaram-se os critérios utilizados pelo Ministro Dias Toffoli para
julgar constitucionais as delegações legislativas objeto dos RE n. 1.043.313 e da
ADI n. 5.277 – nomeadamente, a previsão de limites e condições em lei, além da
função extrafiscal do tributo.
Além de argumentar que os critérios adotados pelo Ministro não são suficientes para afastar a Legalidade Tributária na sua dimensão de regra, haja vista
que os tributos excetuados da (regra da) Legalidade já estão previstos na Constituição, buscou-se demonstrar que, mesmo se tais critérios tivessem a capacidade
de excepcionar a Legalidade, eles não deveriam ter sido aplicados aos casos objeto do RE n. 1.043.313 e da ADI n. 5.277. Neste passo, demonstrou-se que o que o
Ministro Toffoli chamou “condições” era, em verdade, o próprio escopo da delegação; nenhuma das legislações envolvidas estabelece quando, em que termos ou
em função de que objetivos ou valores a manipulação de alíquotas pelo Executivo
deve ocorrer. Além disso, sustentou-se que a função extrafiscal supostamente ostentada pelos tributos envolvidos, na visão do Ministro Relator, em verdade não
existia, predominando neles a função arrecadatória.
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Introdução
Tendo sido convidado a palestrar em 26 de maio de 2021 no VII Congresso
Brasileiro de Direito Tributário Atual do IBDT (Instituto Brasileiro de Direito Tributário) no painel intitulado “Princípio da Legalidade Tributária: Nova Interpretação ou Ativismo Judicante?”, aceitei o convite e proferi a palestra em mesa composta pelos professores Misabel Abreu Machado Derzi e Luís Eduardo Schoueri.
Recebi também do IBDT o convite para produzir um artigo sobre o tema de
minha palestra, a ser publicado ainda em 2021 nos Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual. Atendi ao convite e espero que o presente estudo esteja à altura dos produzidos pelos demais palestrantes do Congresso.
O tema central do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual do
IBDT se intitulou “Consistência decisória em matéria tributária nos tribunais superiores: aspectos materiais e processuais”. Vê-se, portanto, que no centro do debate estava a crítica e a discussão de julgados em matéria tributária oriundos dos
tribunais superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal. No caso de
minha mesa, a organização do evento sugeriu que o tema da legalidade tributária
fosse analisado especificamente com base em dois acórdãos recentes do Supremo
Tribunal Federal: o Recurso Extraordinário n. 1.043.313 e a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.277. Por isso desenvolvi o presente estudo de modo a
enfocar, em primeiro plano, o conteúdo decisório e argumentativo desses julgados, criticando-os à luz do princípio da legalidade tributária. Não se trata de
pesquisa teórica ou doutrinária, e sim de estudo jurisprudencial.
1. Por que a academia jurídica deve analisar e criticar os julgados do STF?
A crítica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária é tarefa que venho desenvolvendo metodicamente há mais de vinte anos1.

1

GODOI, Marciano Seabra de. A polêmica taxa de incêndio e a oscilante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: reconstrução crítica de uma longa e confusa trama. Revista de Direito Internacional Econômico e Tributário vol. 15, 2020, p. 488-536; GODOI, Marciano Seabra de; FREITAS
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Encaro essa atividade como uma importante vertente do controle social que deve
ser exercido em relação ao papel institucional e ao conteúdo das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. A academia jurídica, especialmente as pesquisas desenvolvidas pela pós-graduação stricto sensu, tem papel central nesse controle, num acompanhamento ao mesmo tempo crítico e “isento da história e da
atividade dos tribunais superiores, o que é muito pouco frequente no Brasil”2.
Espero que o presente estudo possa contribuir para um diálogo mais efetivo,
aberto e enriquecedor entre a academia, a doutrina e a jurisprudência. Espero

2

JÚNIOR, Efigênio. O Supremo Tribunal Federal pretende assumir poderes de um típico órgão
de política tributária? Revista Brasileira de Sociologia do Direito vol. 7, 2020, p. 137-156; GODOI,
Marciano Seabra de; CAMPOS, Aline Chevrand. Distorções e incongruências da jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal na análise da repercussão geral, especialmente em matéria tributária. In: GODOI, Marciano Seabra de; HENRIQUES, Guilherme; BONITO, Rafhael; LOBATO,
Valter (org.). Os impactos do Novo CPC sobre o processo judicial tributário. Belo Horizonte: D’Plácido,
2018. vol. 3, p. 47-74; GODOI, Marciano Seabra de; ROCHA, Sergio André (org.). O dever fundamental de pagar impostos – o que realmente significa e como vem influenciando nossa jurisprudência. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017; GODOI, Marciano Seabra de; PRADO, Júlia F. G. Acessibilidade e qualidade das decisões judiciais num sistema de precedentes: como se comportam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal no exame da repercussão geral das questões constitucionais em matéria tributária? In: BOSSA, Gisele Barra; SALUSSE, Eduardo Perez; PISCITELLI,
Tathiane; ARAUJO, Juliana Furtado Costa (org.). Medidas de Redução do contencioso tributário e o
CPC/2015. São Paulo: Almedina, 2017, p. 497-520; GODOI, Marciano Seabra de. A jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal e a curiosa diferença de tratamento tributário no transporte de
passageiros por vias aérea e terrestre. Revista de Estudos Institucionais vol. 2, 2016, p. 443-466;
GODOI, Marciano Seabra de. Decisões judiciais que limitam de forma genérica a multa de ofício
a 100% do valor do tributo: desvio e deturpação da jurisprudência do STF. In: ROCHA, Valdir de
Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2015. vol. 19, p.
288-318; GODOI, Marciano Seabra de. A nova legislação sobre tributação de lucros auferidos no
exterior (Lei 12.973/2014) como resultado do diálogo institucional estabelecido entre o STF e os
Poderes Executivo e Legislativo da União. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2014. vol. 18, p. 277-314; GODOI, Marciano
Seabra de. Nova legislação do Fundo de Participação dos Estados (LC 143/2013): a curiosa resposta do Congresso Nacional às determinações do Supremo Tribunal Federal. In: PENHA, Marcos
Bueno Brandão; TUTUNGI JUNIOR, Nicola (coord.). Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro vol. XXII. Rio de Janeiro: APERJ, 2014, p. 175-193; GODOI,
Marciano Seabra de. Proteção da segurança jurídica e guinadas jurisprudenciais em matéria
tributária: análise da doutrina atual e de alguns casos recentes. In: ROCHA, Valdir de Oliveira
(coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2012. vol. 16, p. 237-265;
GODOI, Marciano Seabra de. Crítica à jurisprudência atual do STF em matéria tributária. São Paulo:
Dialética, 2011; GODOI, Marciano Seabra de. Imunidade recíproca e ordem econômica: o caso
da cessão do uso de bens imóveis de propriedade dos entes públicos e o IPTU. In: ROCHA, Valdir
de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2011. vol. 15,
p. 252-273; GODOI, Marciano Seabra de. Questões atuais do direito tributário na jurisprudência do
STF. São Paulo: Dialética, 2006; GODOI, Marciano Seabra de. Sistema tributário nacional na jurisprudência do STF. São Paulo: Dialética, 2002; GODOI, Marciano Seabra de. A figura da fraude à
lei tributária na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Revista Dialética de Direito Tributário n. 79. São Paulo: Dialética, 2002, p. 75-85.
SILVA, Virgílio Afonso da. Ponderação e objetividade na interpretação constitucional. In: MACEDO JR., Ronaldo Porto; BARBIERI, Catarina H. C. Direito e interpretação – racionalidades e instituições. São Paulo: Saraiva-Direito GV, 2011, p. 378.
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também que os Ministros do STF encarem como construtivas as críticas que procurarei elaborar de maneira sempre sincera, impessoal e objetiva, como convém
à construção de uma cultura jurídica vigorosa e democrática.
2. Os acórdãos e seu objeto temático
O Recurso Extraordinário n. 1.043.313 e a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.277 versam sobre situações semelhantes. No Recurso Extraordinário,
um contribuinte se insurge contra um aumento, por decreto, da alíquota das
contribuições do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras de contribuintes
sujeitos ao regime não cumulativo das contribuições, aumento autorizado por
norma legislativa própria (art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004), que facultou ao
Poder Executivo “reduzir e restabelecer” as alíquotas fixadas pela lei relativamente a tal incidência.
A norma legislativa impugnada abstratamente na ADI n. 2.577 (art. 5º, §§ 8º
a 11, da Lei n. 9.718/1998, inseridos pela Lei n. 11.727/2008) tem uma feição bastante semelhante: após fixar as alíquotas para a incidência concentrada das contribuições do PIS e da COFINS nas primeiras etapas da cadeia produtiva do álcool, inclusive para fins carburantes, o legislador ordinário autoriza o Poder Executivo a “fixar coeficientes para redução das alíquotas”, as quais poderão ser alteradas pelo executivo “para mais ou para menos”, desde que não superem o teto
correspondente à aplicação das alíquotas cheias do PIS e da COFINS (1,65% e
7,6%) sobre o preço médio de venda a varejo do produto (álcool, inclusive para
fins carburantes).
Portanto, em ambos os casos está no centro da discussão uma norma de lei
ordinária que, fixando determinadas alíquotas para a incidência de contribuições
sociais de seguridade social, delega ao Executivo o poder de reduzir ou restabelecer aquelas alíquotas.
3. Posições, argumentos e decisões tomadas nos acórdãos
Na ADI n. 2.577, a Procuradoria Geral da República defende a posição de
que a delegação legislativa é inconstitucional, por violação à norma da legalidade
tributária (art. 150, I e § 6º, da Constituição). O argumento central dessa posição
é o de que a lei tributária somente pode efetuar delegações de redução, restabelecimento e aumento de alíquotas ao Poder Executivo nos casos expressamente
autorizados pela própria Constituição de 1988 (art. 153, § 1º; art. 177, § 4º, I, “b”;
art. 155, § 2º, XII, “g” e “h” e § 4º, IV, “c”), valendo tais autorizações constitucionais expressas, a contrario sensu, como normas proibitivas da delegação em quaisquer outras situações.
No caso do RE n. 1.043.313, além de outras alegações paralelas que aqui não
serão analisadas, o contribuinte argumenta que a delegação legislativa que autoriza o Executivo a reduzir e restabelecer a alíquota seria inconstitucional por
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violação da norma da legalidade tributária (arts. 150, I; art. 153, § 1º a contrario
sensu, da Constituição). O contribuinte não reputa inválido o decreto que, exercendo num primeiro momento a delegação legislativa tida por inconstitucional,
reduziu a zero a alíquota das contribuições incidentes sobre as receitas financeiras. Segundo o contribuinte, somente seria inválido o decreto que posteriormente
aumentou a alíquota, visto que “as limitações do poder de tributar constituem
garantias para o contribuinte, e não para o Estado” (p. 5 do acórdão).
Os dois casos foram decididos conforme uma única rationale, desenvolvida no
voto do Ministro relator de ambos os feitos, Dias Toffoli. Segundo essa rationale,
o princípio da legalidade tributária não teria as mesmas exigências com relação a
todas as espécies tributárias; para as espécies com menor grau de coatividade
(taxas e outras exações que contemplam atuações estatais referidas diretamente
ao contribuinte), as exigências seriam menores; no caso das espécies com maior
grau de coatividade (os impostos e as contribuições sem “referibilidade” entre o
pagamento do tributo e algum tipo de atuação estatal em benefício do contribuinte), as exigências da legalidade tributária seriam em tese maiores, podendo
ser flexibilizadas quando houver atuação extrafiscal do Poder Executivo de acordo com condições estabelecidas pelo legislador. De todo modo, prossegue o raciocínio do voto condutor dos acórdãos, a definição sobre estar ou não autorizada
uma flexibilização da legalidade tributária somente poderia ocorrer “à luz de
cada caso concreto”, cabendo ao Supremo Tribunal Federal “aferir se a delegação
da lei em sentido formal atende à legalidade suficiente” (p. 21 do acórdão).
Em ambos os casos, a maioria dos Ministros aderiu ao raciocínio do relator,
que considerou que se tratava de uma delegação legislativa válida, visto que estariam presentes os elementos da extrafiscalidade e a definição pelo legislador de
condições específicas para que as alíquotas pudessem ser reduzidas ou restabelecidas. Nos dois casos, também adotou-se a posição do Ministro relator segundo a
qual, quando dos movimentos de aumento ou restabelecimento das alíquotas até
o teto fixado na lei, o ato do Poder Executivo deve sujeitar-se à regra da anterioridade nonagesimal aplicável às contribuições de seguridade social.
O Ministro Marco Aurélio Mello teve posição isolada e vencida nos dois acórdãos. No caso da ADI n. 2.577, o Ministro votou pela improcedência do pedido
por ter entendido, equivocadamente, que a delegação legislativa praticada pela
lei estaria “contemplada no art. 177, § 4º, inciso I, alínea “b”, da Constituição (p.
69 do acórdão). Ocorre que esse art. 177, § 4º, inciso I, alínea “b”, da Constituição
se refere a uma contribuição específica, a chamada CIDE combustíveis, ao passo
que a lei impugnada na ADI n. 2.577 trata das contribuições de seguridade social
do PIS e da COFINS. No caso do RE n. 1.043.313, o Ministro Marco Aurélio Mello proveu o recurso do contribuinte, reputando inconstitucional a delegação legislativa.
Ambos os acórdãos foram publicados em 25 de março de 2021. No caso da
ADI n. 5.277, o acórdão transitou em julgado em 12 de maio de 2021. No caso do
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RE n. 1.043.313, ainda estão pendentes de apreciação embargos de declaração
opostos contra o acórdão que desproveu o recurso do contribuinte e fixou a seguinte tese (tema 939 da sistemática de repercussão geral):
“É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do
art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as
condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição
ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas
jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento
de função extrafiscal.” (p. 2 do acórdão)

4. Crítica à decisão e à fundamentação adotadas em ambos os acórdãos
(voto do relator)
O voto do relator Ministro Dias Toffoli, seguido por todos os demais Ministros à exceção do Ministro Marco Aurélio, contém vários aspectos problemáticos.
Nos tópicos a seguir, abordarei as principais questões levantadas por esse voto.
Minhas posições aderem às críticas ao mesmo voto formuladas por Luís Eduardo
Schoueri, Diogo Olm Ferreira e Victor Lyra Guimarães Luz em obra recente3.
5. O padrão de delegação legislativa examinado na ADI n. 2.577 e no RE n.
1.043.313 é bem distinto do padrão de delegação legislativa admitido pelo
STF em julgados anteriores
Parece-me que a posição majoritária nos acórdãos não conseguiu responder
à principal indagação da posição contrária: se o princípio da legalidade tributária
permitisse que a lei ordinária delegasse a decretos do Executivo o poder de reduzir e restabelecer alíquotas, qual seria o sentido normativo dos dispositivos constitucionais que autorizaram esse tipo de delegação em casos e situações específicas (art. 177, § 4º, I, “b”; art. 155, § 2º, XII, “g” e “h” e § 4º, IV, “c”, todos da
Constituição)?
Nos julgados em que o STF aplacou o rigor da legalidade tributária em relação à Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (RE n. 838.284, Relator
Ministro Dias Toffoli, DJ 22.09.2017) e às contribuições cobradas no interesse de
categorias profissionais (ADI n. 4.697, Relator Ministro Edson Fachin, DJ
30.03.2017), não se tratava, a rigor, de delegações legislativas facultando a decretos do Executivo reduzir e restabelecer alíquotas de tributos. Por isso não me parece convincente a relação de continuidade que o Ministro Dias Toffoli procurou
estabelecer entre esses julgados de 2017 e o julgamento da ADI n. 5.277 e do RE
n. 1.043.313, ambos ocorridos em 2021.

3

SCHOUERI, Luís Eduardo; FERREIRA, Diogo Olm; LUZ, Victor Lyra Guimarães. Legalidade
tributária e o Supremo Tribunal Federal – uma análise sob a ótica do RE n. 1.043.313 e da ADI n.
5.277. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Tributário, 2021.
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No caso da ADI n. 4.697, o que motivou o temperamento quanto às exigências da legalidade tributária foram aspectos relacionados à praticabilidade e à
parafiscalidade, tal como registrado expressamente no item 8 da ementa oficial
do acórdão. Com efeito, seria impraticável que o legislador ordinário fixasse com
exatidão, e levando em conta as particularidades de cada autarquia federal, o
valor das contribuições parafiscais relativas às dezenas de conselhos profissionais
existentes no país. Tratava-se de uma típica exação parafiscal, sem impacto direto
sobre as finanças públicas, sendo impraticável exigir-se que lei em sentido formal
esgotasse os comandos sobre os aspectos quantitativos da exação4.
No caso do RE n. 838.284, também se tratava de exação parafiscal vinculada
estritamente a um tipo de fiscalização específica (anotação de responsabilidade
técnica), sendo que argumentos de praticabilidade militavam claramente em favor da razoabilidade da lei da década de 1980 (Lei n. 6.994/1982) que delegou ao
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) a fixação
do valor da taxa fiscalizatória de anotação de responsabilidade técnica, respeitado um patamar máximo fixado na lei5.
A praticabilidade também esteve no centro das discussões do clássico julgado
de 2003 (RE n. 343.446, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 04.04.2003) sobre a
norma prevista no art. 22, II, da Lei n. 8.212/1991 (alíquotas adicionais da contribuição previdenciária sobre a folha de salários destinadas a financiar as indenizações por acidentes de trabalho). Nesta delegação6, a lei definiu claramente a regra
de que as alíquotas seriam de 1, 2 ou 3%, conforme o risco de acidentes do trabalho nas atividades preponderantes dos contribuintes fosse leve, médio ou grave,
delegando ao regulamento executivo aferir concretamente elementos fáticos (“estatísticas de acidentes de trabalho, apuradas em inspeção”7) que indicassem em
qual grau de risco se situava a atividade preponderante na empresa.
Ora, no caso das leis ordinárias de 2004 (Lei n. 10.865) e 2008 (Lei n. 11.727)
questionadas na ADI n. 2.577 e no RE n. 1.043.313, a delegação legislativa é do
tipo puro. Nestas leis, o legislador simplesmente delega ao Executivo o poder de
reduzir ou restabelecer a alíquota, não indicando qualquer objetivo, condição ou
parâmetro para que tal alteração de alíquotas seja efetuada. O claro objetivo da
delegação dessas leis de 2004 e 2008 é possibilitar que o Executivo, discricionariamente, reduza ou restabeleça a carga tributária de PIS/COFINS sobre determinada categoria de contribuintes ou situações. Trata-se de situação muito diferente

4
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Sobre o caso, cfr. FERRAZ, Luciano; GODOI, Marciano Seabra de; SPAGNOL, Werther. Curso de
direito financeiro e tributário. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 369-370.
Sobre o caso, cfr. FERRAZ, Luciano; GODOI, Marciano Seabra de; SPAGNOL, Werther. Curso de
direito financeiro e tributário. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 392-304.
Cfr. FERRAZ, Luciano; GODOI, Marciano Seabra de; SPAGNOL, Werther. Curso de direito financeiro e tributário. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 384-388.
Art. 22, § 3º, da Lei n. 8.212/1991.
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daquelas examinadas pelo STF nos julgados antes analisados.
6. As delegações legislativas examinadas na ADI n. 2.577 e no RE n.
1.043.313 não possuem funções extrafiscais e não preveem condições para o
seu exercício
Na teoria geral da legalidade tributária contida no voto do Ministro relator,
afirma-se que o fenômeno da extrafiscalidade autorizaria flexibilizações à reserva legal (p. 20-21 do acórdão da ADI n. 2.577), citando-se como precedente o caso
da contribuição para financiamento das indenizações por acidente de trabalho
(RE n. 343.446). Creio que o correto seria afirmar que, quando os objetivos extrafiscais da lei exigirem uma constante e recorrente aferição da realidade fática
quanto a padrões e parâmetros definidos pelo legislador, então estaria justificado
algum grau de delegação. Essa é a ratio decidendi do RE n. 343.446, o que é bem
distinto da afirmação tout court de que a extrafiscalidade autoriza a flexibilização
da legalidade tributária.
A questão é que não há nas normas legais questionadas na ADI n. 2.577 e no
RE n. 1.043.313 qualquer conteúdo extrafiscal, nem a fixação de condições para
que seja exercido o poder de o Executivo reduzir ou restabelecer alíquotas. Vejase a norma do art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004:
“Art. 27, § 2º O Poder Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer, até os
percentuais de que tratam os incisos I e II do caput do art. 8º desta Lei, as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas
financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar.”

Qual poderia ser o conteúdo extrafiscal, o objetivo de induzimento ou desincentivo de comportamentos dos contribuintes por meio de reduções ou restabelecimentos das alíquotas cheias do PIS e da COFINS no caso das receitas financeiras? Nenhum. Prova disso é que o Executivo, primeiro quando reduziu as alíquotas a zero e depois quando as elevou a determinado patamar, nada informou ou
justificou em termos de pretensos objetivos extrafiscais das medidas. Note-se
bem: nada há aqui em termos de aferição de padrões e realidades fáticas como no
caso da delegação legislativa validada pelo STF no RE n. 343.446; o que há aqui
é uma norma legal que deixa ao alvitre do Executivo reduzir ou restabelecer,
quando quiser, a carga tributária de determinados contribuintes do PIS e da
COFINS (aqueles sujeitos à sistemática não cumulativa).
No caso das normas questionadas na ADI n. 5.277, tampouco há qualquer
conteúdo extrafiscal na delegação legislativa. Vejamos o conteúdo do art. 5º da
Lei n. 9.718/1998, na redação conferida pela Lei n. 11.727/2008:
“Art. 5º A Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS incidentes sobre a receita
bruta auferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, serão calculadas com base nas alíquotas, respectivamente, de:
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I – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) e 6,9% (seis inteiros e nove décimos por cento), no caso de produtor ou importador; e
II – 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) e 17,25% (dezessete inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), no caso de distribuidor.
§ 1º Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda de álcool, inclusive para fins carburantes, quando auferida:
I – por distribuidor, no caso de venda de álcool anidro adicionado à gasolina;
II – por comerciante varejista, em qualquer caso;
III – nas operações realizadas em bolsa de mercadorias e futuros.
§ 2º A redução a 0 (zero) das alíquotas previstas no inciso III do § 1º deste artigo
não se aplica às operações em que ocorra liquidação física do contrato.
§ 3º As demais pessoas jurídicas que comerciem álcool não enquadradas como
produtor, importador, distribuidor ou varejista ficam sujeitas às disposições da
legislação da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis à pessoa
jurídica distribuidora.
§ 4º O produtor, o importador e o distribuidor de que trata o caput deste artigo
poderão optar por regime especial de apuração e pagamento da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, no qual as alíquotas específicas das contribuições são fixadas, respectivamente, em:
I – R$ 23,38 (vinte e três reais e trinta e oito centavos) e R$ 107,52 (cento e sete
reais e cinquenta e dois centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de venda
realizada por produtor ou importador;
II – R$ 58,45 (cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 268,80
(duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) por metro cúbico de álcool, no
caso de venda realizada por distribuidor.
§ 5º A opção prevista no § 4º deste artigo será exercida, segundo normas e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último dia
útil do mês de novembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos, de forma
irretratável, durante todo o ano-calendário subsequente ao da opção.
§ 6º No caso da opção efetuada nos termos dos §§ 4º e 5º deste artigo, a Secretaria
da Receita Federal do Brasil divulgará o nome da pessoa jurídica optante e a data
de início da opção.
§ 7º A opção a que se refere este artigo será automaticamente prorrogada para o
ano-calendário seguinte, salvo se a pessoa jurídica dela desistir, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último
dia útil do mês de novembro do ano-calendário, hipótese em que a produção de
efeitos se dará a partir do dia 1º de janeiro do ano-calendário subsequente.
§ 8º Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes para redução das alíquotas previstas no caput e no § 4º deste artigo, as quais poderão ser alteradas,
para mais ou para menos, em relação a classe de produtores, produtos ou sua
utilização.
§ 9º Na hipótese do § 8º deste artigo, os coeficientes estabelecidos para o produtor e o importador poderão ser diferentes daqueles estabelecidos para o distribuidor.
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§ 10. A aplicação dos coeficientes de que tratam os §§ 8º e 9º deste artigo não
poderá resultar em alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
superiores a, respectivamente, 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos
por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento) do preço médio de venda
no varejo.
§ 11. O preço médio a que se refere o § 10 deste artigo será determinado a partir
de dados colhidos por instituição idônea, de forma ponderada com base nos volumes de álcool comercializados nos Estados e no Distrito Federal nos 12 (doze)
meses anteriores ao da fixação dos coeficientes de que tratam os §§ 8º e 9º deste
artigo.”

O art. 5º da Lei n. 9.718/1998 trata de um mecanismo para concentrar a incidência tributária nas primeiras etapas da cadeia de produção e circulação, em
que há menos agentes econômicos envolvidos, facilitando assim a fiscalização e
dificultando a sonegação. Mas não é esse mecanismo em si mesmo que é questionado na ADI n. 5.277. O que é questionada nessa ADI é a delegação prevista no §
8º do artigo, que autoriza o Executivo a reduzir ou restabelecer as alíquotas definidas pelas normas anteriores do artigo. Segundo o § 8º e os demais que lhe seguem, o que impede o Executivo de reduzir a zero a tributação de PIS e COFINS
sobre toda a cadeia do álcool? Nada, absolutamente nada. E qual condição deve
atender o Executivo para efetuar tal redução? Nenhuma.
O voto do relator afirma que haveria conteúdo extrafiscal na sistemática do
art. 5º da Lei n. 9.718/1998. Mas a afirmação é desprovida de qualquer rigor ou
lastro em fatos concretos. Veja-se o seguinte excerto (p. 22 do acórdão da ADI n.
5.277):
“Embora não haja previsão expressa, não há dúvida de que a relação entre a nova
lei e o ato normativo infralegal, cuja edição compete ao Poder Executivo, se deu
em termos de desenvolvimento de função extrafiscal [destaque no original], a qual se
liga, ao cabo, à otimização do princípio da solidariedade, norteador da seguridade social. E é certo que a atividade estatal subjacente a essa função costumeiramente depende de apreensão pela Administração, por sua natural proximidade
com os fatos, de variados aspectos da realidade fenomênica (tal como referido nos
precedentes já analisados).”

Ora, se o objetivo é “otimizar a solidariedade no financiamento da seguridade social”, então não se trata de medida extrafiscal e sim de medida fiscal. Em
defesa do argumento de que haveria conteúdo extrafiscal na delegação em questão, o relator afirma que a exposição de motivos da Medida Provisória posteriormente convertida na Lei n. 11.727/2008 menciona que o mecanismo da concentração da tributação nas primeiras etapas da cadeia “possibilitará melhor controle fiscal sobre o setor, favorecendo a concorrência entre as empresas” (p. 23 do
acórdão). Ora, o objetivo de “melhor controle fiscal sobre o setor, favorecendo a
concorrência entre as empresas” (p. 22 do acórdão) significa nada mais do que
lutar contra a sonegação e a evasão fiscal, o que tampouco constitui objetivo ex-
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trafiscal. Em suma, não cabe enxergar extrafiscalidade em simples medidas de
combate à sonegação em determinado setor econômico, nem confundir extrafiscalidade com o princípio da solidariedade no financiamento da seguridade social, algo que infelizmente nunca foi levado em conta pelo legislador na condução
da política fiscal das contribuições do PIS e da COFINS8.
Por outro lado, o relator não indica concretamente em que medida a delegação legislativa em questão é condicionada à “apreensão pela Administração de
variados aspectos da realidade fenomênica”. Volto a perguntar: segundo o § 8º e
os demais que lhe seguem, o que impede o Executivo de reduzir a zero a tributação de PIS e COFINS sobre toda a cadeia do álcool? Nada, absolutamente nada.
E qual condição deve atender o Executivo para efetuar tal redução? Nenhuma.
É preciso deixar claro que a aferição do preço médio de venda no varejo do
álcool, mencionada nos §§ 10 e 11 do art. 5º, tem como finalidade única impedir
que as alíquotas definidas pelo Executivo resultem em exigência tributária superior a determinado teto (1,65% e 7,6% sobre o preço médio de venda no varejo),
mas não impede em absoluto que o Poder Executivo flutue livremente a carga
tributária do setor até este teto, inclusive podendo reduzir a carga tributária a
zero sem a necessidade de atender a nenhuma condição.
7. Faz sentido afirmar que determinadas espécies tributárias são mais
coativas do que outras, e fazer dessa maior ou menor coatividade um
parâmetro para guiar a aplicação da legalidade tributária?
Citando raciocínio doutrinário de autor espanhol, que por sua vez analisa a
jurisprudência espanhola, o voto do relator afirma que “guarda lógica” a exigência de maior presença do legislador no tratamento de tributo que possua alto
grau de coatividade (p. 17 do acórdão da ADI n. 5.277). Creio que essa constatação é insuficiente para justificar que a interpretação da legalidade tributária na
Constituição brasileira se influencie por essa “lógica”, não tendo sido realizada
uma comparação metódica e controlada entre o tratamento de ambos os ordenamentos jurídicos (espanhol e brasileiro) acerca da reserva de lei em matéria tributária.
Mas avancemos um pouco mais na teorização jurídica e social proposta pelo
voto do relator. O que conferiria mais ou menos coatividade a uma espécie tributária? A existência ou não de “benefício imediato conferido ao contribuinte” (p.
17). E por quê? Porque a não existência de um benefício imediato conferido ao
contribuinte como contraprestação do tributo faz presumir que sua “aceitação”
será “mais difícil”. Inversamente, a existência de um benefício imediato conferido

8

Cfr. GODOI, Marciano Seabra de. Contribuições Sociais e de Intervenção no Domínio Econômico: a paulatina desconstrução de sua identidade constitucional. Revista de Direito Tributário da
APET vol. 15, 2007, p. 81-110.
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ao contribuinte como contraprestação do tributo faz presumir que sua “aceitação”
será mais fácil.
Vejo no raciocínio acima dois problemas. Um de ordem jurídica, outro de
ordem sociológica. Do ponto de vista jurídico, não há nenhuma diferença entre o
grau de coatividade ou compulsoriedade de um tributo vinculado a uma atuação
estatal específica relacionada ao contribuinte (como no caso das taxas) e de um
tributo não vinculado a uma atuação específica relacionada ao contribuinte (como
no caso dos impostos). Em ambos os casos, a incidência tributária decorre diretamente da lei e independe da vontade do contribuinte. Isso nada tem a ver com a
escolha do contribuinte entre praticar ou não o fato gerador, que existe tanto no
caso do imposto quanto no caso da taxa. Repita-se: do ponto de vista jurídico, não
há critério algum para reputar-se a taxa ou a contribuição de melhoria menos
coativas ou compulsórias do que os impostos.
Como o voto realiza uma incursão no terreno da aceitação aos tributos, não
há outro remédio senão refletir sobre os aspectos sociológicos da fiscalidade. Seria exato, ou pelo menos razoável, presumir que o grau de aceitação social de
determinada exação depende de essa exação específica estar ou não ligada a um
benefício imediato conferido ao contribuinte? Não é o caso de entrarmos aqui em
revisões bibliográficas sobre essa difícil temática do acordo fiscal e da moral tributária vigente em dada sociedade. Basta figurarmos um exemplo simples da realidade brasileira para verificar que o raciocínio do voto do relator é bastante questionável. A contribuição de melhoria, mesmo sendo uma espécie cuja cobrança
está visceralmente ligada a um benefício imediato conferido ao contribuinte (valorização de seu imóvel provocada por obra pública), é um tributo virtualmente
inexistente em nossa sociedade, não granjeando um grau mínimo de aceitação
social que permitisse sua cobrança pelos entes federativos. O IPTU, no raciocínio
do voto do relator, teria muito menos aceitação social do que a contribuição de
melhoria – o que definitivamente não parece ser a realidade em nossa sociedade.
8. Crítica à posição defendida pelo contribuinte no RE n. 1.043.313
O raciocínio do contribuinte no RE n. 1.043.313 é curioso: argumenta-se que
a delegação legislativa que autoriza o Executivo a reduzir e restabelecer a alíquota seria inconstitucional por violação da norma da legalidade tributária, mas reputa-se válido o decreto que, exercendo num primeiro momento a delegação legislativa tida por inconstitucional, reduziu a zero a alíquota das contribuições
incidentes sobre as receitas financeiras. Segundo o contribuinte, somente seria
inválido o decreto que posteriormente aumentou a alíquota, porque “as limitações do poder de tributar constituem garantias para o contribuinte, e não para o
Estado” (p. 5 do acórdão).
Essa afirmação é muito comum na doutrina brasileira do direito tributário,
mas não é exata. Basta um exemplo para indicá-lo: o princípio da igualdade.
Quando se declara inconstitucional uma norma que cria um privilégio ou uma
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isenção tributária ao arrepio do princípio da igualdade (como no caso da ADI n.
3.260, Relator Ministro Eros Grau, DJ 29.06.2007), aplica-se uma limitação do
poder de tributar (igualdade) cujo resultado é obrigar determinado contribuinte
a ingressar aos cofres públicos o valor da exação tributária. Aqui, a limitação do
poder de tributar não funciona como escudo do contribuinte contra a tributação.
9. O que realmente levou os Ministros a validarem a delegação legislativa
presente nas Leis n. 10.865/2004 e n. 11.727/2008? Duas visões sobre a
legalidade tributária
Lendo os votos proferidos em ambos os acórdãos, tenho a nítida impressão
de que o que moveu a grande maioria dos Ministros não foi tanto a rationale do
voto do relator. Foi algo bem mais simples e direto: a constatação de que, ao fim
e ao cabo, os interesses patrimoniais imediatos dos contribuintes das obrigações
tributárias alcançadas pela delegação legislativa são favorecidos por ela, e não
contrariados. Vários Ministros expressaram claramente esse ponto de vista. No
acórdão da ADI n. 5.277, o Ministro Nunes Marques observou que “a tributação
das receitas tratadas na legislação ora em exame hoje se dá em patamar reduzido,
se comparada com as demais receitas tributadas por PIS e COFINS” e que a inconstitucionalidade da delegação prejudicaria o contribuinte (p. 37 do acórdão).
O Ministro Alexandre de Moraes afirmou que a lei fixou um teto e previu “possibilidade de modulação sempre a favor do contribuinte” (p. 40 do acórdão). O
Ministro Luís Roberto Barroso afirmou que a delegação existe “em favor do contribuinte” e não em sua ameaça: “no fundo, se decreto não houvesse, prevaleceria
alíquota mais elevada do que a que se tinha” (p. 52 do acórdão).
Com efeito, se se encara a legalidade tributária simplesmente como um escudo do contribuinte contra investidas estatais, como um instrumento de proteção
do patrimônio individual do contribuinte contra exigências tributárias que podem
atingir-lhe, não parece haver claro motivo para invalidar delegações legislativas
que permitem ao Executivo reduzir e restabelecer, para determinados contribuintes, as alíquotas fixadas genericamente na lei. De modo simples e direto: essas
delegações objetivam reduzir e não aumentar a carga tributária, e os exemplos
acima comprovam essa realidade, o que não passou despercebido aos Ministros.
Afirmei em obra anterior que
“A legalidade tributária, determinando que os tributos sejam estabelecidos por
atos do Poder Legislativo, tem uma clara relação com o princípio democrático.
Trata-se de fornecer legitimidade ao dever de pagar tributos, garantindo-se sua
autonomia no sentido de que o povo tributa a si mesmo, visto que seus representantes eleitos (e não a Administração ou os tribunais) são os responsáveis pela
definição qualitativa e quantitativa dos encargos tributários.”9

9

FERRAZ, Luciano; GODOI, Marciano Seabra de; SPAGNOL, Werther. Curso de direito financeiro
e tributário. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 387.
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Trata-se de uma clássica e importante faceta política da legalidade tributária,
que tende a ser ensombrecida pela concepção anterior, cujo propósito imediato e
pragmático é reduzir ao máximo a carga tributária cobrada dos contribuintes.
Não só entre os Ministros do STF, mas também entre o público e a população
em geral, a visão da legalidade tributária como escudo contra a tributação é mais
viva do que a legalidade tributária como instrumento de legitimação político-discursiva da tributação (sentido material do processo legislativo). De fato, em minhas
aulas ao longo dos últimos 25 anos de docência da disciplina Direito Tributário
sempre constatei que os alunos que se iniciam na matéria não veem qualquer problema ou anomalia na possibilidade de decretos do Executivo reduzirem alíquotas
ou bases de cálculo previstas em lei, como se o princípio da legalidade tributária
fosse alheio e indiferente a tais movimentos de redução da carga tributária.
Sempre advirto aos alunos que, como ensinava Aliomar Baleeiro10 muito antes da existência do art. 150, § 6º, da Constituição atual11, o princípio da legalidade tributária é uma limitação constitucional ao poder de tributar e, também, uma
limitação constitucional ao poder de não tributar. Mas o arraigado libertarismo
fiscal existente na sociedade brasileira (inclusive em sua doutrina do direito tributário)12 faz com que o senso comum (inclusive o senso comum dos juristas) insista
em exigir lei somente para criar ou aumentar tributo, aceitando qualquer forma
ou modalidade de ato infralegal quando se trata de extinguir ou reduzir a tributação – as velhas e sempre renovadas práticas e estratagemas da guerra fiscal do
ICMS (bem como as conhecidas teorias jurídicas engendradas para defendê-las)
são um claro exemplo desse fenômeno.
Conclusão
Ao contrário do que afirmaram vários Ministros em seus votos no Recurso
Extraordinário n. 1.043.313 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.277, a
delegação legislativa analisada nestes julgados tem um padrão bem distinto das
delegações legislativas admitidas pelo STF em julgados anteriores (contribuições
corporativas, taxa de anotação de responsabilidade técnica e alíquotas adicionais
para financiamento das indenizações por acidentes de trabalho).
Nesses julgados anteriores, a delegação legislativa não envolvia carta branca
para o Poder Executivo reduzir e restabelecer a carga tributária de tributos com
alto poder arrecadatório como o PIS e a COFINS. No caso das contribuições cor-

10

11

12

BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 8. ed. atualizada por Misabel
Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 3.
FERRAZ, Luciano; GODOI, Marciano Seabra de; SPAGNOL, Werther. Curso de direito financeiro
e tributário. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 388-389.
GODOI, Marciano Seabra de. Crítica à visão libertarista do tributo e do direito tributário. In:
GASSEN, Valcir (org.). Equidade e eficiência da matriz tributária brasileira. 2. ed. Belo Horizonte:
Arraes, 2016, p. 105-119.
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porativas e da taxa de anotação de responsabilidade técnica, a delegação é quase
uma consequência natural da parafiscalidade. No caso das alíquotas adicionais
para financiamento das indenizações por acidentes de trabalho, a lei criou uma
sistemática de constante e recorrente aferição da realidade fática quanto a padrões e parâmetros legais, resultando daí a razoabilidade da delegação.
Ao contrário do que afirmaram os Ministros, não há nas normas legais questionadas na ADI n. 2.577 e no RE n. 1.043.313 qualquer conteúdo extrafiscal,
nem a fixação de condições (objetivas ou subjetivas) para que seja exercido o poder de o Executivo reduzir ou restabelecer alíquotas. O claro objetivo desse padrão de delegação é possibilitar que o Executivo, discricionariamente, reduza ou
restabeleça a carga tributária de PIS/COFINS sobre determinada categoria de
contribuintes ou situações.
No caso da delegação contida no art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004, nada há
em termos de aferição de padrões e realidades fáticas a cargo do Executivo como
no caso da delegação legislativa validada pelo STF no RE n. 343.446, sendo a
inexistência de qualquer conteúdo extrafiscal algo chapado e patente. Por isso
mesmo o Executivo, primeiro quando reduziu as alíquotas a zero e depois quando
as elevou a determinado patamar, nada informou ou justificou (pois não precisava fazê-lo) em termos de pretensos objetivos extrafiscais das medidas.
No caso das normas sobre a cobrança concentrada do PIS e da COFINS na
cadeia produtiva do álcool (Lei n. 11.727/2008), o problema não é a antecipação
da cobrança para as primeiras etapas da cadeia, o problema é a delegação pura
prevista no § 8º do dispositivo legal, que autoriza o Executivo a reduzir ou restabelecer as alíquotas definidas pelas normas anteriores do artigo. Segundo esse §
8º e os demais que lhe seguem, nada impede o Executivo de reduzir até mesmo a
zero a tributação de PIS e COFINS sobre toda a cadeia do álcool, não havendo
qualquer condição que deva ser preenchida para o exercício de tal prerrogativa.
A corrente majoritária na ADI n. 5.277 enxerga extrafiscalidade em simples
medidas de combate à sonegação em determinado setor econômico, introduzindo
adicionalmente nessa equação o princípio da solidariedade no financiamento da
seguridade social, algo que nada tem a ver com extrafiscalidade e infelizmente
nunca foi levado em conta pelo legislador na condução da política fiscal das contribuições do PIS e da COFINS, que há décadas são utilizados pela política fiscal
do governo federal como se fossem tributos sem qualquer vinculação com as necessidades de custeio da seguridade.
Creio que os acórdãos que ora termino de comentar constituem talvez a primeira afirmação clara de que o STF enxerga, preza e valora muito mais a legalidade tributária enquanto escudo/defesa de contribuintes individuais do que a legalidade tributária enquanto mecanismo de legitimação do dever tributário
numa sociedade que se pretende democrática.
Caso o Executivo e o Legislativo levem a sério e sigam à risca a teoria geral e
a rationale do voto condutor dos acórdãos, pode-se ter em breve um sistema tribu-
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tário em que a legislação de boa parte dos tributos limita-se a fixar tetos quantitativos para as exações, deixando ao Executivo a tarefa de flutuar livremente a
carga tributária de vastos setores econômicos, conforme desígnios retórica e vagamente chamados de extrafiscais. As contribuições previdenciárias sobre a folha
de salários parecem ser um sério candidato para servir a tal modelo, visto que,
segundo a classificação teórica proposta no voto do Ministro Relator dos acórdãos, encaixam-se na categoria de espécies tributárias pouco coativas e presumidamente muito bem aceitas pelos contribuintes, o que justificaria, em relação a elas,
afastar a regra de que “é na Casa Legislativa que se trava o debate democrático e
se obtém o consentimento do contribuinte (princípio da autoimposição)” (p. 17 do
acórdão da ADI n. 5.277).
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Introdução
A súmula, como enunciado que consolida a orientação dominante em um
tribunal, é vertida por meio de um texto, e o entendimento das palavras rumo à
decidibilidade de conflitos é a tarefa da dogmática hermenêutica por excelência.
Como recordaria Tércio Sampaio Ferraz Jr., a súmula, como texto que é, confere
ao jurista o propósito básico não apenas de compreendê-la, mas sobretudo de “[...]
determinar-lhe a força e o alcance, pondo o texto normativo em presença dos
dados atuais de um problema”, e isto porque “[...] o texto normativo constitui,
obviamente, uma língua, que deve ser interpretada”1.
Não surpreende, ou ao menos não deveria surpreender, o fato tão conhecido
hoje de que “[...] a interpretação é a atividade que se presta a transformar disposições (textos, enunciados) em normas”2 e, ao fazê-lo, recordaria Eros Grau, o intérprete autêntico produz a norma decisão. Assim, “[...] o direito reclama interpretação”3, uma prudência ou saber prático, pois “[...] interpretar um texto normativo significa escolher uma entre várias interpretações possíveis, de modo que
a escolha seja apresentada como adequada [Larenz 1983/86]”4, e por isso a alternativa verdadeiro/falso é estranha ao direito, que se volta ao justificável. Nega-se,
por isso mesmo, a existência de uma única resposta correta “[...] ainda que o intérprete autêntico esteja [...] vinculado pelo sistema jurídico”, pois “[...] nem mesmo o juiz Hércules (Dworkin 1987/105) estará em condições de encontrar, para
cada caso, a única resposta correta”5.
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FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito – técnica, decisão, dominação. 11. ed.
São Paulo: Atlas, 2019, p. 449.
GRAU, Eros Roberto. Direito posto e o direito pressuposto. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 39.
GRAU, Eros Roberto. Direito posto e o direito pressuposto. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. “[...] a
interpretação é uma prudência – o saber prático, a phrónesis, a que se refere Aristóteles, na Ética
a Nicômaco [...]. O intérprete autêntico, ao produzir normas jurídicas, pratica a juris prudentia.”
GRAU, Eros Roberto. Direito posto e o direito pressuposto. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 40-41.
GRAU, Eros Roberto. Direito posto e o direito pressuposto. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 4142: “A concepção dworkniana de one right answer, ademais de tudo, perece no momento em que
sustentada sobre a busca da ‘melhor teoria possível’ como ideal absoluto: na recusa da pretensão
a valores absolutos, porque inserida no quadro de uma teoria dos valores inaceitável, essa ‘melhor
teoria possível’ resulta um postulado filosófico inaceitável (Aarnio 1992/204). Nem os princípios,
nem a argumentação segundo um sistema de regras que funcione como um código da razão prática [...] permitirão o discernimento da única resposta correta. Essa resposta verdadeira (única
correta) não existe.”
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As súmulas são, neste passo, uma epítome ou síntese de precedentes, ou, dito
de outra forma, o resumo de um conjunto de decisões que precedem o porvir da
aplicação (= realização) do direito. Assim, a habilidade preditiva do futuro advém
justamente da escavação arqueológica das decisões do passado. Por isso mesmo, a
súmula é antes um campo a ser escavado do que canteiro de obras, pois nada
constrói ou gesta de novo, apenas ressoa o que antes foi feito. O trabalho do intérprete é visitar as camadas estratigráficas da memória que elas preservam para
resgatar seus vestígios materiais e, com eles, proferir sua decisão. Antes de tudo,
súmulas são textos a serem observados e essa revisitação acresce à cadeia de sentidos, movendo o próprio fazer jurídico.
Não sejamos inocentes sobre as dificuldades e as incompreensões desse percurso argumentativo. Ao tratar da função indexadora das ementas e, em particular, sobre o seu uso mecanizado, Arruda Alvim e Leonard Schmitz iluminaram a
angústia do textualismo que pretendeu, em algum momento, o monopólio da
produção jurídica pelo legislador com as seguintes palavras: “[...] se até mesmo
parte da doutrina que admite que a lei precisa ser interpretada diz que a fixação
de determinada tese jurídica por um tribunal superior supre essa necessidade
interpretativa, há ainda um longo caminho a trilhar para o correto uso do direito
jurisprudencial”6.
A inquietação é pertinente quando instrumentos sumulares ou ementários
são alçados ao espaço asséptico da reprodutibilidade técnica, sem preservar qualquer “[...] espaço argumentativo para novas possibilidades hermenêuticas”7. É necessário que se estabeleça a premissa de que “[...] a força normativa dos ‘precedentes’ está no comportamento reiterado de determinado tribunal, e não no corpo da
ementa (ou no enunciado de súmula) que representa um julgamento”8. Por isso
mesmo, negar aplicação de uma súmula a um caso concreto que não reste capturado pelo horizonte de eventos das decisões que lhe deram lastro não é negar sua
potencialidade normativa, mas, antes, afirmar justamente a prática costumeira
de uma corte que levou à edição do enunciado. O aplicador, por meio deste expediente, preserva a integridade e a própria autoridade da súmula, legitimada pela
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ALVIM, Arruda; SCHMITZ, Leonard. Ementa. Função indexadora. (Ab)uso mecanizado. Problema hermenêutico. In: NUNES, Dierle et al (org.). A nova aplicação da jurisprudência e precedentes
no CPC/2015: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim. São Paulo: Thomson
Reuters Revista dos Tribunais, 2017, p. 654-676.
ALVIM, Arruda; SCHMITZ, Leonard. Ementa. Função indexadora. (Ab)uso mecanizado. Problema hermenêutico. In: NUNES, Dierle et al (org.). A nova aplicação da jurisprudência e precedentes
no CPC/2015: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim. São Paulo: Thomson
Reuters Revista dos Tribunais, 2017, p. 655.
ALVIM, Arruda; SCHMITZ, Leonard. Ementa. Função indexadora. (Ab)uso mecanizado. Problema hermenêutico. In: NUNES, Dierle et al (org.). A nova aplicação da jurisprudência e precedentes
no CPC/2015: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim. São Paulo: Thomson
Reuters Revista dos Tribunais, 2017, p. 655-656.
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certeza da permanência e não da ruptura. Para reportar ao escólio de François
Ost9, a súmula remete a uma específica manifestação da segurança: na perspectiva ex post, a confiabilidade da tradição e da memória do direito que contrapõe ao
esquecimento a tradição e, na dimensão ex ante, a calculabilidade da adaptação e
da promessa do direito que contrapõe à incerteza a promissão.
Ao se negar ao aplicador a possibilidade de formar sua convicção a partir das
normas do sistema jurídico, ou recusar a própria porosidade dos textos sumulares
de modo a neles vislumbrar uma pretensa univocidade semântica de maquínico
pendor essencialista, ignora-se a importante advertência de que quem enxerga na
súmula ou ementa “[...] a resolução pronta para seu problema prático passa por
cima do momento hermenêutico, e admite desligar-se do mundo concreto”10. Assim, a crença cega ou de veneração do conteúdo destes enunciados consiste em
uma profissão insustentável de fé segundo a qual se busca “[...] suprir a vagueza
da linguagem da lei recaindo no mesmo equívoco que se quer superar: acreditando na suposta precisão linguística das decisões judiciais”11, de modo a conferir
uma convicção superlativa na habilidade dos juristas.
É igualmente desnecessário temer que a segurança jurídica resulte chagada
ou maculada ao se permitir ao julgador interpretar o espaço da moldura normativa de esforços sintetizadores como súmulas ou ementas, pois é em Frederick
Schauer que se lê: “apelar a um precedente é uma forma de argumentação, e uma
forma de justificação [...]. A anatomia básica da argumentação por precedente é
facilmente definida: o tratamento prévio de uma ocorrência X na forma Y constitui, unicamente por seu caráter histórico, uma razão para tratar X de forma Y
se e quando ocorrer X novamente.”12 E se acaso um julgador entender que X não
ocorreu, ruirá o edifício jurídico do precedentalismo, ou a exceção confirmará a
autoridade da regra? As leis são igualmente vinculantes, tais quais algumas súmulas, e ainda assim são ora aplicadas e ora não, pois reputa o julgador que o fato
decidendo ou problema da vida não reclama que aquele texto específico seja conjurado naquele momento. Afirmar que uma lei não se aplica a um determinado
caso não deve causar qualquer espanto ou perplexidade; aplicar o texto alheio ao
fato, sim.
Os precedentes têm um papel importante ao adotarem “critérios de densificação”13 que poderão ser úteis, por seu turno, na solução de casos ulteriores. A
jurisprudência se afigura, portanto, como uma das principais fontes de estabili-
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OST, François. O tempo do direito. São Paulo: Instituto Piaget, 2001.
NUNES et al (org.). A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015, p. 655.
NUNES et al (org.). A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015.
SCHAUER, Frederick. Precedente. In: DIDIER JR. et al. Precedentes. Salvador: JusPodivm: Coletâneas ANNEP: Coletânea Internacional, 2015, p. 49-86.
HESPANHA, António Manuel. O caleidoscópio do direito: o direito e a justiça nos dias e no mundo
de hoje. Coimbra: Almedina, 2009, p. 561.
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zação de costumes não espontâneos ou oficiais da sociedade e dessa forma se
apreende o emprego de uma expressão mediante a prática de interações institucionais que dão lugar a novas regularidades comportamentais: “[...] essa transformação contínua não desintegra as palavras e expressões; pelo contrário, segue
um curso particular na sua história de interações e mudanças que desencadeia,
de maneira a compor o mosaico da riqueza jurídica de uma sociedade”14. Por isso,
não há de se estranhar a complexidade ou mesmo as diferentes interpretações
acerca dos vocábulos que compõem as fórmulas e enunciados, pois se constituem
vestígios imateriais de interações igualmente complexas de indivíduos sociais que
delas fizeram uso. Na lição lapidar de José Maria Arruda de Andrade, “[...] conclui-se que não se deve acusar uma teoria de gerar insegurança quando ela se
propõe, apenas, a descrever uma realidade”15.
1. Como se promover o cumprimento das súmulas
Se é possível se interpretar o texto sumulado, facultando-se ao aplicador entender pela sua convocação a um caso concreto e a outro não, exsurge a questão
sobre como promover o seu enforcement. A leitura dos regimentos internos dos
tribunais pátrios revela meios para que os precedentes prevaleçam, entre os quais
se encontra a própria via recursal, ou expedientes processuais diversos como incidentes e reclamações, evidentemente de provocação e iniciativa das partes e não
dos julgadores, tendo optado o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) pela punição do julgador que “[...] deixar de observar súmula” como forma de garantir a coesão e unicidade da prestação jurisdicional. Sobre este particular, desloca-se a decisão e, logo, parte ou fração da própria capacidade postulatória para a presidência do colegiado que passa a deter a prerrogativa de disparar o impulso sancionatório contra seu par que apresentar posicionamento diverso do seu, cabendo-lhe a decisão sobre se houve ou não o pressuposto de fato
caracterizador da pena máxima de excomunhão.
Assim, referiu-se, em sessão pública de julgamento, à aplicação do inciso VI
do art. 45 do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 de junho de
201516, que determina a perda de mandato ao conselheiro que “deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF”. A referência à punição como método de convencimento e o bálsamo da intimidação não podem de
modo algum estar presentes em um julgamento, ato que reclama apoio institucional, lealdade e placidez, predicados que não podem jamais ser conjugados com
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BRANCO, Leonardo Ogassawara de Araújo. Argumentação tributária de lógica substancial. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2015, p. 122.
ANDRADE, José Maria Arruda de. Interpretação da norma tributária. 1. ed. São Paulo: MP/APET,
2006, p. 187.
Sessão de março de 2021 da 1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento (CARF/ME 3401). São
Paulo: CARF/ME, 2021. Disponível em: https://youtu.be/DYKuUOE2R3I?t=5499.
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constrangimento, temor ou mal-estar daqueles envolvidos no ato de concreção
normativa. O dispositivo, ademais, foi objeto de severas críticas por parte da doutrina, como Lenio Streck17, por todos, que nele enxergou a repristinação daquilo
que Rui Barbosa apodou como “crime de hermenêutica”, levando a inúmeras
manifestações da comunidade jurídica, questionando-se não ser “[...] a discordância justamente o motor que move e dá sentido ao Direito?”18, uma vez que as decisões têm, na acepção de Neil MacCormick19, a faculdade de contribuir para o
desenvolvimento do direito e das instituições. O episódio legou, como efeito positivo, a reflexão a respeito da aplicação das súmulas em matéria tributária.
Em verdade, assente-se ao fato de haver modalidades mais adequadas de se
promover e fazer valer o self restraint que não aquelas voltadas a punir e coarctar
o julgador, que pode se ver pressionado ou constrangido a alterar o seu convencimento motivado para evitar a inflição da pena máxima. Em outras palavras, incorpora um aspecto de sua vida profissional à decisão: um evento, ainda que importante para a pessoa do intérprete, extra-autos, infenso ao processo e indiferente ao caso. Evidentemente, trata-se de um vero “excludente de ilicitude” (sic) o
distinguishing fundamentado, como estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito, como se preferir, pois não há como se defender a aplicação de norma, qualquer que seja, onde ela não se aplica. Caso contrário, seria
possível se questionar o motivo de um determinado colegiado que discute, e.g., a
distinção da Súmula CARF n. 11, não aplicar ao caso em disputa as Súmulas
CARF n. 10 ou n. 12, sob o pálio da álea, sob pena de representação, e a resposta
seria: por que elas nada têm a ver com o processo. E nenhuma punição advirá de
tal comportamento, ainda que desmotivado, assim como se entende que nenhuma pena deva ser originada da afirmação, motivada, de que tampouco a Súmula
CARF n. 11 se aplica, assim como a n. 30 ou n. 40. Em síntese, as súmulas são de
cumprimento obrigatório desde que caibam no contexto fático-concreto em que
convocadas, e o papel do julgador administrativo é justamente decidir se uma
norma é ou não aplicável a um determinado caso, e a isto se chama aplicação.
Ainda assim, apenas se cogitará da perda de mandato se o julgador “deixar
de observar enunciado de súmula”, o que ecoa justamente o caput do art. 927 do
Código de Processo Civil: “[...] os juízes e os tribunais observarão [...] II. Os enun-
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STRECK, Lenio. O “crime de hermenêutica” ainda vigorante no CARF: chamemos Rui! Consultor
Jurídico – Conjur, 2021. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-abr-15/senso-incomumcrime-hermeneutica-ainda-vigorante-carf-chamemos-rui, último acesso em: 24 jan. 2021.
ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Para julgar, é preciso ter coragem, mas também liberdade,
2021. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/para-julgar-e-precisoter-coragem-mas-tambem-liberdade/, último acesso em: 24 jan. 2021.
MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. (org.). Interpreting precedents: a comparative study.
Aldershot; Brookfield, Vt: Ashgate/Dartmouth, 1997, p. 15: “Judges are well aware that their decisions contribute to the development of the law, and they do therefore have regard to issues of
policy and of principle in working towards their decisions.”
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ciados de súmula vinculante”. Aqui “[...] temos de fazer referência a um pressuposto importante da hermenêutica [...]: o legislador racional”20, que atende a um
dos princípios básicos da hermenêutica dogmática, o da inegabilidade dos pontos
de partida, devendo haver um sentido básico nas palavras. E é neste momento
que se percebe a possibilidade de se prover ao jurisdicionado segurança jurídica
mesmo diante da admissão (singela, porém poderosa em efeitos práticos) de que
os textos podem ser interpretados: a certeza está na referibilidade ao texto da norma, na convicção inarredável de que, no fim do dia, o realizador/aplicador deverá
apresentar o direito posto, o lastro positivo de sua asserção21. Deve, portanto, o
conselheiro no âmbito do CARF, ao proferir um voto, observar a súmula.
A súmula, em outras palavras, não poderá jamais ser ignorada, não há permissão para se passar ao largo dela, há aqui um sentido de ônus de argumentação, de inexorabilidade. De um lado, “[...] o âmbito de liberdade de interpretação
tem o texto da norma como limite. Afinal, o significado do texto tem de apontar
para um universo material verificável em comum ou para um uso comum”22. De
outro, é possível que ela não caiba naquele caso, mas deverá ser ao menos visitada:
“[...] fala-se em uma referibilidade da norma-decisão ao texto normativo do qual
ela se originou”23. Se é dever do julgador administrativo agir com vistas à obtenção do respeito e da confiança da sociedade, como se insculpe no art. 41 do
RICARF, se existe a necessidade de se observar o devido processo legal, se é imperativo “[...] cumprir e fazer cumprir, com imparcialidade e exatidão, as disposições legais” a que está submetido, entre elas as leis processuais, entende-se que o
julgador deve apresentar a sua convicção fundada sob pena de o vão mandato já
estar desde a posse perdido em um agir claudicante.
2. O sentido da observância obrigatória das súmulas
No dia 31 de março de 2021, logo depois da sessão de julgamento em que se
debateu a possibilidade de um julgador administrativo realizar o chamado “distinguishing”24, foi publicada a Nota Técnica SEI n. 15.067/2021/ME com “Esclare20
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FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito – técnica, decisão, dominação. 11. ed.
São Paulo: Atlas, 2019, p. 451.
BRANCO, Leonardo Ogassawara de Araújo. Argumentação tributária de lógica substancial, p. 145:
E neste ponto reside justamente a segurança jurídica que se teme perder quando o aplicador
deixa de ser seduzido pela subsunção euclidiana e se abre à postura terapêutica da tópica: a referibilidade ao texto do direito positivo espanca a postura relativista ao mesmo tempo que não renega o espaço fluido e maleável da vontade. A segurança e a estabilidade do direito “[...] não estão
na certeza de um conteúdo decisório específico, mas de que, em algum momento, haverá uma decisão comprometida com o ordenamento, o que nos leva ao desenvolvimento da tese da imprescindibilidade do apoio
positivo”, conjugando, assim, razão e volição.
FERRAZ JR. Introdução ao estudo do direito – técnica, decisão, dominação, p. 468.
ANDRADE, José Maria Arruda de. Interpretação da norma tributária, p. 294.
Sessão de março de 2021 da 1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento (CARF/ME 3401), disponível em: https://youtu.be/DYKuUOE2R3I?t=5499.
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cimentos acerca da aplicação das Súmulas dos Primeiro, Segundo e Terceiro Conselhos de Contribuintes ao CARF” que, apesar de não inovar, esclareceu que as
súmulas, quando aplicáveis ao caso concreto, são de cumprimento obrigatório
mesmo quando originárias de Seções diversas àquela da competência material da
matéria em julgamento, nos termos do art. 72 do Anexo II do RICARF, em tudo
irreprochável. De fato, de modo a ressoar seu correto conteúdo, a Medida Provisória n. 449, de 4 de dezembro de 2008 unificou os antigos Primeiro, Segundo e
Terceiro Conselhos de Contribuintes e a Câmara Superior de Recursos Fiscais em
um único órgão, colegiado e paritário, denominado Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), subordinado à estrutura do Ministério da Fazenda e
instalado mediante a Portaria MF n. 41, de 16 de fevereiro de 2009, tendo sido
seu regimento interno vestibular aprovado pela Portaria MF n. 256, de 25 de junho de 2009, com expressa previsão de adoção das súmulas dos extintos Conselhos, o que passou, ainda, pelo crivo do Pleno e das turmas da CSRF em dezembro de 2009 para fins de consolidação e renumeração de súmulas, tendo resultado na Portaria CARF n. 106, em conformidade com o rito regimental de 2009
reiterado pela Portaria MF n. 343, de 9 de junho de 2015, consolidando os textos
como Súmulas do CARF – e, recorde-se, as consolidações não acrescem eficácia
normativa. A nota, de acuidade histórica irretorquível, vem repisar: quando cabíveis, as súmulas serão aplicadas de maneira mandatória.
Acresce-se, a tal labor histórico, que a Súmula exsurge na experiência brasileira não como síntese de precedentes, mas como forma limitativa de acesso aos
tribunais discutida na comissão de reforma constitucional de 1957, tendo sido
sugerida pelo célebre ministro do Supremo Tribunal Federal Victor Nunes Leal
para que se “[...] consolidasse num só documento e por meio de enunciados as
orientações dominantes do tribunal, a fim de facilitar o conhecimento da jurisprudência da Corte”25. Em 1963, por meio de emenda ao regimento interno da
Corte, foram criadas as chamadas “súmulas de jurisprudência” e, desde então,
outros tribunais passaram a fixar seu entendimento predominante em textos sumulares. Como observa Daniel Mitidiero, os instrumentos sumulares foram “[...]
inicialmente pensados como métodos de trabalho [...] objetivavam colaborar na
tarefa de identificação”26 constituindo, assim, um “[...] ‘horizonte de interpretação
do Supremo Tribunal Federal para a orientação dos seus próprios ministros”27. A
conceição das súmulas está ligada, portanto, à ideia de se tornarem “[...] mecanismos voltados a facilitar a resolução de casos fáceis que se repetem”28 e, neste passo, cabe o estudo da preleção irretorquível de Luiz Guilherme Marinoni:

25
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LIMA, Tiago Asfor Rocha. Precedentes judiciais civis no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 185-186.
MITIDIERO, Daniel. Precedentes – da persuasão à vinculação. 2. ed. São Paulo: RT, 2017, p. 72.
MITIDIERO, Daniel. Precedentes – da persuasão à vinculação. 2. ed. São Paulo: RT, 2017.
MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5. ed. São Paulo: RT, 2016.
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“Como as súmulas foram concebidas de modo a apenas facilitar a resolução dos
recursos, foram pensadas como normas com pretensões universalizantes, ou melhor, como enunciados abstratos e gerais voltados à solução de casos. Note-se, entretanto, que as súmulas são calcadas em precedentes e, portanto, não podem fugir do
contexto fático dos casos que lhe deram origem, assim como as proposições sociais que
fundamentaram os precedentes que os solucionaram. Sem a busca da história, ou, ainda
melhor, do DNA – por assim dizer – das súmulas, jamais será possível tê-las como auxiliares do desenvolvimento do direito, já que não existirão critérios racionais capazes de
permitir a conclusão de que determinada súmula pode, racionalmente, ter o seu alcance
estendido ou restrito (distinguishing) para permitir a solução do caso sob julgamento [...]
as súmulas só têm sentido quando configuram o retrato da realidade do direito de determinado momento histórico e que, assim, não pode deixar de lado não apenas os precedentes que as fizeram nascer, mas também os fundamentos e os valores que os explicam num certo ambiente político e social.
[...] Como já dito, ao considerar os fundamentos e valores que basearam os precedentes,
seria possível ao juiz realizar o distinguishing, tomando em conta situação não prevista
quando da promulgação dos precedentes e da edição da súmula. Bastaria que entre esta
nova situação e a súmula houvesse congruência social, ou seja, que os valores sociais que estão na base da súmula justificassem a sua aplicação diante da nova situação concreta.” (Destaques nossos)29

Os precedentes são, neste esteio, “[...] razões necessárias e suficientes para
solução de uma questão devidamente precisada do ponto de vista fático-jurídico obtidas
por força de generalizações empreendidas a partir do julgamento de casos” (destaques nossos)30 e necessário se resgatar de Marinoni a afirmativa de que também
as questões preliminares podem dar origem a decisões que têm plenas condições
de formar ratio decidendi31, ou “motivos determinantes”, i.e., aquele imprescindível
à disposição, o que implica a necessidade de um olhar detido à fundamentação
das decisões que levaram ao seu insulamento dos demais argumentos. E claramente que o precedente apenas é garantido quando existe a cogência ou vinculação de sua aplicação, pois “[...] a eficácia vinculante tem o mesmo objetivo da eficácia obrigatória dos precedentes e, nesta dimensão, do stare decisis”32. E assim é
porque “[...] a parte dispositiva não é capaz de atribuir significado ao precedente – esse
depende, para adquirir conteúdo da sua fundamentação, ou, mais precisamente, da ratio
decidendi ou dos fundamentos determinantes da decisão”33 (destaques nossos). E prossegue, de modo a expungir do debate qualquer dúvida: “[...] na verdade, a eficácia
obrigatória dos precedentes é, em termos mais exatos, a eficácia obrigatória da ratio de-
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MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5. ed. São Paulo: RT, 2016.
MITIDIERO, Daniel. Precedentes – da persuasão à vinculação, p. 90.
MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios, p. 188.
MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios, p. 226.
MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios.
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cidendi”, motivo pelo qual defendemos que o conteúdo eficacial da súmula do
CARF ou de qualquer órgão judicante inserto na lógica processual ocidental e,
mais especificamente, no Brasil, pretende dar estabilidade e força obrigatória ao
motivo determinante, à assim chamada ratio decidendi, pois “[...] é a sua aplicação
uniforme – e não o respeito exclusivo à parte dispositiva – que garante a previsibilidade e a igualdade de tratamento perante a jurisdição”34. Afirmar que a vinculação se refere ao dispositivo é “[...] não ter consciência de que a eficácia vinculante tem o objetivo de preservar a coerência da ordem jurídica, assim como a
previsibilidade e a igualdade”35.
Por tal motivo Tercio Sampaio Ferraz Jr. aponta para o conceito de norma
que transparece, hoje, como uma noção marcadamente integradora, e este é precisamente “[...] o caso das chamadas súmulas [...] que, a rigor, obrigam não porque
estão previstas expressamente pelo sistema normativo, mas porque representam
o modo pelo qual certos casos são, via de regra, julgados [...] assinalando, assim,
certa uniformidade na atividade dos órgãos aplicadores do direito”36. E ainda que
uma determinada súmula seja enunciada a partir de vocábulos mais do que polissêmicos, pois todos assim o são, mas também marcadamente genéricos, a remeter, e.g., a um “processo fiscal” sem extremar matérias específicas, persiste o ônus
do aplicador que refazer o curso que levou à sua aprovação, justamente em respeito ao tribunal que integra, de modo a causar espécie e desconforto se cogitar de
sua uma “aplicação literal” dos textos37.
Uma prática de tal jaez teria seu tempo e lugar, talvez na École de L’Exégèse na
França pós-revolucionária38, em que a lei e a literalidade irromperam como garantias contra o abuso do Estado no contexto das revoluções liberais e de um
jusnaturalismo racionalista, gerando poder às assembleias e desconfiança com
relação aos juízes e a ideia de que as codificações trariam menor risco de deturpação das leis. Se legalismo e separação dos poderes emergiram neste tempo
como garantidores da liberdade negativa (contra o Estado) e da propriedade, to-
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MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios, p. 227.
MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios.
FERRAZ JR., Tercio Sampaio. A ciência do direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 59.
SARMANHO, Fabricio. Súmula 11 do CARF e sua aplicabilidade às infrações aduaneiras – começou-se a debater a possibilidade de realização de distinguish para determinar a não aplicação da
súmula nessas situações. JOTA, 2021, p. 1: “Até março de 2021, a Súmula 11 do CARF era reiteradamente aplicada aos processos de multa aduaneira, por votações unânimes, talvez até pela clareza do seu texto: ‘Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal’.”
ANDRADE, José Maria Arruda de. Interpretação da norma tributária, p. 33-58 e 93-98. Para uma
análise de quatro correntes de interpretação teórico-jurídicas da perspectiva das tensões entre o
positivismo e o formalismo: “A supremacia do texto escrito [...] confirma a desconfiança daquela
escola para com os juízes, que, na expressão consagrada de Montesquieu, deveriam se limitar a
ser ‘la bouche qui prononce les paroles de la loi’, ou, nos dizeres de Robespièrre, ao justificar a
função do Tribunal de Cassation, ‘menos juiz dos cidadãos e do que protetor das leis’, com o objetivo de censurar a contravention expresse au texte de la loi”.
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mando a interpretação como um ato matemático e neutro (mens legis como mens
legislatoris), afirmá-lo nos dias de hoje seria até mesmo possível39, mas soaria não
apenas falso, como envelhecido e soterrado pela densa, pesada poeira do anacronismo.
O radical legalismo, na expressão de Castanheira Neves em seu insuperável
“O instituto dos ‘assentos’”, em sua feição textualista, que reduzia a função jurídica a “[...] uma tarefa de aplicação mecânica, lógico-silogística do texto legal” no
qual a “questão de direito”40 se definia “[...] pelo conhecimento literal desse mesmo texto, prevenindo unicamente as suas contradições flagrantes e formais”41,
tem por base “[...] uma ingênua confiança, na onipotência da lei, [...] de todo
alheios à realidade, e só explicáveis por uma intenção exclusivamente política”42.
Há de se ter em mente a noção de que “[...] los elementos puramente formales y
lógicos que se ofrecen a los jurisconsultos en el aparato exterior y plástico del
derecho positivo son insuficientes para satisfacer las aspiraciones de la vida jurídica”43, lição que nos lega François Gény. Como bem se apercebeu Pedro Adamy,
o juiz não é e nem deve ser “[...] um mero repetidor de palavras [...] a aplicação de
Súmulas não é uma atividade automática, que decorre da mera leitura das palavras consolidadas no texto da súmula”44. De fato, “[...] fosse desnecessária a interpretação, fossem as normas tributárias mecanismos de simples e autômata aplicação, desnecessário seria o Estado-Juiz, desnecessário seria o CARF”45, e, de fato,
aqui está o papel do julgador em uma sociedade46. A busca da quimera de se
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KAUFMANN, Arthur; HASSEMER, Winfried; HESPANHA, António Manuel. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2009, p.
295: “[...] que se observe que as indicações dadas por cada um dos cânones de interpretação não
vincula o juiz a um certo resultado, pois não há qualquer metarregra para as regras de interpretação”.
NEVES, A. Castanheira. O instituto dos “assentos” e a função jurídica dos supremos tribunais. 1. ed.
Coimbra: Coimbra Editora, 2014, p. 81-82. “Tudo o que só era compreensível com fundamento
naquele radical legalismo que concebia a lei tão absoluta e autossuficiente que lhe era possível
proibir a interpretação, pensar em prescindir da jurisprudência e ver nos juízes ‘la bouche qui
prononce les paroles de la loi’.”
NEVES, A. Castanheira. O instituto dos “assentos” e a função jurídica dos supremos tribunais. 1. ed.
Coimbra: Coimbra Editora, 2014.
NEVES, A. Castanheira. O instituto dos “assentos” e a função jurídica dos supremos tribunais. 1. ed.
Coimbra: Coimbra Editora, 2014.
GENY, François; SALEILLES, Raimundo; MONEREO PÉREZ, José Luis. Método de interpretación
y fuentes en derecho privado positivo. Granada: Editorial Comares, 2000, p. 533-534.
ADAMY, Pedro. A boca que pronuncia as palavras da Súmula – os conselheiros do CARF não são apenas a boca que pronuncia as palavras da Súmula. JOTA, 2021, p. 2. Disponível em: https://www.jota.info/
opiniao-e-analise/colunas/coluna-do-carf/a-boca-que-pronuncia-as-palavras-da-sumula-13042021.
ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Para julgar, é preciso ter coragem, mas também liberdade.
STRECK, Lenio. O “crime de hermenêutica” ainda vigorante no CARF: chamemos Rui!: “Textos
de leis, de súmulas, de precedentes, só têm sentido quando interpretados à luz da tradição em que
inseridos. Em todo seu conjunto. É aí que o papel do intérprete é o de fit, um ajuste institucional
entre caso concreto, lei aplicável, precedentes, à toda a ordem legal que antecede tudo isso e que
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destilar a partir de métodos hermenêuticos a “descoberta” de um sentido preexistente fracassa diante da constatação da carga subjetiva do intérprete e da vagueza
potencial dos textos – na clareza, inicia-se a interpretação47, e a segurança e a
certeza48, repise-se, estarão no compromisso com as normas postas (direito positivo), não cabendo ao aplicador dispor da súmula a seu talante e alvedrio à revelia
dos dispositivos normativos de seu país.
“[...] a aplicação de Súmulas não é uma atividade automática, que decorre da
mera leitura das palavras consolidadas no texto da Súmula. Ainda, a aplicação
não é ato que se realiza sem qualquer tipo de intervenção do intérprete ou sem
qualquer fenômeno interpretativo, em maior ou menor grau. Pelo contrário [...].
Se é verdade que os dispositivos legais não podem ser objeto de mera repetição
pelo juiz, transformando os julgadores em meras ‘bocas da lei’, também as Súmulas não são passíveis de serem objeto de mera repetição acrítica pelos conselheiros
do CARF, transformando-os em meras ‘bocas da Súmula’.”49

47
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tem como condição de possibilidade a moral compartilhada e filtrada pelo fenômeno jurídico. [...]
no Carf parece que vigora a máxima ‘o direito é o que as súmulas do CARF dizem que é’. Não me
parece que seja a melhor forma. [...] Imaginemos uma súmula que diga ‘são proibidos cães em
rodoviárias’. Um textualista proibiria o cão guia do cego e permitiria ursos e jacarés. E proibiria
o meu cãozinho Yorkshire. Aplicaria bem a súmula, não? [...] para quem é textualista, lembro que
o artigo 926 do CPC é um texto. Logo, quem é textualista...”.
ANDRADE, José Maria Arruda de. Interpretação da norma tributária, p. 290-291: “[...] a constatação da vagueza das normas jurídicas (textos jurídicos) não representa [...] a proclamação de um
ideal verificacionista a atribuir ao intérprete a tarefa de precisar o sentido dos textos jurídicos, o
que seria, ao final, estabelecer tão somente outra pauta hermenêutica nos moldes da tradicional.
Algo como ‘o aplicador deve percorrer todos os métodos hermenêuticos e, após, precisar os termos vagos’, o que não é o caso.”
STRECK, Lenio. A “literalidade” e a falsa disputa entre “letra” e “além da letra. Consultor Jurídico – Conjur, 2020, p. 4: “A todo momento aparecem as (falsas) dicotomias como ‘literalidade’ – ‘não
literalidade’ (muitas vezes travestida de voluntarismo). Não é proibido aplicar a ‘letra da lei’. Mas,
por que ponho as aspas? Porque até o texto literal é interpretável. Despiciendo dizer que, ao menos depois do linguistic turn, já não se pode falar no ‘in claris...’. Adágio preso no século 19, como
aqueles que parecem incapazes de compreender que o mais simples dos textos é, afinal, interpretado. Não existe uma cisão entre aplicar e interpretar uma lei. Só se aplica... interpretando. Como
dizia Gadamer, no pietismo é que se fazia cisão entre subtilitas (intelligendi, explicando e applicandi). E ele dizia: está errado. O que há é applicatio.”
ADAMY, Pedro. A boca que pronuncia as palavras da Súmula – os conselheiros do CARF não são
apenas a boca que pronuncia as palavras da Súmula. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-do-carf/a-boca-que-pronuncia-as-palavras-da-sumula-13042021:
“A força de uma Súmula e o seu rigor na aplicação ao caso concreto são elementos que competem
aos julgadores. Presumir que haverá aplicação acrítica e automática de texto de Súmula a todos
os casos que, em maior ou menor grau, se assemelham ao texto da Súmula é negar a própria natureza da atividade julgadora que é, de maneira inegável, atividade interpretativa. Ainda, a Súmula e o seu texto não têm natureza autônoma, desprendida dos casos que ensejaram a sua edição. Como acima mencionado, o confronto entre os casos que fundamentaram e consolidaram a
posição do Conselho, cristalizado em uma Súmula, é elemento indispensável na atividade julgadora que pretenda decidir com base em posição sumulada.”
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3. A construção fundada do sentido da ratio decidendi a partir do texto da
súmula e a viabilidade do distinguishing em matéria tributária
É a partir de regras especialíssimas que se constrói o sentido sumulado apto
a empreender a comparação entre os casos a fim de que se possa aferir se são ou
não suficientemente similares, o que remete a textos que não podem ser deixados
ao abandono, em especial o art. 489, § 1º, V, o § 2º do art. 926, o inciso VI do § 1º
do art. 927 e o art. 1.037, § 9º da codificação processual de 2015. Acresça-se o
Enunciado n. 306, do Fórum Permanente dos Processualistas Civis (FPPC), sob a
coordenação, entre outros, de Fredie Didier Jr., que conta com a seguinte redação
“O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o
caso sob julgamento, demonstrando, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa”. Necessário se ressaltar, portanto, que a súmula não expressa fundamentos, mas realiza
um esforço sintetizador ou indexador, sem apontar justamente para o que há de
mais relevante para a sua aplicação, ou seja, a motivação determinante, seja a ratio
decidendi ou, como prefere a tradição norte-americana, holding, extremada das
obter dicta, ou considerações periféricas:
“A súmula não se preocupa com fundamentos, mas apenas em expressar um enunciado,
que é um simples resultado interpretativo. Um mero enunciado ou resultado interpretativo jamais será capaz de fornecer aos juízes dos casos futuros as razões da
decisão [...]. A esse propósito, lembre-se de que as súmulas sofrem das mesmas patologias descritas neste artigo: são textos genéricos e desprendidos, pretendem-se
autossuficientes sem de fato ostentar essa natureza e têm sido utilizadas de maneira descontextualizada pela jurisprudência de modo geral.
Se as ementas, e bem assim as súmulas, são indexadas (isto é, redigidas) tendo em
vista o que foi pedido e julgado, e não com foco na causa de pedir e no fundamento da decisão, a busca por uma ratio decidendi jamais será possível pela mera pesquisa
da jurisprudência catalogada. Assim como pelo título do presente artigo, o leitor
consegue ter apenas uma vaga ideia a respeito do que será abordado (e somente a leitura
integral pode fornecer elementos sobre seu conteúdo), os enunciados apresentam tão
somente a casca daquilo que é a jurisprudência; para conhecê-la, não basta contentar-se com a aparência. Direito jurisprudencial, assim, é tema que exige uma caminhada (hermenêutica) firme, mas sem pressa e sem superficialidade.”50 (Destaques nossos)
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ALVIM, Arruda; SCHMITZ, Leonard. Ementa. Função indexadora. (Ab)uso mecanizado. Problema hermenêutico. In: NUNES et al (org.). A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no
CPC/2015, p. 673-674: “As razões pelas quais a maioria de um colegiado se posicionou em um
determinado sentido só são compreendidas com a leitura da íntegra do julgamento, uma vez que
a ementa deixa explícito apenas o que corresponderia, em uma sentença, ao dispositivo. Ementa
‘sintetiza a tese jurídica adotada no julgamento’, por meio das razões de decidir explicitadas pelo
relator. E, no que diz respeito à correta compreensão da força normativa (= da eficácia de precedente) do direito jurisprudencial, importam muito mais os motivos, até mesmo para o exercício
de universalização pelo intérprete futuro, do que o decisum em si [...]. A redação da ementa/súmula
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Aplicar “literalmente”, e.g., a Súmula CARF n. 11, objeto do debate da sessão
em apreço, por remeter a um “processo administrativo fiscal”, ainda que se grife
o vocábulo “fiscal”, é julgar com a casca daquilo que foi decidido para nos valermos da expressão dos autores, é buscar a ratio decidendi onde ela não habita. Afirma-se, em coro com Luís Eduardo Schoueri51, que não apenas os veios ou entroncamentos aduaneiro ou tributário, mas a própria jusante do fluxo do Direito é
movida pela consciência de que “[...] as normas não se constroem abstratamente,
mas à luz de cada caso concreto. Precedentes jurisprudenciais influem o entendimento do aplicador da lei, do mesmo modo como as circunstâncias de cada caso
podem, qual facho de luz, apontar para um aspecto da norma antes desconhecido, ou cuja construção antes não era possível.”52 É difícil o caminho hermenêutico
proposto (rectius: determinado) pela lei brasileira, e a prática da vida é difícil. Não
deve, ademais, causar absolutamente qualquer incômodo a afirmação no sentido
de que não é possível ao aplicador se esconder atrás do escudo metodológico do
formalismo e da interpretação literal pautada pela contradição do “tipo cerrado
e dado” para decidir, pois este tem sido o vero leitmotiv de inúmeros recursos fazendários contra planejamentos tributários reputados indesejados.
Especialmente por desafiar os limites de aplicabilidade de uma determinada
súmula é que deve se constranger o aplicador a conjurar o seu enunciado ladeado
pelos seus fundamentos determinantes, de modo a demonstrar por qual motivo,
em seu entendimento, o caso sob julgamento se ajusta ou não à ratio depurada.
Tal afirmação é de extrema importância porque o realizador da norma, sobremaneira o julgador administrativo, não pode flertar com o legislador positivo, o que
decorre da separação das funções do Poder: se leges imperfectae, interpositivo legislatoris, não sendo aceitável que se avoque como apto a declarar o texto faltante,
sob pena de se irrogar competência legislativa que não possui em postura declaradamente contramajoritária e, diga-se, autoritária, devendo sim aquiescer ao
fato de que deve submeter a formação da convicção à metodologia apropriada ao
modelo do stare decisis.
É árdua a tarefa de se identificar a motivação determinante e, como constatam Nina
Pencak e Raquel Alves com precisão merecedora de encômios, tal indústria “[...] resulta
de um processo complexo de assimilação baseado no ‘Mootness Principle’ (‘Prin-
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dá-se após a votação [...] se presta unicamente a facilitar a identificação dos fundamentos determinantes de
um julgado; não representa os fundamentos em si. Em obra clássica, o italiano Ugo Rocco reconhece, inclusive, que a redação da ementa/súmula de uma sentença colegiada é um ato meramente interno que tende a fixar os dermos da deliberação adotada pelo relator. Daí a ementa assumir
a natureza de índice, e não de conteúdo [...]. Como a ementa/súmula é uma posterior síntese daquilo
que foi julgado, é inevitável que ela não represente o julgado em si, mas apenas sirva como uma primeira
mostra de seu conteúdo.” (Destaques nossos)
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. Capítulo XVII, 3.
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cípio da Vinculação ao Debate’), que estabelece que os tribunais não podem discursar abstratamente sobre regras jurídicas hipotéticas, mas apenas esclarecer as
regras que derivam especificamente da análise de cada caso concreto”53. De toda
sorte “[...] a decisão de aplicar cada precedente a um novo caso concreto implica um debate prévio acerca de sua ratio decidendi, por parte dos órgãos de aplicação, não
ocorrendo, assim, de forma automática. Com isso, a técnica do precedente não esvazia o processo argumentativo, mas, ao contrário, pode vir a reforçá-lo”54 (destaques nossos). E, no reforço do entendimento segundo o qual as operações de
distinção e de questionamento reforçam a autoridade da súmula, ao invés de
derruí-la, as autoras prelecionam que “[...] a estabilidade do sistema inglês é fruto
também desse processo argumentativo que faz parte da ‘descoberta’ da ratio decidendi, o que resulta na sua própria legitimação”55. O que se faz ao afirmar que
uma determinada súmula, de acordo com a atenta leitura dos precedentes que lhe
deram forma, açambarca determinadas matérias (eg. créditos tributários) e outras
não (eg. sanções aduaneiras), o que se promove, da melhor maneira possível, é a
busca justamente “[...] de meios de ‘correção’ de teses fixadas de forma equivocada, em outras palavras, teses que não refletem adequadamente a ratio decidendi
dos julgamentos”56:
“[...] parece-nos que o trabalho dos Tribunais [...] é igualmente relevante para a
estabilidade do sistema de precedentes, uma vez que cabe a eles verificar se a tese
firmada efetivamente reflete a ratio decidendi do caso julgado, para que se evite a
perpetuação dos equívocos cometidos [...].
Assim, tanto quanto possível, as teses jurídicas não devem ficar nem além e nem
aquém dos debates que conduziram à conclusão dos julgamentos, sendo fixadas com
o máximo de aderência possível ao caso concreto, o que requer, para além da máxima
atenção dos julgadores, um trabalho importante das partes e de seus advogados na instrução e colaboração com a sua construção.”57 (Destaques nossos)

Uma vez identificada a ratio decidendi, é necessário que se proceda ao teste de
distinção, que buscará identificar se há ou não diferença entre os casos. Ao traçar
o perfil dogmático-reconstrutivo do precedente, Daniel Mitidiero é claro: “nessas
hipóteses, não há que se falar em exceção ao valor vinculante do precedente. O que há é a
pura e simples ausência de incidência do precedente. O precedente não se aplica, por-
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PENCAK, Nina; ALVES, Raquel de Andrade Vieira. A ratio decidendi e a fixação de teses em matéria tributária – duas faces da mesma moeda? JOTA, 2021, p. 3.
PENCAK, Nina; ALVES, Raquel de Andrade Vieira. A ratio decidendi e a fixação de teses em matéria tributária – duas faces da mesma moeda? JOTA, 2021.
PENCAK, Nina; ALVES, Raquel de Andrade Vieira. A ratio decidendi e a fixação de teses em matéria tributária – duas faces da mesma moeda? JOTA, 2021.
PENCAK, Nina; ALVES, Raquel de Andrade Vieira. A ratio decidendi e a fixação de teses em matéria tributária – duas faces da mesma moeda? JOTA, 2021.
PENCAK, Nina; ALVES, Raquel de Andrade Vieira. A ratio decidendi e a fixação de teses em matéria tributária – duas faces da mesma moeda? JOTA, 2021.
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que ausentes os seus pressupostos de incidência – o caso sob julgamento simplesmente recai fora do âmbito do precedente”58 (destaques nossos): “Nessas hipóteses
existe a necessidade de distinção entre os casos (art. 927, § 1º, do CPC). Para
tanto, o juiz tem o dever de indicar na fundamentação da decisão a razão pela
qual os casos são diferentes, não bastando a simples invocação de caso diverso
(art. 485, § 1º, VI, do CPC) ou a simples desconsideração do caso invocado como
precedente (art. 485, § 1º, VI, do CPC).”59 (Destaques nossos)
Na medida em que um determinado tribunal administrativo opta pelo sistema de súmulas, passa a reivindicar a si parte do jargão sedimentado ao longo dos
anos pela tradição do direito comum, incorporando, assim, o overruling como
alteração integral e o overturning como alteração parcial do precedente, que poderá, neste último caso, ser reescrito (overriding) ou transformado (transformation)60. Por evidente, a superação total da primeira hipótese indica ora o desgaste
de sua congruência institucional, a alteração de posicionamento da corte (o que o
direito continental usou chamar revirement de jurisprudence) ou o simples equívoco: “[...] quando o precedente carece de congruência e consistência ou é evidentemente equivocado, os princípios básicos que sustentam a regra do stare decisis –
segurança jurídica, liberdade e igualdade – deixam de autorizar a sua replicabilidade (replicability), com o que deve ser superado”61. Por sua vez, o distinguishing
tem o desígnio de extremar os casos para aferir se aquele em análise deve ou não
se subordinar ao precedente ou súmula, devendo a distinção ser relevante, de
modo a “[...] revelar uma justificativa convincente, capaz de permitir o isolamento
do caso sob julgamento em face do precedente”62. E que se observe que a aplicação desta técnica “[...] não quer dizer que o precedente está equivocado ou que deve ser
revogado. Não significa que o precedente constitui bad law, mas somente inapplicable
law”63, o que apenas ressoa a lição de Neil Duxbury64.
O argumento do distinguishing pode ser venturoso, mas jamais aventureiro. É
uma construção fundada, um verdadeiro non-defiance. Está-se diante da distinção
entre um caso e outro, de modo a se isolar a ratio decidendi e separar os fatos material e substancialmente relevantes para a decisão65. A constatação de Duxbury é
58
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MITIDIERO, Daniel. Precedentes – da persuasão à vinculação.
PENCAK, Nina; ALVES, Raquel. A ratio decidendi e a fixação de teses em matéria tributária – duas
faces da mesma moeda?
MITIDIERO, Daniel. Precedentes – da persuasão à vinculação, p. 102.
MITIDIERO, Daniel. Precedentes – da persuasão à vinculação, p. 102-103.
MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios, p. 232.
MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios.
DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. Cambridge: Cambridge University Press,
2008, p. 55: “In the most routine instances, the activity of distinguishing leaves the authority of
precedent undisturbed, for a court is declaring an earlier decision not to be bad law, but to be
good but inapplicable law.”
DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. Cambridge: Cambridge University Press,
2008, p. 130-132. Percuciente em especial a análise realizada pelo autor a respeito do caso House
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que os tribunais que adotam súmulas e precedentes se utilizam do instituto da
distinção rotineiramente e, em regra, sem maiores dificuldades ou controvérsias,
o que não significa um “[...] sinal aberto para o juiz desobedecer precedentes que
não lhe convêm”66, reconhecendo-se na cultura do common law que o juiz é facilmente desmascarado ao tentar fazê-lo, por exemplo, por meio de fatos irrelevantes. Pode-se discordar de uma decisão, mas é possível, ainda assim, reconhecer o
seu esforço argumentativo, a fundamentação que confere autoridade ao texto (decisum) e a seu autor (aplicador/realizador):
“Most courts will distinguish cases fairly routinely and without controversy. The task will
not always be straightforward because […] the discursiveness of common-law
judgments can make the identification of rationes difficult. Nor would it be correct to think that a court distinguishes cases merely by drawing attention to factual differences between them: courts are not only drawing a distinction but also arguing that the distinction is material, that it provides a justification for not following the
precedent. Not just any old difference provides such a justification: the distinction
must be such that it provides a sufficiently convincing reason for declining to follow a
previous decision. Since it is for judges themselves to identify significant differences – to determine, as it were, their own criteria of relevance – is it not easy for
them to distinguish away the authority of any precedent? Sometimes it will be
easy, no doubt, but not usually so; for distinguishing appropriately is as much a
judicial norm as is the doctrine of stare decisis itself. The judge who tries to distinguish cases on the basis of materially irrelevant facts is likely to be easily found out.”67
(Destaques nossos)

A aplicação dos instrumentos sumulares pressupõe o conhecimento sobre seu
nêmeses particular, pois compreende necessário se recorrer ao instituto da distinção entre o caso sob exame e aqueles que originaram a orientação sumular, o
chamado por Schauer de “método de confronto”68, devendo o aplicador vindicar
as peculiaridades do caso concreto que impedem a aplicação da tese jurídica vertida em texto pela súmula, sendo possível, por evidente, a discordância de outros
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of Lords Practice Statement de 1966, em que a Corte declarou que, daquele momento em diante,
seria possível a superação do precedente judicial mesmo por meio da técnica do overruling.
MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios, p. 231-232.
DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent, p. 131-132: “‘Distinguishing’ is what judges
do when they make a distinction between one case and another. The point may seem obvious, but
it deserves to be spelt out because we distinguish within as well as between cases. Distinguishing
within a case is primarily a matter of differentiating the ratio decidendi from obiter dicta – separating the
facts which are materially relevant from those which are irrelevant to a decision […]. Lawyers and
other judges who have reason to scrutinize his effort will probably have no trouble showing it to
be the initiative of someone who is careless or dishonest, and so his reputation might be damaged
and his decision appealed. That judges have the power to distinguish does not mean they can
flout precedent whenever it suits them.” (Destaques nossos)
DIDIER JR. et al. Precedentes, p. 78.
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aplicadores a respeito do tema, tendo em vista que, como ensina Michele Taruffo69,
são especificamente as peculiaridades dos casos que podem levar a interpretações
diferentes da mesma regra, o exercício democrático da vitória por meio da razão
falada.
4. O instituto do distinguishing em matéria tributária no contencioso
administrativo federal
É evidente, por tudo que se expôs, que as súmulas, no âmbito do contencioso
administrativo federal, são de cumprimento obrigatório, mas restou igualmente
claro que o microcosmos processual do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para nos atermos a este recorte, tampouco se encontra insulado com relação ao restante da comunidade jurídica e do próprio sistema jurídico brasileiro.
Em reconhecimento a tal fato, a Portaria CARF n. 120/2016 introduziu norma de
caráter orientativo (art. 1º, § 1º), o Manual do Conselheiro, cujo Capítulo V explicita textualmente a possibilidade de não aplicação de súmula com a condição de
que se expresse o entendimento no voto de maneira justificada. Em primeiro lugar, trata-se de texto meramente pedagógico, que vem a explicitar a construção
em torno da correta aplicação dos precedentes. Em segundo lugar, trata-se de
disposição voltada a orientar, e não poderia ser diferente. Observe-se que também há um manual voltado a orientar a presidência do colegiado das turmas,
iniciativa em tudo elogiosa no intento de conferir a maior impessoalidade possível às decisões. Nele, lê-se: “Por fim, os conselheiros devem observar os enunciados
de súmula do CARF [...]. Usualmente, é durante os debates que surge a necessidade de
observação das regras acima. Caso o relator deixe de aplicar alguma delas à matéria
sob julgamento, deve ficar consignado em seu voto o motivo pelo qual entende ser
inaplicável ao caso concreto” (destaques nossos). O Manual, de maneira escorreita,
além de recordar que se trata de algo usual e de maneira alguma extraordinário,
aponta à necessidade de se “observar” a súmula e, mais, reitera que a discordância, havendo, deverá ser fundamentada, não cabendo se desafiar a súmula, mas
demonstrar os motivos pelos quais ela não se aplica àquele caso.
O conflito entre a obrigação de seguir precedentes e a independência da
decisão fundada conduz à conclusão de que “[...] o empréstimo de efeito vinculante ao precedente judicial não altera substancialmente a tarefa do juiz de interpretar a regra, para que se alcance seu melhor significado, inclusive interessando
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TARUFFO, Michele. Le funzioni deite Coni Supreme tra uniformità e giustizia. In: DIDIER JR.,
Fredie et al (org.). Precedentes. 1. ed. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 258: “ln sostanza, è il fatto che
determina l’interpretazione delta regala di diritto che ad esso dev’essere applicata. Non a caso è
proprio il rapporto della norma con il fatto a costituire uno dei problemi fondamentali della
teoria dei diritto e dei diritto processuale. Di conseguenza, sono te peculiarità dei fatti dei vari
casi che possono portare a diverse interpretazioni della stessa regola, e di conseguenza a non
applicarla in casi apparentemente simili o ad applicarla in casi apparentemente diversi.”
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aferir sobre sua efetiva adequação ao caso concreto”70, havendo autores, com os
quais não comungamos, que vislumbram a possibilidade de uma liberdade quase
incontida do aplicador71, arredado de contornos no processamento dos feitos e
nos julgamentos sob sua batuta. O fato é que “[...] não é incomum, seja no CARF ou
no Poder Judiciário, afastar-se a aplicabilidade de uma súmula, justamente porque sua
confecção é pautada por casos concretos”72. De fato, “[...] afastar a aplicabilidade de
súmulas, de leis, de decretos, de portarias e de outras normas complementares é
o quotidiano, é o corpo e a alma do exercício jurisdicional”73. Já na Reclamação
Constitucional n. 2.126, de 19 de agosto de 2002, discernia o Ministro Gilmar
Mendes que “[...] o efeito vinculante [...] das decisões não pode estar limitado à
sua parte dispositiva, devendo, também, considerar os chamados ‘fundamentos
determinantes’”, o que é rotineiro mesmo na Câmara Superior de Recursos Fiscais desta corte administrativa, como se pode perceber da leitura do Acórdão
CSRF n. 9303-01542, que afastou a aplicação da Súmula CARF n. 01 em virtude
do fato de que a ação judicial teria experimentado o advento da extinção sem o
julgamento do mérito por conta de desistência, tendo entendido a relatora que a
disposição apenas seria aplicável nos casos “[...] em que existe realmente (sic)
concomitância”.
No Acórdão CARF n. 3402-003.012, o voto da relatora apresentou vera preleção encomiosa, tendo apontado para os motivos pelos quais realizaria o distinguishing da Súmula CARF n. 20, segundo a qual “não há direito aos créditos de
IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT”: as razões determinantes que conduziram à aprovação do enunciado eram dissonantes do fato concreto, que tratava de derivados de
petróleo alcançados pela imunidade conferida pelo art. 155, § 3º, da Constituição
Federal de 1988. Segundo a relatora, a “[...] imunidade, como é consabido, é categoria jurídica que não se confunde com a figura jurídica da ‘não incidência’”. Não
se afere deste momento a correção da asserção, mas a afirmação é prenhe em
constatações: em primeiro lugar, não há nenhuma novidade no recurso ao instituto da distinção, pois é justamente esta a tarefa daquele que se investe do mandato de Conselheiro, em segundo lugar, não se infirma a validade do predicado
sumulado, apenas a sua condição de fundamento para o dado concreto, e o aplicador pode (= deve) fazê-lo de modo a apresentar as suas razões. E cabe questio-
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MARINHO, Hugo Chacra Carvalho e. A independência funcional dos juízes e os precedentes
vinculantes. In: DIDIER JR., Fredie et al (org.). 1. ed. São Paulo: JusPodivm: Coletaneâs ANNEP:
Coletaneâ Internacional, 2015, p. 87-98.
MARINHO, Hugo Chacra Carvalho e. A independência funcional dos juízes e os precedentes
vinculantes. In: DIDIER JR., Fredie et al (org.). 1. ed. São Paulo: JusPodivm: Coletaneâs ANNEP:
Coletaneâ Internacional, 2015.
ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Para julgar, é preciso ter coragem, mas também liberdade.
ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Para julgar, é preciso ter coragem, mas também liberdade.
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nar como seria objeto de punição ou desforra o regular exercício da função lecionada no voto de incontroversa lucidez e robustez jurídica74.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais aplica distinguishing: no Acórdão
CSRF n. 9202-006.580, os conselheiros deixaram de aplicar, à unanimidade e
sem absolutamente qualquer ressalva, a Súmula CARF n. 66, segundo a qual “Os
órgãos da Administração Pública não respondem solidariamente por créditos
previdenciários das empresas contratadas para prestação de serviços de construção civil, reforma e acréscimo, desde que a empresa construtora tenha assumido
a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato integralmente”,
por entenderem que a uma fundação estadual pertenceria à administração indireta.
Qual o fundamento para extrair a administração indireta quando o comando
textual expresso do enunciado da súmula não o faz? A análise das razões determinantes dos paradigmas que levaram à sua edição: “[...] tendo em vista que, ao
editar os enunciado de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos
precedentes que motivaram sua criação, nos termos do art. 926, § 2º, do CPC, para
melhor avaliar a subsunção do presente caso ao disposto na Súmula CARF nº 66, foi
realizado o distinguishing entre o caso concreto analisado e os paradigmas que orientaram a formação da Súmula mencionada. Um dos paradigmas relevantes é o Acórdão
n. 20600.611, da Fundação Clóvis Salgado e Outros, que nega provimento a Recurso de Ofício em razão da inexistência de responsabilidade solidária na construção civil” (destaques nossos).
De igual sorte a Súmula CARF n. 105, segundo a qual “A multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44, § 1º,
inciso IV da Lei nº 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício”, desafiada no caso de infrações posteriores à
superveniência da Lei n. 11.488/2007, como, e.g., no Acórdão CSRF n. 9101005.080, em que a Conselheira Andréa Duek Simantob realiza percuciente análise da ratio decidendi dos precedentes que originaram a norma e, após a leitura de
todos os sete casos que lhe deram origem, apercebe-se que se voltaram a casos
anteriores à edição da lei em referência, restringindo-se à aplicação da multa
isolada sobre estimativas relativas aos anos de 1998 e 2003, o que implicaria, sob
este raciocínio, a não incidência da súmula após a novação legislativa:
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Acórdão CARF n. 3402-003.012, de relatoria da conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz: “Primeiramente, ao contrário do teor do voto do Ilustre Relator, entendo não ser aplicável a Súmula 20
do CARF ao caso. Isto porque, a presente discussão não se restringe ao fato de os produtos da Recorrente estarem classificados na TIPI como NT, mas sim ao entendimento, expresso na acusação
fiscal, de que os produtos da Recorrente não são derivados de petróleo (imunes) e que por isso
adota-se a notação NT. Tendo isso tem vista, é preciso lembrar que a vinculação da súmula aos
precedentes que a motivaram é obrigatória, ou seja, são os fundamentos dos precedentes que
suportam a aplicação da súmula. O artigo 489, § 1º, do Novo CPC, já em vigor, impõe nulidade a decisão que aplicar ou deixar de aplicar súmula sem que demonstre a pertinência ou impertinência dos seus
precedentes ao caso concreto.” (Destaques nossos)
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“Ao analisarmos ainda os precedentes que deram origem à referida súmula, editada em
dezembro de 2014, vemos que todos eles (sete, ao total) são acórdãos que analisaram a
aplicação da multa isolada em anos anteriores à edição da Lei nº 11.488/2007 (mais
precisamente, são casos em que se analisou a aplicação da multa isolada sobre
estimativas relativas a anos entre 1998 e 2003).
Este fato, aliado à expressa menção, na súmula, ao dispositivo legal que então
amparava, nos autos de infração lavrados, a exigência da multa isolada, e ao fato
de que tal dispositivo encontra-se hoje revogado, me conduzem à conclusão de que a
Súmula CARF 105 não se presta a amparar a exoneração da exigência das multas isoladas lançadas após a citada alteração legislativa.”

É possível se discordar da relatora do caso, mas o racional do voto é hialino
e busca revolver as entranhas dos precedentes para neles encontrar o sentido da
súmula, a sua gramática ou anatomia profunda, em prestígio às técnicas de decisão determinadas pela legislação processual brasileira, ainda que não se valha
expressamente do jargão originário do direito comum. A eventual discordância
quanto ao mérito não macula a decisão, pois parte indissociável da própria dinâmica e razão de ser da colegialidade, como se extrai, ademais, do voto vencedor,
que aplica justamente a ratio decidendi dos precedentes informadores da súmula
para apresentar sua divergência, assim identificada como a censura à saturação
punitiva consistente na coexistência de duas penalidades sobre idêntica exação,
comportamento revelador de que o caminho para a expressão do dissenso é invariavelmente o voto e jamais o opróbrio ignominioso e proditório da vergasta75.
A prática é corriqueira e não deveria causar qualquer espécie, tendo em vista
que mesmo antes da própria codificação de 2015 era praticada de maneira expressa, como no Acórdão CARF n. 2802-003.12376, proferido em sessão de 10 de
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Acórdão CSRF n. 9101-005.080, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob. Trecho do
voto vencedor de redatoria do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella: “[...] foi precisamente
essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da coexistência de ambas penalidades sobre a
mesma exação tributária – uma supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos registrados nos v.
Acórdãos que erigiram a Súmula CARF nº 105.”
Acórdão CARF n. 2802-003.123, sob a relatoria do Conselheiro Ronnie Soares Anderson: “Importa ressaltar, aliás, ser inaplicável no particular os termos da Súmula CARF nº 29, segundo o quais
todos os cotitulares de conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento. Em nenhuma das decisões que ampararam tal Súmula, a saber, os acórdãos de nos 106-17009, 102-48460, 102-48163, 10422117, e 104-22049, foi analisada situação similar à enfrentada nos presentes autos, qual seja, a presença
de não residente no Brasil como cotitular de conta conjunta. Impende, desse modo, ser realizada a devida
distinção (o ‘ distinguishing’ da common law) entre o caso concreto sob julgamento e aqueles que ampararam a aprovação do referido enunciado, pois, não obstante a aproximação existente entre eles, há no
presente a importante peculiaridade de que um dos cotitulares da conta nº 2.152.541 não reside
no Brasil. A legislação do imposto de renda, em harmonia com o disposto no caput do art. 5º da
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novembro de 2014, sob a relatoria do Conselheiro Ronnie Soares Anderson, que
entendeu inaplicável a Súmula CARF n. 29, segundo a qual “[...] todos os cotitulares de conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base
na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade
do lançamento”. No entendimento do colegiado, em nenhuma das decisões que
ampararam a Súmula foi analisada situação similar à enfrentada no caso sob julgamento, devendo, portanto, “[...] ser realizada a devida distinção (o ‘distinguishing’ da common law) entre o caso concreto sob julgamento e aqueles que
ampararam a aprovação do referido enunciado)” (destaques nossos).
Conclusão
É correto afirmar que, ao se prestigiar a distinção da previsão de uma súmula na apreciação do caso concreto com relação aos fundamentos determinantes
(ratio decidendi) dos precedentes que lhe deram forma, afastando a sua aplicação
dos casos dissonantes, afirma-se, alternativamente, que ela se aplica aos casos
semelhantes. Este fenômeno da dupla componencialidade do direito que ao mesmo tempo que exclui determinados fatos da hipótese da norma (negativo), e inclui outros (positivo), confere-lhe autoridade. Retira-lhe a autoridade a obrigação
de fazê-la cumprir sob vara, ainda que diante da discordância fundada daquele
que detinha competência para fazê-lo e, por este motivo, as dissenções devem
estar restritas aos autos. Por outro lado, o ato de declarar o espaço positivo, ou a
base de incidência da súmula, provê uma aura de validade no respeitante a seus
limites, dentro dos quais, em termos marcadamente kelsenianos, a vontade não é
oponível à razão, pois nesta área normada, sobre a qual se projeta a sombra da
coleção de precedentes densificados no texto sumular, a decisão já está posta e
vinculada. Porém, ultrapassada esta fronteira hermenêutica, o aplicador é livre
para desbravar o direito conforme suas convicções fundadas, liberto desta especialíssima amarra. Assim, é possível se afirmar que, na verdade, o instituto da
distinção visa, mais do que a observância, a proteção da integridade da Súmula.

Constituição Federal, não diferencia os nacionais dos estrangeiros, mas sim os residentes dos não
residentes, independentemente da nacionalidade [...]. Portanto, deve ser afastado no caso em foco a
aplicação da multicitada Súmula, por estarem presentes peculiaridades que tornam inaplicável a tese jurídica ali firmada (‘restrictive distinguishing’).”
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1. Considerações iniciais
Ao ensejo do honroso convite para participar do VII Congresso Brasileiro de
Direito Tributário Atual no mês de maio de 2021 promovido pelo IBDT, sob a
presidência do Dr. Ricardo Mariz de Oliveira, e sob coordenação do Dr. Rodrigo
Maito, redigi estas linhas, ora apresentadas em formato de artigo para compor
obra coletiva destinada a consolidar as intervenções daquele conclave.
Elas correspondem à minha intervenção, que se deu no painel “Competência
jurisdicional e limites ao reconhecimento de repercussão geral: embate entre matéria constitucional e infraconstitucional”. A presidência do painel esteve ao cargo
da Dra. Fernanda Ramos Pazello, contando com a participação do Professor Flávio Luiz Yarshell, do Dr. Henrique Coutinho de Souza e, na qualidade de debatedora, a participação da Dra. Lígia Regini.
2. Interposição dos recursos e atividade no tribunal a quo
Interposto o recurso extraordinário ou o recurso especial, o recorrido será
intimado para apresentar suas contrarrazões. Terá o prazo de quinze dias úteis
para tanto (arts. 1.003, § 5º, e 1.030, caput), sempre observadas as dobras legais
quando for o caso, findos os quais os autos serão conclusos ao presidente ou ao
vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal (é o regimento interno de cada Tribunal que revelará quem exerce tal competência) para
as providências indicadas nos incisos do art. 1.030.
A propósito delas, cabe evidenciar que o art. 1.030 passou por total transformação durante a vacatio legis, graças à Lei n. 13.256/2016. Na sua redação original, promulgada com o CPC de 2015, ele determinava que, após o prazo para
apresentação das contrarrazões, o recurso extraordinário e/ou o recurso especial
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fosse enviado ao Supremo Tribunal Federal e/ou ao Superior Tribunal de Justiça,
independentemente do juízo de admissibilidade perante o órgão de interposição,
a exemplo do que continua a se dar com a apelação (art. 1.010, § 3º) e com o recurso ordinário (art. 1.028, § 3º). A referida Lei reintroduziu, no CPC de 2015, o
duplo juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especiais. Para adequar o dispositivo àquela nova realidade normativa – reaproximando-a, no particular, da disciplina do art. 542, caput e § 1º, do CPC de 1973, na redação da Lei
n. 8.950/1994 –, o art. 1.030 foi totalmente reescrito.
De acordo com a alínea a do inciso I do art. 1.030, o presidente ou o vice-presidente negará seguimento ao recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido o status de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. É previsão que se harmoniza com o § 8º do
art. 1.035.
A alínea b do mesmo inciso I determina que seja negado seguimento a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em
conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, disposição que está em consonância com o inciso I do art. 1.040.
Sendo o caso, caberá ao presidente ou ao vice-presidente encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, quando o acórdão
recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão
geral ou de recursos repetitivos. O inciso II do art. 1.030 harmoniza-se, no particular, com o disposto no inciso II do art. 1.040.
Também compete ao presidente ou ao vice-presidente sobrestar o recurso
que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso. A
previsão do inciso III do art. 1.030 relaciona-se com a do inciso II do art. 1.037,
que trata da “decisão de afetação”. Na hipótese de haver capítulos recursais que
não dizem respeito àquela sistemática, sequer a título de prejudicialidade, o sobrestamento deve se limitar à parte do recurso extraordinário e do recurso especial que precisa aguardar a discussão perante o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo-se, quanto à outra, na forma da alínea a do inciso V do art. 1.0301.

1

É a orientação do Enunciado n. 78 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “A suspensão
do recurso prevista no art. 1.030, III, do CPC deve se dar apenas em relação ao capítulo da decisão afetada pelo repetitivo, devendo o recurso ter seguimento em relação ao remanescente da
controvérsia, salvo se a questão repetitiva for prejudicial à solução das demais matérias.”
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Ainda em busca de maior sistematização da dinâmica dos recursos repetitivos, o inciso IV do art. 1.030 (fazendo eco ao § 1º do art. 1.036) determina ao
presidente ou ao vice-presidente que selecione recurso representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, observando, no particular, as exigências do § 6º do art. 1.036.
Por fim, o inciso V do art. 1.030 reserva ao presidente ou ao vice-presidente
a competência para realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário
e/ou do recurso especial interposto e, quando positivo, enviar o processo ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso. O
juízo de admissibilidade perante o Tribunal a quo só ocorrerá, contudo, se: (i) o
recurso (na verdade, a questão jurídica nele debatida) ainda não tiver sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (ii)
o recurso tiver sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (iii)
quando o tribunal recorrido tiver refutado o juízo de retratação.
A ressalva feita expressamente pela alínea a do inciso V do art. 1.030 justifica-se porque, se já houver repercussão geral ou afetação como repetitivo, a disciplina a ser aplicada é a do sobrestamento do recurso interposto (art. 1.036, § 1º).
Por isso, a alínea b do dispositivo determina o juízo de admissibilidade se se tratar
de recurso que tiver sido selecionado como representativo da controvérsia e, nessa
qualidade, apto a ser enviado ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para os fins do mesmo § 1º do art. 1.036. Por fim, a alínea c do
inciso V do art. 1.030 justifica-se porque a hipótese nela prevista pressupõe a
passagem pela sistemática dos repetitivos, ainda que para preservar a orientação
recorrida (arts. 1.040, II, e 1.041), e a necessidade de o caso ser remetido para
solução ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça2.
O cabimento do agravo do art. 1.042 é reservado para as decisões de inadmissibilidade proferidas com fundamento no inciso V do art. 1.030 (art. 1.030, §
1º). A decisão que admitir o recurso extraordinário e/ou especial é irrecorrível na
origem, estando preservada, no particular, a mesma sistemática do CPC de 1973.
Não há interesse recursal no agravo porque, independentemente de qualquer
iniciativa da parte, o recurso, consoante o caso, não superará o novo juízo de admissibilidade a ser feito perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça.
Das decisões proferidas com base nos incisos I e III do art. 1.030, o recurso
cabível é o agravo interno (art. 1.021), previsão expressa do § 2º do art. 1.030 e
que se harmoniza com a ressalva feita pelo caput do art. 1.042. É pertinente

2

A propósito desse dispositivo e dos demais que lhe são correlatos, cabe destacar o Enunciado n.
139 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “A ausência de retratação do órgão julgador,
na hipótese prevista no art. 1.030, II, do CPC, dispensa a ratificação expressa para que haja o
juízo de admissibilidade e a eventual remessa do recurso extraordinário ou especial ao tribunal
superior competente, na forma dos arts. 1.030, V, ‘c’, e 1.041 do CPC.”
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sublinhar que a interposição e julgamento do agravo interno, na hipótese do inciso I do art. 1.030, é conditio sine qua non para viabilizar eventual acesso ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, mediante novo recurso
extraordinário ou especial ou, até mesmo, por reclamação, nos termos do § 5º do
art. 988 do CPC3.
A propósito do art. 1.030, I, b, II, e V, a, cabe recordar do quanto já escrito
sobre o art. 988, em especial do inciso II de seu § 5º, levando em consideração o
processo legislativo que culminou na Lei n. 13.256/2016. O Projeto do Senado
equiparou invariavelmente as expressões “recurso especial repetitivo” (ainda que
com variações redacionais), empregadas pelo Projeto da Câmara, a “recursos repetitivos”. Existe fundamento sistemático para legitimar a opção do Projeto do
Senado no inciso II do art. 928 do Código de Processo Civil, para, nesse caso,
superar a pecha de inconstitucionalidade formal dos referidos dispositivos diante
do parágrafo único do art. 65 da Constituição Federal.
A decisão de admissão ou de inadmissão do recurso extraordinário e do recurso especial deve ser, em qualquer caso, fundamentada. A imposição decorre
do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal e encontra no § 1º do art. 489 do
Código de Processo Civil fundamentação mais que suficiente4.
Se a decisão ostentar fundamento duplo, dizendo respeito tanto ao indeferimento do recurso em virtude da sua submissão ao regime dos repetitivos como
aos pressupostos genéricos de admissibilidade, é o caso de o sucumbente interpor
o agravo interno e o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário
concomitantemente, consoante queira exteriorizar seu inconformismo com um
ou com outro fundamento5. A não interposição de um dos recursos em tais casos
3

4

5

Nesse sentido são o Enunciado n. 27 do Fórum Nacional do Poder Público – FNPP (“Cabe reclamação contra a decisão proferida no agravo interno interposto contra a decisão do presidente ou
vice-presidente do tribunal recorrido que negar seguimento ao recurso especial ou extraordinário fundado na aplicação de entendimento firmado em repercussão geral ou recurso repetitivo
para demonstração de distinção”) e o Enunciado n. 138 da II Jornada de Direito Processual Civil
do CJF (“É cabível reclamação contra acórdão que aplicou indevidamente tese jurídica firmada
em acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, após o
esgotamento das instâncias ordinárias, por analogia ao quanto previsto no art. 988, § 4º, do
CPC”). Não obstante, há decisões do STJ negando a recorribilidade do acórdão que julga o agravo interno (assim, v.g.: 2ª Turma, AgInt no AREsp n. 995.962/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. un.
21.05.2019, DJe 28.05.2019, e 2ª Turma, AgInt no AREsp n. 1.163.185/PE, Rel. Min. Assusete
Magalhães, j. un. 06.12.2018, DJe 13.12.2018) e negando também o cabimento da reclamação na
hipótese (assim, v.g.: 1ª Seção, AgInt na Rcl n. 35.453/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. un.
08.05.2019, DJe 14.05.2019; 2ª Seção, AgInt na Rcl 34.672/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. un.
22.11.2017, DJe 27.11.2017; 1ª Seção, AgInt na Rcl n. 30.919/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. un.
08.11.2017, DJe 19.12.2017, e 2ª Seção, AgInt na Rcl n. 34.660/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
j. un. 08.11.2017, DJe 17.11.2017).
A Súmula n. 123 do STJ também se refere à mesma exigência: “A decisão que admite, ou não, o
recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais.”
Nesse sentido é o Enunciado n. 77 da I Jornada de Direito Processual Civil: “Para impugnar de-
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não compromete o cabimento do outro sempre que não houver relação de dependência ou de prejudicialidade entre os dois (ou mais) fundamentos decisórios.
Sem prejuízo, a pertinência dos embargos de declaração contra a decisão de
admissão ou de inadmissão do recurso especial e do recurso extraordinário para
sanar os vícios dos incisos do art. 1.022 é irrecusável6.
3. Interposição simultânea
Pode acontecer de o acórdão ter fundamentos tanto de ordem constitucional
como de ordem legal federal. O art. 1.031 regula expressamente essa hipótese, de
necessária interposição simultânea de dois recursos, um extraordinário e um especial, cada um formulado em sua própria petição e com observância de seus
respectivos pressupostos de cabimento (art. 1.029, caput)7.
É a seguinte a redação do dispositivo:
“Art. 1.031. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e
recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.
§ 1º Concluído o julgamento do recurso especial, os autos serão remetidos ao
Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário, se este
não estiver prejudicado.
§ 2º Se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao
Supremo Tribunal Federal.
§ 3º Na hipótese do § 2º, se o relator do recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, rejeitar a prejudicialidade, devolverá os autos ao Superior Tribunal de
Justiça para o julgamento do recurso especial.”

Trata-se, de um lado, de clássico exemplo que excepciona o princípio da
unirrecorribilidade; de outro, de manifestação do efeito diferido em sede de recurso extraordinário e de recurso especial8.
É importante discernir, contudo, duas situações diversas.
A primeira é que a decisão recorrida contenha fundamentos constitucional e
infraconstitucional aptos a sustentá-la individualmente. Há, portanto, uma só

6

7

8

cisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e
fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do
CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC)
caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em
recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos
fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais.”
Expresso nesse sentido é o Enunciado n. 75 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “Cabem embargos declaratórios contra decisão que não admite recurso especial ou extraordinário, no
tribunal de origem ou no tribunal superior, com a consequente interrupção do prazo recursal.”
A regra, no particular, repete a orientação que já constava do art. 541 do CPC de 1973, na redação
dada pela Lei n. 8.905/1994.
Para essa discussão, v. meu Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 2, p. 556, 594 e 730.
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questão jurídica, que aceita, pela repartição da competência reconhecida ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça pela Constituição Federal, tratamento bifurcado. Em casos como estes, há verdadeira relação de prejudicialidade entre os recursos. É para tais casos que tem aplicação a Súmula n.
126 do Superior Tribunal de Justiça9, que se desenvolveu a partir da Súmula n.
283 do Supremo Tribunal Federal10.
Outra é a de que a decisão recorrida contém duas questões jurídicas (dois
capítulos diversos), uma de cunho constitucional e outra de cunho legal, cada
qual a desafiar recurso próprio para seu contraste. Para tais hipóteses, a precitada Súmula n. 126 não tem aplicação, sendo perfeitamente lícito ao interessado
apresentar recurso extraordinário e/ou recurso especial consoante seja sua vontade reexaminar uma e/ou outra das questões decididas, já que a “questão constitucional” não interfere necessariamente na “questão federal” e vice-versa, por não
haver entre elas qualquer nexo de prejudicialidade. É o típico caso em que a
parte pode se limitar a recorrer apenas de parte da decisão, o que encontra eco
no art. 1.002, embora não se trate, em rigor, de recurso parcial, mas da exteriorização parcial da vontade de recorrer. Nesse caso, que venha a ser interposto apenas o recurso extraordinário (para combater o capítulo decisório relativo à questão constitucional) ou apenas o recurso especial (para combater o capítulo decisório relativo à questão infraconstitucional), não deve ser aplicado o disposto no art.
1.031, que pressupõe a interposição de ambos os recursos11.
Feita essa ressalva, é certo que o art. 1.031, contudo, não distingue as duas
hipóteses aventadas, ocupando-se, apenas, do procedimento a ser adotado como
padrão, verdadeira ordem para a prática de atos processuais envolvendo dois recursos, diante do fato objetivo de uma mesma decisão ser contrastada simultaneamente por recurso extraordinário e por recurso especial.
Interpostos ambos os recursos (e superadas as questões relativas à sua submissão, ou não, ao regime dos repetitivos e juízo de admissibilidade), os autos físicos serão enviados, em primeiro lugar, ao Superior Tribunal de Justiça para
julgamento do recurso especial (art. 1.031, caput); tratando-se de autos eletrônicos, a sua disponibilização em primeiro lugar ao Superior Tribunal de Justiça

9

10

11

“É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida
não manifesta recurso extraordinário.” Para a origem e o desenvolvimento de tal enunciado sumular, v., com proveito, Roberto Rosas, Direito sumular, p. 333.
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Aqui também a consulta ao Direito
sumular de Roberto Rosas, p. 111, é fundamental.
Também não guarda relação com o art. 1.031 a hipótese de a decisão não ostentar questão de
índole constitucional, como reconhece, por exemplo, a Súmula n. 638 do STF: “A controvérsia
sobre a incidência, ou não, de correção monetária em operações de crédito rural é de natureza
infraconstitucional, não viabilizando recurso extraordinário.”
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atende suficientemente à previsão legislativa. Julgado o recurso especial, os autos
serão enviados (disponibilizados) ao Supremo Tribunal Federal para apreciação e
julgamento do recurso extraordinário, salvo se aquele recurso for considerado
prejudicado (art. 1.031, § 1º), o que acontecerá, por exemplo, quando, a despeito
da duplicidade de fundamentos, um legal federal e outro constitucional, o objetivo do recorrente for único e alcançado com o julgamento do recurso especial.
Pode ocorrer, contudo, de o relator sorteado no Superior Tribunal de Justiça
entender que o recurso extraordinário deve ser julgado em primeiro lugar porque, por exemplo, há alegação de inconstitucionalidade da lei federal que embasa
o recurso especial, verdadeira questão prejudicial. Nesse caso, ele determinará a
remessa (disponibilização) dos autos ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.031, §
2º). Se o relator do Supremo Tribunal Federal rejeitar aquele entendimento, devolverá (disponibilizará) os autos para o Superior Tribunal de Justiça, que julgará
o recurso especial (art. 1.031, § 3º). Caso contrário, o recurso extraordinário será
julgado pelo Supremo Tribunal Federal e, consoante seu resultado, prejudicando
o julgamento do recurso especial.
Para este Curso, sempre que houver discussão quanto à constitucionalidade
de uma dada lei, a hipótese é de julgamento prévio do recurso extraordinário
pelo Supremo Tribunal Federal. Somente a lei constitucional merece ser interpretada e aplicada consoante as diretrizes a serem fixadas pelo Superior Tribunal de
Justiça. É certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tende ao entendimento oposto por força da sua compreensão da “inconstitucionalidade oblíqua ou reflexa”12. Tal diretriz, contudo, merece ser revista pelas razões expostas
no n. 4.1, infra.
Nos casos em que o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal
Federal conhecem do recurso especial ou do recurso extraordinário, respectivamente, põe-se importante questão sobre o alcance do efeito substitutivo que deriva do art. 1.008. Em tais casos, o acórdão, por ser substitutivo do anterior, teria o
condão de prejudicar o recurso ainda não julgado. A tese é correta para os casos
em que há verdadeira prejudicialidade entre as questões constitucional e legal ou
em que as questões, posto serem diversos seus desdobramentos, são idênticas13.
Quando a hipótese for de recurso extraordinário e de recurso especial interpostos de capítulos diversos da mesma decisão, formalmente una, o art. 1.008 não
tem aplicação porque não há, em tais casos, coincidência entre a matéria julgada

12

13

Bem ilustra a pertinência da afirmação a Súmula n. 636 daquele Tribunal: “Não cabe recurso
extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”
Assim, por exemplo, as seguintes decisões: STF, 2ª Turma, RE-ED n. 347.826/BA, Rel. Min. Cezar
Peluso, j. un. 24.04.2007, DJ 18.05.2007, p. 111, e STF, 2ª Turma, RE-AgR n. 493.060/RS, Rel.
Min. Eros Grau, j. un. 13.03.2007, DJ 27.04.2007, p. 103.
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por um e por outro Tribunal, subsistindo, por isso mesmo, integral interesse recursal no conhecimento e provimento do recurso ainda não julgado14.
3.1. No processo tributário
A hipótese do art. 1.031 é a que ocorre mais frequentemente nos processos
que lidam com questões de índole tributária.
Sim, porque graças ao alcance do modelo tributário, imposto desde a Constituição Federal, é comuníssimo que a maior parte dos questionamentos judiciais
sobre as mais variadas questões verse concomitantemente o aspecto constitucional do tributo como sua faceta constitucional15.
Embora sem poder generalizar a afirmação, é confortável, do ponto de vista
teórico, afirmar que sempre que a discussão constitucional puder comprometer
os eventuais questionamentos de ordem infraconstitucional, o ideal (e o correto)
seria aplicar o art. 1.031 em direção oposta àquela que prescreve, isto é: que o
recurso extraordinário deveria ser enviado de imediato ao Supremo Tribunal
Federal, que o julgaria para definir, vez por todas, a questão prejudicial, vale dizer
o ser ou não constitucional e em que termos. A partir de tal premissa, o Superior
Tribunal de Justiça, aplicando-a resolveria as demais questões de índole infraconstitucional.
Algo similar, destarte, ao que, no CPC atual, está disciplinado nos arts. 948
a 950 sob o rótulo de “incidente de arguição de inconstitucionalidade”, que se
justifica, como cediço, por força do art. 97 da CF16: sempre que houver tendência
a questionar a constitucionalidade de determinado tributo ou aspecto seu, não há
(haveria) como subtrair o exercício prévio da competência do Supremo Tribunal
Federal em sede de recurso extraordinário. Uma vez resolvida a questão, o Superior Tribunal de Justiça passaria a exercer a sua competência para os assuntos de
ordem infraconstitucional.
Uma decorrência natural e positiva desta forma de ver o problema reside na
eliminação dos múltiplos (e complexos) problemas relacionados às técnicas hermenêuticas que buscam conciliar as previsões legislativas com o modelo constitucional e que, não raro, ensejam alterações de orientação já consagradas a partir
de alguma solução hermenêutica que consiga, ao menos momentaneamente, acomodar as escolhas do legislador ao precitado modelo17.
14

15

16

17

Nesse sentido: STF, 2ª Turma, RE-AgR n. 458-129/SC, j. un. 14.08.2007, DJ 19.10.2007, p. 83, com
erudito voto-vista proferido pelo Ministro Cezar Peluso.
Apenas para ilustrar a afirmação, é ver as premissas eleitas para o desenvolvimento de importantes obras de direito tributário: Roque Antonio Carrazza, Curso de direito constitucional tributário,
esp. p. 33/36; Regina Helena Costa, Curso de direito tributário, esp. p. 51/157 e Código tributário
nacional comentado em sua moldura constitucional, esp. p. VIII/X e Renato Lopes Becho, Lições de
direito tributário, esp. p. 213/229.
Para a justificativa desta (indispensável) vinculação entre os temas, v. o meu Curso sistematizado de
direito processual civil, vol. 1, p. 152/154 e, vol. 2, esp. p. 437/439.
Tema que foi acentuado pelos demais participantes do Painel, desde a abertura dos trabalhos
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4. Reenvio
Os arts. 1.032 e 1.033 são novidades trazidas pelo CPC de 2015. Diferentemente do que ocorre na hipótese do art. 1.031, eles não tratam de (dois) recursos,
extraordinário e especial, interpostos concomitantemente, a impor o seu diferimento consoante o julgamento do outro. Há, nas situações albergadas por aqueles dispositivos, apenas um recurso, especial ou extraordinário, e a discussão sobre quem é competente para julgá-lo consoante o enfoque que seja dado à matéria nele versada, se infraconstitucional ou se constitucional.
É pertinente a leitura daqueles dois dispositivos:
“Art. 1.032. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso
especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze)
dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional.
Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o
recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá
devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça.”
“Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de
lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento
como recurso especial.” (Os destaques são da transcrição)

O art. 1.032 cuida da hipótese de o relator, no Superior Tribunal de Justiça,
entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional. Nesse caso,
deverá conceder prazo de quinze dias (úteis) para que o recorrente demonstre a
existência de repercussão geral – exigência específica do recurso extraordinário,
por força do § 3º do art. 102 da Constituição Federal – e se manifeste sobre a
questão constitucional. É correto entender que o recorrido deverá ter prazo para
se manifestar sobre essas complementações nas razões recursais, sempre no prazo
de quinze dias úteis e, em qualquer caso, respeitadas as dobras legais18.
Após, o relator enviará (disponibilizará) o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça caso entenda o contrário, isto é, que, em verdade a questão não é constitucional (art. 1.032, parágrafo único). Nesse caso, é importante notar, a despeito do silêncio do dispositivo,
que aquele óbice deve ser superado pelo Superior Tribunal de Justiça e, nesse
sentido, o recurso deve ser conhecido e julgado.

18

pela Dra. Fernanda Ramos Pazello, e, em especial, ao longo da intervenção do Dr. Henrique
Coutinho de Souza.
É o entendimento do Enunciado n. 79 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “Na hipótese do art. 1.032 do CPC, cabe ao relator, após possibilitar que o recorrente adite o seu recurso
para inclusão de preliminar sustentando a existência de repercussão geral, oportunizar ao recorrido que, igualmente, adite suas contrarrazões para sustentar a inexistência da repercussão.”
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A hipótese oposta é regulada pelo art. 1.033: se o relator do recurso extraordinário entender que a “causa decidida” versa, em verdade, questão infraconstitucional “por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado”
– conhecida como “inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua –, deve enviar o recurso para julgamento ao Superior Tribunal de Justiça como recurso especial.
Embora silente o dispositivo, é correto entender que, antes do envio do recurso
para o Superior Tribunal de Justiça, recorrente e recorrido sejam intimados para
a complementação de suas razões e contrarrazões recursais sob as vestes de um
recurso especial, similarmente, portanto, ao que se dá para os fins do art. 1.03219.
Aqui, diferentemente do que se dá no art. 1.032, não há previsão para o Superior Tribunal de Justiça recusar sua competência, que, em última análise, deriva da própria Constituição Federal (art. 105, III) e que encontra no Supremo
Tribunal Federal seu guardião-mor. Tanto quanto na hipótese anterior, portanto,
é irrecusável que o Superior Tribunal de Justiça deve julgar o recurso. Diferença
sensível, contudo, é que, aqui, o Superior Tribunal de Justiça ainda não proferiu
o juízo de admissibilidade recursal e, em rigor, pode fazê-lo a ponto de não conhecer do recurso, conquanto não infirme a decisão já proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, quanto à existência de causa decidida de índole infraconstitucional legal.
Ambas as regras representam importante novidade trazida pelo Código de
Processo Civil para combater as dificuldades decorrentes da “inconstitucionalidade reflexa”, que, em termos práticos, sempre gerou verdadeiro vácuo de competência, ampliando os horizontes do princípio da complementariedade. Ademais,
cabe acentuar que ambos os dispositivos, os arts. 1.032 e 1.033, são reflexo inquestionável do modelo de processo cooperativo decorrente do art. 6º e, mais amplamente, do próprio princípio constitucional do contraditório.
4.1. Problematizações
Há diversos questionamentos importantes a partir dos arts. 1.032 e 1.033 do
CPC.
Um deles diz respeito à obrigatoriedade de envio dos autos do processo do
Supremo Tribunal Federal ao Superior Tribunal de Justiça e vice-versa, consoante se esteja diante das hipóteses de incidência de cada uma daquelas regras.
Assim, por exemplo, sempre que se reconhecer que, a despeito de a iniciativa
do recorrente tomar a roupagem de recurso extraordinário, ela representar, em
verdade, combate à legislação infraconstitucional, a hipótese é, só pode ser, de

19

Nesse sentido é o Enunciado n. 80 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: “Quando o
Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso
extraordinário, deverá, antes de remetê-lo ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como
recurso especial, conceder prazo de quinze dias para que as partes complementem suas razões e
contrarrazões de recurso.”
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envio dos autos respectivos ao Superior Tribunal de Justiça para que aquele Tribunal analise a irresignação recursal como recurso especial.
Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:
“Se a pronúncia das Cortes Supremas se justifica a fim de que se outorgue unidade ao direito, com o que a sua legitimidade está coarctada ao exercício da função
de adequada interpretação do direito constitucional ou do direito federal, não há
sentido algum em se deixar de conhecer recurso que efetivamente veicula questão que merece ser resolvida apenas porque foi endereçado equivocadamente.
Com a passagem de uma função de controle, historicamente vinculada ao jus litigatoris, para uma função de interpretação, ligada ao jus constitutionis, o foco desloca-se de um caso que interessa às partes e cuja decisão visa atuar retrospectiva
para uma definição de uma questão que interessa à sociedade e cuja decisão se
destina a atuar prospectivamente (arts. 926 e 927, CPC/2015). Daí a razão pela qual
tem o Supremo Tribunal Federal de remeter ao Superior Tribunal de Justiça o recurso
extraordinário que versa sobre questão federal ou sobre questão decorrente de tratado – e,
portanto, em que vislumbra apenas ofensa reflexa à Constituição. É vedado ao Supremo
Tribunal Federal não conhecer do recurso extraordinário por inadequação do objeto (art.
1.033, CPC/2015).”20

No mesmo sentido manifestou-se Luis Guilherme Aidar Bondioli:
“O art. 1.033 do CPC não pode ser analisado de forma dissociada do art. 1.032 do
CPC. Se este trata da conversão do recurso especial em recurso extraordinário,
aquele cuida da conversão do recurso extraordinário em especial. Um é o espelho
do outro.
Nesse contexto, quando o assunto debatido no recurso extraordinário é objeto de
regulação constitucional e infraconstitucional e o Supremo Tribunal Federal considera que tal assunto tem mais amplo apelo legal, ‘por considerar como reflexa a ofensa à
Constituição’ (art. 1.033 do CPC), a mais alta corte do País deve cuidar para que o recurso a ela dirigido se converta em recurso especial e seja encaminhado ao Superior Tribunal
de Justiça.”21

Para José Miguel Garcia Medina:
“Para obviar aos inconvenientes de se impedir a análise da questão de direito
aventada no recurso extraordinário, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que, caso o STF entenda que a violação à Constituição é reflexa, porque a questão foi resolvida à luz de norma federal infraconstitucional, deverá remeter o recurso
extraordinário ao STJ, para que este o julgue como recurso especial (cf. art. 1.033 do
CPC/2015).”22

Dierle Nunes, Alexandre Bahia, Fábio Quinaud Pedron, comentando o precitado dispositivo, manifestaram-se nos seguintes termos:
20
21
22

Comentários ao Código de Processo Civil, vol. XVI, p. 267, sem os destaques.
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. XX, p. 231/232, sem os destaques.
Novo Código de Processo Civil comentado, p. 1442, sem os destaques.
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“O art. 1.033 complementa o que dispõe o art. 1.032. Enquanto este trata da possibilidade de conversão de REsp em RE, o art. 1.033 trata justamente do inverso, é
dizer, não havendo uma questão constitucional presente no RE mas, sim, violação à lei federal/tratado, o Relator do STF deverá remetê-lo ao STJ para que seja julgado como REsp.”23

Independentemente de a hipótese representar verdadeira fungibilidade ou
conversão recursal24 ou, como evidencia o CPC em diversos de seus dispositivos –
em estreita harmonia, com sua Exposição de Motivos, subscrita pelo Ministro Luz
Fux, Presidente da Comissão de Juristas elaboradora do Anteprojeto –, aproveitamento da substância em detrimento da forma25, é correto entender que, na exata
medida em que a decisão identificar se estar diante de recurso que quer, em verdade, questionar a legislação infraconstitucional, a aplicação do precitado art. 1.033
é irrecusável: os autos do processo devem ser enviados ao Superior Tribunal de
Justiça para que o recurso extraordinário seja analisado como recurso especial.
Trata-se de orientação que está bem refletida em diversos julgados do Supremo Tribunal Federal como, para fins ilustrativos, demonstra a colação dos seguintes, assim ementados:
“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com
agravo. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Pretendida aplicação do art. 1.033 do
CPC/15. Embargos de declaração acolhidos. Determinação de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a remessa dos autos ao Superior
Tribunal de Justiça.”26

23
24

25

26

Comentários de Código de Processo Civil, p. 1375, sem os destaques.
Para tal discussão, consultar, com proveito, os seguintes autores: Teresa Arruda Alvim e Bruno
Dantas, Recurso especial, recurso extraordinário e a nova função dos Tribunais Superiores no direito
brasileiro, p. 512/518; Osmar Mendes Paixão Côrtes, Recursos para os tribunais superiores, p. 14;
Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil, p. 2339; Araken de Assis,
Manual dos recursos, p. 887/888; Pedro Miranda de Oliveira, Breves comentários ao novo Código de
Processo Civil, p. 2567 e Novíssimo sistema recursal conforme o CPC/2015, p. 267/270; Rodolfo de
Camargo Mancuso, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. IV, p. 522; Artur César de Souza,
Código de Processo Civil, vol. III, p. 1744; Rennan Faria Krüger Thamay, Manual de direito processual, p. 567; Ulisses Schwarz Viana, Comentários ao Código de Processo Civil, p. 1204; Luiz Dellore,
Execução e recursos: comentários ao CPC de 2015, p. 1194 e Vinicius Silva Lemos, Recursos e processos nos tribunais no novo CPC, p. 360/365. Também me voltei ao tema (também acentuando a circunstância de o recurso dever ser enviado e julgado pelo outro Tribunal) em meu Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 2, p. 732/734 e em meu Manual de direito processual civil, p.
907/908.
“Com a mesma finalidade, criou-se a regra, a que já se referiu, no sentido de que, entendendo o
Superior Tribunal de Justiça que a questão veiculada no recurso especial seja constitucional, deve
remeter o recurso do Supremo Tribunal Federal; do mesmo modo, deve o Supremo Tribunal
Federal remeter o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, se considerar que não se trata de
ofensa direta à Constituição Federal, por decisão irrecorrível.”
STF, Pleno, RE n. 1.194.433/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. un. 08.09.2020, DJe 21.10.2020, sem os
destaques.
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“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Taxa de utilização do Sistema Integrado de Comercio Exterior SISCOMEX. Majoração. Portaria MF 257/2011. Aplicação do art. 1.033 do CPC. Cabimento. Provimento parcial. 1.
É inconstitucional a majoração da taxa SISCOMEX promovida pela Portaria MF
257/2011. Precedentes. 2. A aferição de suposta violação ao princípio da legalidade
demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Súmula 636
do STF. 3. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que
processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 4. Agravo regimental
a que se dá parcial provimento, para manter a decisão recorrida e remeter os autos ao
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC.”27
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário.
3. Sujeito passivo. Incidência da COFINS. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa
reflexa à Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do
CPC.”28

Outra questão, já referida acima, relaciona-se à insubsistência da Súmula n.
636 do Supremo Tribunal Federal cujo enunciado, recorde-se, é o seguinte:
“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional
da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada
a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”

Diz-se insubsistência porque se a diretriz do CPC atual é a de aproveitar ao
máximo os recursos extraordinário e especial por força do que dispõem os arts.
1.032 e 1.033 em destaque, importa constatar que não faz sentido que se negue
trânsito ao recurso extraordinário ao se constatar que, em verdade, ele veicula
questionamentos de índole infraconstitucional.
O que se mostra mais afinado à sistemática processual civil em vigor é que
ainda que se queira extrair do recurso extraordinário a chamada “inconstitucionalidade” reflexa, os autos deverão ser enviados ao Supremo Tribunal Federal
pela Presidência do Tribunal a quo – que, portanto, não poderá negar seguimento ao recurso com fundamento na precitada Súmula n. 636 –, cabendo ao Supremo Tribunal Federal, diante de hipótese albergada pelo art. 1.033 do CPC, remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que julgue o recurso como recurso especial.

27

28

STF, 2ª Turma, RE n. 1.207.635/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. un. 29.11.2019, DJe 12.12.2020,
sem os destaques.
STF, 2ª Turma, RE n. 1.193.093/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. un. 27.09.2019, DJe 09.10.2019,
sem os destaques.

160

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

5. Considerações finais
Estas linhas, escritas, como revelado de início, para marcar minha honrosa
participação no VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual, têm duplo
objetivo.
De um lado, querem descrever a atual sistemática de interposição dos recursos extraordinários e especiais, dando o devido destaque aos arts. 1.031, 1.032 e
1.033 do CPC.
De outro e tendo especificamente o tema do painel que tive o privilégio de
participar naquela oportunidade, suscitar alguns questionamentos que merecem
ser considerados para impactar positivamente a prática do processo tributário e
de sua trilha, tão comum quanto necessária, em direção ao Supremo Tribunal
Federal e ao Superior Tribunal de Justiça levando em conta, como deve ser, toda
a grandeza que a Constituição Federal irradia sobre a legislação tributária.
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1. Introdução
Em 2014, nos autos do REsp n. 1.230.9571, o Superior Tribunal de Justiça
(“STJ”) firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a
contribuição previdenciária patronal não incide sobre os valores pagos aos empregados a título de terço constitucional de férias, dada a sua natureza indenizatória.
Muitos anos depois, em 2020, nos autos do RE n. 1.072.4852, o Supremo Tribunal
Federal (“STF”) examinou a mesma controvérsia pela perspectiva constitucional,
concluindo em sede de repercussão geral pela incidência da contribuição.
Em 2014, também nos autos do REsp n. 1.230.9573, o STJ definiu, em recurso repetitivo, que os valores pagos às empregadas a título de salário maternidade
estão sujeitos à incidência da contribuição previdenciária patronal. Em 2020, nos
autos do RE n. 576.9674, a matéria foi examinada em sede de repercussão geral
pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança.
Em 2017, nos autos do RE n. 574.7065, o STF firmou o entendimento em sede
de repercussão geral no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo do
PIS e da COFINS. Diante desse entendimento, o STJ, por meio de recurso repetitivo julgado em 20196, estendeu o mesmo raciocínio para concluir que o ICMS
não compõe a base de cálculo da Contribuição Previdenciária incidente sobre a
Receita Bruta (“CPRB”). Contudo, em 2021, o STF, nos autos do RE n. 1.187.2647,
também julgado sob repercussão geral, exarou entendimento de que os valores
pagos a título de ICMS devem compor a base de cálculo da CPRB.
Em 2018, nos autos do REsp n. 1.221.1708, o STJ examinou o conceito de insumos para fins de concessão de créditos de PIS e COFINS sob a sistemática não

1
2
3
4
5
6

7
8

STJ. 1ª Seção. REsp n. 1.230.957. Rel. Min. Mauro Campbell. DJ 18.03.2014.
STF. Pleno. RE n. 1.072.485. Rel. Min. Marco Aurélio Mello. DJ 16.10.2020.
STJ. 1ª Seção. REsp n. 1.230.957. Rel. Min. Mauro Campbell. DJ 18.03.2014.
STF. Pleno. RE n. 576.967. Rel. Min. Roberto Barroso. DJ 21.10.2020.
STF. Pleno. RE. n. 574.706. Rel. Min. Cármen Lúcia. DJ 02.10.2017.
STJ. 1ª Seção. REsps n. 1.638.772, n. 1.624.294 e n. 1.629.001. Rel. Min. Regina Helena Costa. DJ
26.04.2019.
STF. Pleno. RE n. 1.187.264. Rel. Min. Marco Aurélio Mello. j. 24.02.2021.
STJ. 1ª Seção. REsp n. 1.221.170. Rel. Min. Napoleão Nunes. DJ 24.04.2018.
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cumulativa, concluindo que o conceito deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando a imprescindibilidade de um determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Esse tema poderá ser examinado pelo STF nos autos do
RE n. 841.9799, afetado à sistemática da repercussão geral e pendente de julgamento.
Como se depreende desse emaranhado de decisões, colhidas apenas a título
ilustrativo, o STJ e o STF vêm se debruçando sobre diferentes temas em matéria
tributária, exarando entendimentos muitas vezes conflitantes entre si.
Por certo que esse cenário, além de indesejado, resulta em evidente insegurança jurídica, já que as teses firmadas em sentido antagônico foram exaradas em
precedentes de observância obrigatória, a teor do art. 927 do Código de Processo
Civil (“CPC”). Por consequência, após o entendimento manifestado pelo STJ em
recurso repetitivo, juízes e tribunais passam a aplicar os precedentes para casos
análogos e, muitos anos depois, a decisão do STF em sentido contrário traz inúmeros impactos sobre a orientação dos jurisdicionados e dos órgãos jurisdicionais.
Se por um lado a Constituição Federal atribuiu competências distintas para
essas Cortes, por outro lado há uma “zona de penumbra”10 na qual a delimitação
das funções destes tribunais superiores pode revelar imprecisão, originando precedentes que são incapazes de orientar os jurisdicionados e os próprios juízes e
Tribunais.
É dizer, portanto, que os precedentes de observância obrigatória que deveriam nortear e orientar a sociedade, apaziguando as relações jurídicas controvertidas, por vezes contribuem para a indeterminação do direito, com diversos reflexos na relação entre o fisco e os contribuintes.
O presente artigo tem por objetivo investigar as possíveis causas para esse
cenário de instabilidade jurisprudencial no âmbito dos tribunais superiores, a
partir da análise das particularidades das relações jurídico-tributárias e do exame desta zona cinzenta de sobreposição de competência entre essas Cortes.
Busca-se ainda contribuir, em alguma medida, para a eliminação das incertezas que se originam de precedentes que, em rigor, deveriam sedimentar as controvérsias interpretativas no plano infraconstitucional e constitucional. Ao final,
também será examinada a resposta que o direito deve oferecer aos jurisdicionados que confiaram na orientação exarada nos recursos repetitivos do STJ, posteriormente superados pelos precedentes da Corte Suprema.

9
10

STF. RE n. 841.979. Rel. Min. Luiz Fux. Pendente de julgamento.
Expressão cunhada por Luiz Marinoni na obra A zona de penumbra entre o STJ e o STF: a função
das Cortes Supremas e a delimitação do objeto dos recursos especial e extraordinário (MARINONI, Luiz Guilherme. A zona de penumbra entre o STJ e o STF: a função das Cortes Supremas e a
delimitação do objeto dos recursos especial e extraordinário. 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters,
2019).
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2. Delimitação do problema: a equivocidade dos textos legais e os demais
fatores que contribuem para a dispersão jurisprudencial entre STJ e STF
Os exemplos expostos na introdução deste artigo permitem concluir que o
STJ e o STF, instados a se pronunciar sobre temas análogos, prolataram decisões
em sentido diametralmente opostos, ora para permitir ou para repelir a cobrança
de tributos.
Em uma primeira perspectiva, seria possível supor que a razão que levou às
conclusões distintas decorreria dos diferentes parâmetros normativos adotados
no exercício da função jurisdicional atribuída pela Constituição Federal: o STJ
teria examinado as discussões pela perspectiva da lei federal, ao passo que o STF
teria realizado uma análise a partir das normas constitucionais.
Contudo, esse raciocínio simplista não resiste a uma análise mais criteriosa
do ordenamento jurídico, pois faria supor uma constante tensão entre as normas
tributárias previstas no sistema tributário nacional, em âmbito constitucional, e
aquelas positivadas no âmbito infraconstitucional, que materializam o poder de
tributar.
Em verdade, tomando-se como parâmetro apenas as discussões acima mencionadas envolvendo a incidência da contribuição previdenciária, não se vislumbram grandes diferenças entre a norma constitucional que atribui competência
tributária à União para a instituição desse tributo e a norma legal que prescreve
a hipótese de incidência no plano infraconstitucional.
Com efeito, o art. 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, atribui
competência tributária à União Federal para instituir contribuição previdenciária
do empregador sobre “a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício”.
Por sua vez, ao exercer a competência atribuída pela Constituição Federal, o
legislador, por meio do art. 22, inciso I, da Lei n. 8.212/1990, estabeleceu que a
aludida contribuição incidirá “sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”.
Como se vê, inexiste uma grande distinção entre os parâmetros normativos
com base nos quais o STJ e o STF centraram a análise da legalidade e da constitucionalidade da cobrança das contribuições previdenciárias, tanto em relação
aos valores pagos a título de terço constitucional de férias, quanto a título de salário-maternidade.
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Ademais, o raciocínio simplista exposto anteriormente levaria à equivocada
conclusão de que o STJ, ao realizar o juízo de legalidade da cobrança, teria ignorado por completo as normas constitucionais que regem o sistema tributário nacional, tal como se a interpretação de qualquer dispositivo legal pudesse ser divorciada das normas constitucionais que lhe servem de fundamento.
A premissa equivocada de que foram os parâmetros normativos distintos que
conduziram a conclusões distintas fica ainda mais evidenciada quando se examina a discussão envolvendo a exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB.
Historicamente, o STJ sempre se posicionou contrariamente à exclusão do
ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS. No entanto, baseado no precedente do STF que reconheceu que o valor do ICMS embutido no preço de venda
da mercadoria não integra o conceito de receita, para efeitos de incidência do PIS
e da COFINS, o STJ estendeu o mesmo raciocínio para concluir que o imposto
estadual deve ser excluído da base de cálculo da CPRB, que igualmente incide
sobre a receita do contribuinte. Contudo, ao examinar a controvérsia, o STF concluiu de maneira diametralmente oposta, assentando que o ICMS deve ser incluído na base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a receita
bruta.
De fato, os problemas das decisões conflitantes sobre a mesma matéria guardam relação direta com a interpretação jurídica. As interpretações divergentes
ocorrem porque os dispositivos, sejam legais ou constitucionais, padecem de
equivocidade, admitindo uma pluralidade de interpretações e possíveis controvérsias interpretativas. Ao interpretar um dispositivo, o intérprete pode se deparar com problemas de ambiguidade, de complexidade, de implicação ou de identificação do rol taxativo ou exemplificativo do comando legal11.
Por meio da interpretação, busca-se atribuir sentido aos textos legais, já que
os dispositivos legais são vagos12, na medida em que não se pode antecipar a quais
casos o comando legal deve ser aplicado13. Por meio da interpretação, nem sem-

11

12

13

Como aponta Guastini os dispositivos podem padecer de problemas de ambiguidade (um texto T
pode expressar a norma N1 ou N2), complexidade (um texto T pode expressar a norma N1 e
também N2), implicação (um texto T expressa a norma N1, ensejando dúvidas se isso implica a
existência de uma norma N2) ou, ainda, de identificação do caráter taxativo ou exemplificativo
(uma norma N pode levar à estrutura “Se A, B, ou C, então Z”). Pode ainda haver dúvidas sobre
o caráter taxativo ou exemplificativo das situações enumeradas. GUASTINI, Riccardo. Interpretar
y argumentar. Trad. Silvina Álvarez Medina. Milano: Giuffrè, 2011, p. 55-59.
SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making in law and life. Oxford: Clarendon Press, 1991, p. 35-36.
Como destaca Friedrich Müller, os dispositivos legais e princípios constitucionais, enquanto não
interpretados, não oferecem soluções prontas que sejam inquestionavelmente confiáveis (MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2009, p.
25-27).
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pre é possível obter apenas uma única resposta adequada14-15. Uma norma não é,
portanto, um dado unívoco nem, tampouco, um dado preexistente ao processo
interpretativo, mas é, contrariamente, o resultado e o produto desse processo interpretativo16.
Interpretar consiste em atribuir sentido aos dispositivos legais ou constitucionais. A norma, pois, é o produto da interpretação, sendo equivocado pensar que
a função da intepretação é simplesmente declarar a norma contida na lei. Isso
não significa, no entanto, que qualquer sentido pode ser atribuído ao texto legal,
pois a interpretação pressupõe a observância de critérios e diretrizes que, em última análise, exigem juízos de valor17.
Nesse contexto, como leciona Humberto Ávila18, o intérprete poderá adotar
diferentes métodos, argumentos e teorias para atribuir sentido aos comandos legais. Poderá, por exemplo, realizar raciocínios dedutivos, indutivos ou mesmo
construir normas implícitas a partir de normas expressas, oferecendo um conjunto de razões para justificar uma determinada interpretação.
Diante desse cenário de equivocidade e indeterminação dos textos legais, a
atividade interpretativa pode conduzir o intérprete a diferentes conclusões quanto ao alcance de determinado dispositivo, seja no plano constitucional ou infraconstitucional. Se, então, um dispositivo legal possibilita a criação de múltiplas
normas19, consoante os diferentes argumentos, métodos e teorias empregados, a
prolação de decisões conflitantes apresenta-se como uma decorrência natural do
processo interpretativo, já que os julgadores poderão adotar diferentes premissas,
obtendo resultados diferentes quanto ao alcance normativo de determinado dispositivo.

14

15

16

17

18

19

AARNIO, Aulis. The rational as reasonable. A treatise on legal justification. Dordrecht: Kluwer, 1987,
p. 158-165; PECZENIK, Aleksander. On law and reason. Dordrecht: Kluwer, 1989, p. 305-307.
Nesse ponto, entendemos que mesmo a solução de casos que envolvam enunciados claros demandará valoração e opção do intérprete. Em geral, os dispositivos legais são vagos e indeterminados,
reclamando atribuições de significados. Assim, rejeitamos a ideia de Hart de que somente exigem
opção do intérprete os enunciados que estão na zona de penumbra, isto é, os hard cases (HART,
Herbert L. The concept of law. Oxford: Clarendon Press, 1993).
MAZZARESE, Tecla. Enunciato descrittivo d’una norma: osservazione su una nozione imbarazzante. Studi in memoria di Giovanni Tarello. Milano: Giuffrè, 1993. vol. 2, p. 279.
WRÓBLEWSKI, Jerzy. Constitución y teoría general de la interpretación jurídica. Madrid: Civitas,
2001, p. 62-65.
ÁVILA, Humberto. Função da ciência do direito tributário: do formalismo epistemológico ao
estruturalismo argumentativo. Revista Direito Tributário Atual vol. 29. São Paulo: Dialética e IBDT,
2013, p. 192-199.
Admitir a possibilidade de criação de múltiplas normas não significa que não haja núcleos de
sentidos mínimos que permitem, ao menos, identificar a quais situações determinado dispositivo
legal não se aplica. O intérprete não pode, em princípio, considerar “trinta dias” como “mais de
trinta dias”, “provisório” como “permanente”, sob pena de menosprezar o alcance semântico
mínimo que a linguagem impõe ao intérprete (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 53).
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É nesse cenário, pois, que ganha importância analisar o papel das Cortes
Superiores, como uniformizadores da interpretação da lei. Na concepção clássica
de jurisdição, incorporada pela teoria de Calamandrei e disseminada nos países
da civil law, o juiz seria um mero aplicador da lei, cabendo às Cortes de Cassação
declarar a intepretação oficialmente verdadeira, em nome da unidade do direito
objetivo20.
Contudo, com a compreensão de que a intepretação não pode, por um ato de
conhecimento, definir o sentido exato da lei, as Cortes Superiores ganham um
papel de atribuir sentido ao direito, ou seja, revestem-se da natureza de uma Corte de intepretação ou de precedentes21.
Nesse contexto, os precedentes atribuem sentido ao texto legal, e, assim, passam a orientar a ordem jurídica. A decisão proferida pelas Cortes Superiores
elege, dentro de um campo semântico e normativo de possíveis alternativas, o
sentido da norma constitucional ou legal invocada pelas partes, à luz do caso
concreto analisado.
Com os precedentes desses Tribunais, há um fechamento do campo das alternativas de sentido até então passíveis de serem atribuídas ao texto legal, dentro
do sistema jurídico. Por tal razão, as Cortes Superiores, conquanto continuem a
exercer atividades de correção das decisões, passam a desempenhar também importante papel de atribuição de sentido ao texto legal, garantindo unidade ao
direito.
Por todas essas considerações, a prolação de decisões conflitantes entre STJ
e STF versando sobre uma mesma matéria decorre da equivocidade e indeterminação dos textos legais. Como a construção do sentido normativo é suportada por
diferentes métodos, argumentos e teorias, dois ou mais tribunais poderão chegar
a conclusões distintas quanto ao sentido que deve ser atribuído a determinado
dispositivo legal ou constitucional. Daí a importância de um sistema de precedentes eficiente que seja capaz de orientar os juízes e tribunais quanto às soluções
normativas que devem prevalecer em um caso concreto.
No entanto, sendo certo que os problemas são ínsitos à equivocidade dos
textos legais, o cenário acima retratado de divergência jurisprudencial entre STJ
e STF em matéria tributária é ainda agravado por três problemas principais que
adiante serão examinados:
i) no âmbito tributário, temos um adensamento de normas emanadas da

20

21

MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes. São Paulo: RT, 2013, p. 31; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Ação rescisória – do juízo rescindente ao juízo
rescisório. São Paulo: RT, 2017, p. 196-198.
Como destaca Taruffo, as Cortes Superiores deixam apenas de exercer uma atividade de correção
das decisões, para reafirmar a função de interpretação e de desenvolvimento do Direito (TARUFFO, Michele. Precedente e giurisprudenza. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milano:
Giuffrè, 2007, p. 718).
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Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias e demais atos
regulamentares exarados pelo Poder Executivo; como consequência, diversas discussões envolvendo a interpretação da legislação tributária desbordam para questões constitucionais e infraconstitucionais, ocasionando
o potencial pronunciamento tanto do STJ quanto do STF;
ii) na seara processual, é possível identificar uma zona cinzenta de sobreposição de competência entre essas duas Cortes, de modo que ambos os
tribunais poderão ser instados a se pronunciar a respeito de uma mesma
questão jurídica; e
iii) o cenário de tensão entre normas constitucionais e infraconstitucionais em matéria tributária, associado à sobreposição de competência entre STJ e STF, é agravado pelo déficit de fundamentação identificado nas
decisões pátrias, bem como pela dificuldade de operar e dialogar com
estruturas e técnicas processuais ínsitas a um sistema de precedentes.
É o que passamos a analisar a seguir.
3. O sistema tributário nacional e a multiplicidade de fontes normativas
Uma primeira razão para explicar a dispersão jurisprudencial entre STJ e
STF em matéria tributária, e o risco de decisões conflitantes que ocasionam o
cenário de insegurança jurídica acima reportado, diz respeito à multiplicidade de
fontes normativas que regem a relação estabelecida entre o contribuinte e o fisco.
O sistema tributário nacional encontra-se positivado no capítulo I do título
VI da Constituição Federal. Como se depreende dos inúmeros dispositivos constitucionais, a Carta Magna tratou de forma pormenorizada das relações jurídicotributárias, atribuindo competência tributária aos entes tributantes, limitando o
poder de tributar, definindo as espécies tributárias ou ainda instituindo princípios que devem nortear as relações com o fisco.
Contrariamente aos sistemas tributários de outros países, o brasileiro é marcado por sua rigidez, com a instituição individualizada de competências tributárias no corpo da própria Constituição22.
Ademais, em relação ao Direito Tributário, a Carta Magna pátria é marcada
também pela sua abertura, pois a par das normas específicas tratando das relações tributárias, o sistema tributário nacional mantém relação com os demais
princípios positivados na Constituição, em especial com os princípios formais e
materiais e, igualmente, com os direitos fundamentais, sobretudo com as garantias de propriedade e de liberdade23.

22
23

ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário. São Paulo: RT, 1968, p. 7, 20 e 36.
ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 75 e 161-162.
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A influência dos direitos fundamentais sobre o sistema tributário24 fica evidenciada no próprio art. 15025 do texto constitucional, ao aludir à existência de
outras garantias asseguradas aos contribuintes. Assim, as normas constitucionais
envolvendo o Direito Tributário não estão circunscritas àquelas positivadas no
capítulo destinado ao sistema tributário nacional26.
A esse respeito, convém destacar que as leis tributárias restringem diretamente a liberdade e a propriedade do cidadão, independentemente de sua vontade, razão pela qual se torna ainda mais importante a função defensiva dos direitos fundamentais, como assegurado pelo texto constitucional, inclusive por meio
da inafastabilidade de jurisdição27.
Essas características do sistema tributário nacional, por si só, já se refletem
no risco de potencial pronunciamento conjunto do STJ e do STF sobre a mesma
matéria. Dada a profusão de normas constitucionais tratando de questões tributárias, e de sua correlação com outras normas também positivadas no texto constitucional, as discussões jurídicas entre fisco e contribuintes poderão desbordar
para além do mero juízo de legalidade de cobrança, autorizando o pronunciamento também do STF a respeito dos aspectos constitucionais envoltos à controvérsia.
Além da densidade normativa no texto constitucional, a multiplicidade de
fontes normativas de Direito Tributário também se irradia para o plano infraconstitucional28. A Constituição determina os casos em que se exige lei ordinária
ou complementar.
A lei complementar, a teor do art. 146 da Constituição Federal, ficou reservada para a finalidade de estabelecer normas gerais em matéria tributária, para
dispor sobre conflitos de competência e também para regular as limitações ao
poder de tributar29.
Note-se, em uma primeira perspectiva, que o legislador poderá adotar o veículo normativo inadequado, editando lei ordinária que contrarie disposição de

24

25

26

27
28

29

BORGES, José Souto Maior. Sistema tributário na Constituição de 1988. Competência tributária
dos Estados e Municípios. Revista de Direito Tributário n. 47. São Paulo: RT, jan.-mar. 1989, p. 135.
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios: [...].” (Destaques nossos)
DERZI, Misabel Abreu Machado. Notas. In: BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao
poder de tributar. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 18.
ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 76.
Estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, em 2019, apontava para
a edição de mais de 403 mil veículos normativos em matéria tributária desde a promulgação da
Constituição Federal, dentre leis de diferentes hierarquias e atos infralegais, nos diferentes entes
da federação.
Não se desconhece a teoria dicotômica das funções da lei complementar, segundo a qual não há
espaço para normas gerais que não se esgotasse nos conflitos de competência e na regulação das
limitações ao poder de tributar (ATALIBA, Geraldo. Lei complementar em matéria tributária.
Revista de Direito Tributário n. 48. São Paulo: RT, abr.-jun. 1989, p. 91).
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lei complementar30 ou, ainda, editando lei ordinária para matéria reservada à lei
complementar. Ao proceder desta última maneira, em uma segunda perspectiva,
restará violada a própria Constituição Federal, mais especificamente, o art. 146,
que disciplina as matérias sujeitas à reserva da lei complementar.
Foi o que ocorreu, por exemplo, na discussão envolvendo a isenção de COFINS
das sociedades profissionais. Discutiu-se, na ocasião, a possibilidade de revogação, por lei ordinária (art. 56 da Lei n. 9.430/1996), de isenção concedida por lei
complementar (art. 6º da LC n. 70/1991).
Pela perspectiva infraconstitucional, o STJ manifestou o entendimento de
que o veículo normativo seria inadequado para a revogação da isenção, dada a
hierarquia da lei complementar sobre a lei ordinária. À época, inclusive, editou-se
a Súmula n. 276 do STJ, segundo a qual “as sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas da COFINS, irrelevante o regime tributário adotado”.
Contudo, posteriormente o STF examinou a mesma tese jurídica, centrando
sua análise na ofensa ao art. 146 da Constituição. E, nos autos do RE n. 381.96431,
a Corte Suprema reconheceu, em sede de repercussão geral, pela inexistência de
hierarquia entre esses veículos normativos, já que a Lei Complementar n. 70/1991
seria materialmente uma lei ordinária, por disciplinar matéria não sujeita à lei
complementar, consoante previsto no rol do art. 146 da Constituição. Por consequência, reconheceu-se como válida a revogação da isenção da COFINS para as
sociedades profissionais, alterando-se o posicionamento então consolidado pelo
STJ.
Além do potencial conflito entre veículos normativos de espécie diferentes, a
questão revela-se ainda mais tormentosa quando são consideradas as inúmeras
leis ordinárias editadas em matéria tributária, tanto por entes federais, estaduais,
distritais ou municipais. Trata-se da fonte por excelência para a instituição de
tributos32, pois materializam o poder de tributar mediante a previsão da hipótese
de incidência dos tributos.
No exercício do poder de tributar, o legislador poderá, a um só tempo, exigir
tributo para além da competência tributária definida pela Constituição e, em
igual medida, ofender as leis complementares que disciplinam as normas gerais
em matéria tributária e os conflitos de competência.
Até porque, o próprio Código Tributário Nacional, que materialmente possui status de lei complementar, reproduz inúmeros dispositivos do texto constitu-
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31
32

Cumpre destacar que, quando a lei complementar institui normas gerais, ela se situa, no plano
hierárquico, entre a Constituição e a lei ordinária. Porém, quando possui a função de instituir
determinados impostos, especificar limitações ao poder de tributar ou regras de competência,
sua eficácia é direta, não ocupando lugar entre a constituição e a lei ordinária (COÊLHO, Sacha
Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 96).
STF. Pleno. RE n. 377.457. Rel. Min. Gilmar Mendes. j. 17.09.2008.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 88.
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cional, o mesmo ocorrendo em relação a leis complementares que dispõem sobre
conflitos de competência, como aquelas envolvendo o ISS e o ICMS.
Como resultado, o legislador ordinário poderá editar lei que permitirá aos
órgãos jurisdicionais exercerem um juízo não apenas de legalidade, como também de constitucionalidade de cobrança.
Tomando-se como exemplo as discussões envolvendo ISS e ICMS, as leis de
diferentes entes da tributação poderão afrontar as disposições das leis complementares que regem a sua incidência e, por igual, poderão também violar as
normas constitucionais que tratam destes impostos. Nessas circunstâncias, tanto
o STJ e quanto STF poderão ser instados a se pronunciar, sob diferentes perspectivas, a respeito de uma mesma controvérsia jurídica.
Não bastasse, as fontes normativas do Direito Tributário irradiam-se também
para o plano infralegal, por meio de Instruções Normativas, Decretos e outros
atos expedidos pelo Poder Executivo para regulamentar as leis editadas pelos
entes tributantes. Esses atos normativos, editados por diferentes entes da tributação, poderão ofender não apenas as normas constitucionais como também as próprias leis que se prestam a regulamentar.
Cabe destacar que, à luz do princípio da legalidade33 materializado no art.
150, inciso I, da Constituição Federal, somente lei pode instituir ou aumentar
tributos. O mesmo mandamento é reproduzido no art. 97, incisos I e II, do Código Tributário Nacional.
Nesse cenário, os contribuintes podem alegar que os atos infralegais exorbitaram o poder regulamentar ou, ademais, que a adoção desses veículos normativos contraria, a um só tempo, as disposições do art. 150 da Constituição ou do art.
97 do CTN.
Foi o que se sucedeu, por exemplo, com a discussão envolvendo a contribuição para o SAT, na qual se discutiu se o legislador poderia delegar ao Poder Executivo a definição dos graus de risco leve, médio e grave, com base nos quais incidiria a contribuição prevista no art. 22, inciso II, da Lei n. 8.212/1990. À época, a
matéria foi decidida tanto pelo STJ34, pela perspectiva do art. 97 do CTN, quanto pelo STF35, à luz do art. 150, inciso I, da Constituição Federal. Especificamente em relação a essa matéria, o entendimento foi coincidente entre os Tribunais,
no sentido de não reconhecer a ofensa à legalidade tributária.
33

34

35

Como aponta o saudoso Gerd Rothmann, o princípio da legalidade desdobra-se em quatro facetas: (i) legalidade da administração, que vincula as autoridades fiscais à legislação tributária; (ii)
reserva de lei, vinculando a atuação do fisco a uma lei formal; (iii) estrita legalidade, vedando a
instituição de tributos sem lei que estabeleça; e (iv) conformidade da tributação com o fato gerador, por meio da qual a própria lei deve prever os aspectos necessários à configuração do fato
gerador (ROTHMANN, Gerd Willi. Temas fundamentais do direito tributário atual. Belém: Cejup,
1983, p. 90-99).
Cf. STJ, 2ª Turma, REsp n. 222.067, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 13.08.2001; STJ, 1ª Turma,
REsp n. 285.503, Rel. Min. Humberto de Barros, DJ 18.03.2002; dentre outros.
STF, Pleno, RE n. 343.346, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 04.04.2003.
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Sem qualquer pretensão de exaurir as múltiplas possibilidades de tensão entre as diferentes espécies normativas que veiculam normas de Direito Tributário,
os exemplos anteriores apenas se prestam a demonstrar que, dada a multiplicidade de fontes, todas elas imbricadas, tanto o STJ quanto o STF poderão examinar
as mesmas controvérsias envolvendo relações jurídico-tributárias.
E, diante desse cenário, revela-se uma potencial sobreposição de competências entre STJ e STF para analisar a mesma controvérsia jurídica.
4. A zona de penumbra na competência jurisdicional do STJ e do STF
Se a multiplicidade de fontes normativas do Direito Tributário já contribui
para que STJ e STF examinem uma mesma controvérsia jurídica, sob a perspectiva processual a delimitação de competências entre essas Cortes também favorece o cenário de indefinição.
Em princípio, poder-se-ia supor que a Constituição Federal, por meio dos
arts. 102 e 105, teria cuidado de eliminar qualquer sobreposição de competências
entre essas Cortes.
Afinal, o constituinte teria reservado ao STJ a função de decidir controvérsias
que envolvam a interpretação de leis federais e também de consolidar o entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios, ao passo que ao STF ficou reservado
o juízo de constitucionalidade das decisões judiciais e dos atos normativos.
Esse raciocínio seduz pela simplicidade, mas ignora a existência de uma zona
cinzenta em que nem sempre é tão fácil a distinção entre o controle de constitucionalidade e a intepretação de uma lei conforme a Constituição Federal.
Como foi exposto no item 2, por meio da interpretação jurídica se busca
atribuir sentido aos dispositivos legais e constitucionais. Dada a equivocidade e
indeterminação dos textos legais, o intérprete poderá se deparar com uma lei que
oferece uma pluralidade de sentidos, cabendo a ele adscrever um deles ao dispositivo36, identificando o alcance do conteúdo normativo.
Por meio da intepretação conforme a Constituição, o intérprete identifica
uma pluralidade de sentidos no dispositivo legal, mas escolhe a solução mais bem
orientada pela Constituição. Essa interpretação deve ser a adotada não apenas
porque a validade da lei é condicionada pela Constituição, mas também porque a
lei deve, com diferentes graus de intensidade, realizar a vontade das normas constitucionais37. Trata-se de um método de interpretação indispensável a qualquer
comando legal, dada a força normativa da Constituição e a sua condição de conferir o fundamento de validade para qualquer lei vigente no ordenamento jurídico38.

36
37
38

TARELLO, Giovanni. L’interpretazione della legge. Milão: Giuffrè, 1980, p. 64.
SORRENTI, Giusi. L’interpretazione conforme a Constituizone. Milão: Giuffrè, 2006, p. 9-12; 64-69.
PERALTA, Ramon. La interpretación del ordenamento jurídico conforme a la norma fundamental del
Estado. Madri: Universidade Complutense, 1994, p. 43.
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Pode ainda ocorrer de o intérprete se deparar com duas ou mais interpretações conforme a Constituição. Nessa hipótese, deverá adotar a interpretação que
seja mais suportada pelas normas constitucionais, conferindo maior eficácia ao
texto constitucional39.
A intepretação conforme a Constituição não se confunde com o controle de
constitucionalidade de uma lei, que pode ser realizado por todo juiz e tribunal do
país, mas para o qual a última palavra compete exclusivamente ao STF.
Na intepretação conforme a Constituição, o intérprete elege um significado
possível dentro do campo semântico que o dispositivo legal comporta, sem que
seja necessário alterar o seu conteúdo. É dizer, preserva-se o objetivo primário
almejado pelo legislador, não havendo qualquer acréscimo, exclusão ou alteração
do significado do dispositivo legal, que implique uma norma com significado
autônomo em relação àquela oriunda do texto que se busca interpretar40.
Caso seja necessário modificar o significado do texto legal, para corrigi-lo e
adequá-lo às normas constitucionais, estar-se-á diante de controle de constitucionalidade, que colocará em tensão o objetivo primário do Poder Legislativo com a
função do Poder Judiciário de expurgar do ordenamento normas incompatíveis
com a Constituição.
Essa distinção, conquanto adequada do ponto de vista metodológico, nem
sempre é observada na jurisprudência dos tribunais, trazendo inúmeros reflexos.
A título ilustrativo, nos autos da ADI n. 1.13441, o STF corretamente assinalou que
“a técnica de interpretação conforme só é utilizável quando a norma impugnada
admite, dentre as várias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a
Carta Magna, e não quando o sentido da norma é unívoco, como sucede no presente caso”.
Por outro lado, nos autos da ADI n. 1.12742, a Corte julgou “parcialmente
procedente a ação para, sem redução de texto, dar intepretação conforme ao dispositivo, de modo a fazer compreender a palavra ‘requisitar’ como dependente de
motivação, compatibilização com as finalidades da lei e atendimento de custos
desta requisição”. Na ocasião, discutiu-se a constitucionalidade do art. 50 do Estatuto da OAB e, a pretexto de conferir interpretação conforme a constituição, o
vocábulo “requisitar” empregado pelo legislador foi substituído pelo STF por “requerer”, ou seja, deixou-se de admitir a negativa ao pleito do advogado, exceto se
devidamente fundamentado.
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CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2002, p. 1.213.
MARINONI, Luiz Guilherme. A zona de penumbra entre o STJ e o STF: a função das Cortes Supremas e a delimitação do objeto dos recursos especial e extraordinário. 1. ed. São Paulo: Thomson
Reuters, 2019, p. 61.
STF. Pleno. ADI n. 1.344. Rel. Min. Moreira Alves. DJ 19.04.1996.
STF. Pleno. ADI n. 1.127. Rel. Min. Marco Aurélio. DJ 26.05.2006.
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O que se verifica, portanto, é que há uma zona cinzenta entre a interpretação
conforme a constituição e o controle de constitucionalidade, inclusive no âmbito
jurisprudencial.
Como todo e qualquer juiz deve interpretar a lei conforme a Constituição,
cria-se o seguinte paradoxo: o STJ, ao atribuir sentido a um dispositivo infraconstitucional, inevitavelmente deverá atribuir sentido também à Constituição, elegendo a interpretação do dispositivo que esteja mais suportada por normas constitucionais; o STF, para examinar se um dispositivo legal é inconstitucional, deverá atribuir sentido não apenas à Constituição, como também ao dispositivo legal interpretado.
Esse cenário faz com que a distinção entre a interpretação de um dispositivo
legal conforme a Constituição, de incumbência concorrente entre STJ e STF, e o
controle de constitucionalidade, cuja palavra final compete exclusivamente ao
STF, nem sempre seja tão precisa.
A competência para realizar a intepretação conforme a Constituição também
é do STJ porque, em última análise, visa atribuir sentido ao dispositivo legal e,
conquanto a Constituição figure como um parâmetro, o que se busca investigar é
o alcance normativo do comando infraconstitucional. Ao mesmo tempo, ao realizar a interpretação conforme, o STJ poderá atribuir um sentido que, no entendimento do STF, pode revelar-se incompatível com a Constituição, daí a falar-se em
competência concorrente entre essas duas Cortes.
O tema foi objeto de minudente estudo realizado por Luiz Guilherme Marinoni, que elucida os problemas decorrentes dessa intitulada zona de penumbra43.
Como aponta o jurista, a Constituição impôs a cláusula de reserva de plenário
(art. 97), por meio da qual a inconstitucionalidade de um dispositivo legal somente pode ser declarada por maioria absoluta dos membros de um tribunal ou de
seu órgão especial.
Contudo, os órgãos colegiados encarregados de julgar os recursos passaram
a deixar de aplicar a lei ou deixar de corrigi-la, sem declarar a sua inconstitucionalidade, e com isso deixando de submeter ao órgão especial o controle de constitucionalidade do comando legal44.
Considerando que, no Brasil, o controle de constitucionalidade é difuso,
qualquer juiz ou tribunal poderá deixar de aplicar uma lei a pretexto de declará-la inconstitucional, desde que apresente fundamentação para tanto, o que nem
sempre se verifica na prática. Isso porque o caminho interpretativo percorrido
nem sempre é expresso e devidamente fundamentado, limitando-se os órgãos
jurisdicionais a resolver o conflito submetido pelas partes.
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MARINONI, Luiz Guilherme. A zona de penumbra entre o STJ e o STF: função das Cortes Supremas
e a delimitação do objeto dos recursos especial e extraordinário. 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2019.
MARINONI, Luiz Guilherme. A zona de penumbra entre o STJ e o STF: função das Cortes Supremas
e a delimitação do objeto dos recursos especial e extraordinário. 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 75.
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O modelo brasileiro diverge significativamente daqueles adotados em países
como Itália, Espanha e Alemanha, nos quais o controle incidental de constitucionalidade é reservado à Corte Constitucional. A legislação processual desses países
impõe ao magistrado o dever de realizar a interpretação conforme a Constituição
e, somente caso não seja possível acomodar o dispositivo legal à Constituição, é
que poderá ser suscitado o controle de constitucionalidade a ser realizado pela
Corte Constitucional45.
No modelo brasileiro, a dispersão do controle de constitucionalidade, somada a essa zona cinzenta que o separa da interpretação conforme a Constituição,
impede que se saiba, de antemão, se a controvérsia deverá ser decidida em definitivo pelo STJ ou STF, sobretudo em razão do déficit de fundamentação que se
verifica em torno dos debates envolvendo a inconstitucionalidade de um dispositivo legal. Ademais, em um segundo momento, também retira do STJ a possibilidade de saber quanto está interpretando a lei ou realizando um controle de constitucionalidade, na hipótese em que a questão constitucional surja apenas no curso do julgamento do recurso especial46.
Nesse cenário de indefinição, nas discussões envolvendo matérias tributárias, é comum que as partes interponham recursos especial e extraordinário para
atacar as decisões proferidas em segundo grau de jurisdição, inclusive em virtude
da multiplicidade de fontes normativas apontadas no item anterior.
A provocação das duas Cortes também se justifica em razão da Súmula n. 126
do STJ, segundo a qual “é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
Como os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais nem sempre ficam evidenciados na fundamentação do acórdão, a interposição dos dois recursos
excepcional se justifica inclusive para evitar óbice ao processamento do recurso
especial. A resistência dos Tribunais Superiores ao conhecimento de recursos,
com base na intitulada jurisprudência defensiva47-48, acaba por contribuir para
45
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MARINONI, Luiz Guilherme. A zona de penumbra entre o STJ e o STF: função das Cortes Supremas
e a delimitação do objeto dos recursos especial e extraordinário. 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 36-38.
MARINONI, Luiz Guilherme. A zona de penumbra entre o STJ e o STF: função das Cortes Supremas
e a delimitação do objeto dos recursos especial e extraordinário. 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 97.
O Ministro Humberto Gomes de Barros, em seu discurso de posse na Presidência do STJ, aduziu
que a Jurisprudência Defensiva consistiu na criação de entraves para o cabimento de recursos,
uma solução encontrada pela Corte para fugir do aviltante destino de se transformar em uma
terceira instância recursal (BARROS, Humberto Gomes de. Discurso de posse do Ministro no cargo
de Presidente do STJ, para o biênio de 2008/2010. Brasília, 7 abr. 2008. Disponível em: https://bdjur.
stj.jus.br/jspui/handle/2011/16933. Acesso em: 17 out. 2017).
Tais óbices impostos à admissão dos recursos muitas vezes arvoravam-se em circunstâncias que
sequer o texto legal disciplinava, nem mesmo implicitamente, agravando os requisitos legais e
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esse cenário de provocação conjunta do STJ e do STF e, por consequência, para
o risco de decisões conflitantes entre essas Cortes.
5. Crítica ao modelo decisório: o déficit de fundamentação e a ausência de
integridade e coerência nos precedentes dos tribunais superiores
O cenário de dispersão jurisprudencial entre o STJ e o STF é ainda agravado
por um modelo decisório vivenciado na cultura judicial brasileira, em que as decisões prolatadas em diferentes instâncias padecem da fundamentação adequada,
observando-se ainda uma dificuldade em operar e dialogar com precedentes.
Como foi exposto no item 2 deste estudo, os precedentes contribuem para a
eliminação da equivocidade e indeterminação dos textos legais, por reduzirem o
campo de possibilidades semânticas que o dispositivo legal ou constitucional
comporta.
Uma vez interpretados os fatos do caso concreto, e atribuída juridicidade a
eles, caberá ao juiz conformá-lo à lei, mediante intepretação, devendo justificar
sua decisão. O papel do juiz é de interpretar a ordem jurídica a partir de dados
preexistentes, atribuindo sentido aos dispositivos legais e constitucionais49.
A norma jurídica construída pela interpretação do juiz fundamentará a parte dispositiva da sentença, que regulará a relação jurídica litigiosa50. Trata-se da
chamada interpretação judicial, que é realizada por juízes no exercício da função
jurisdicional, sendo decisória e também em concreto, embora pressuponha também
a intepretação em abstrato51.
É por meio da interpretação que o juiz atribuirá sentido aos dispositivos legais, devendo eleger uma determinada consequência jurídica de ordem normativa para regular o caso concreto, dentre um conjunto de diversas possibilidades
abertas pelo processo interpretativo.
A legitimidade da decisão judicial não depende apenas do convencimento do
juiz, mas também da justificação de sua racionalidade52. Esse novo significado da
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conferindo interpretação desfavorável ao recorrente em razão de vícios suscetíveis de suprimento
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Restrições ilegítimas ao conhecimento dos recursos. Temas de
direito processual. 9. série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 270).
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de
processo civil. Teoria do processo civil. São Paulo: RT, 2015. vol. 1, p. 108.
Como destaca Guastini, o conteúdo de uma decisão judicial é uma prescrição individual e concreta, estando o juiz obrigado a aplicar o direito – em razão do Princípio da Legalidade – e a motivar
suas decisões com base em normas jurídicas preexistentes (GUASTINI, Riccardo. Interpretar y
argumentar. Trad. Silvina Álvarez Medina. Milano: Giuffrè, 2011, p. 251).
GUASTINI, Riccardo. Interpretar y argumentar. Trad. Silvina Álvarez Medina. Milano: Giuffrè,
2011, p. 90.
A escolha das premissas adotadas na decisão envolve uma série de decisões preliminares, como
interpretação de fontes ou de precedentes e avaliação de provas, a partir de normas que disciplinam como valorá-las e das nuances do caso concreto (PECZENIK, Aleksander. The basis of legal
justification. Lund: University Press, 1983).
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intepretação impacta sobre o conceito de jurisdição, cuja existência passa a depender de um adequado discurso justificativo53. O discurso legislativo passa a
depender do discurso judicial para a promoção do império do direito.
A jurisdição deixa de apenas aplicar a norma criada pelo legislador, para
colaborar com a realização do direito mediante justificação de suas decisões interpretativas conferidas diante de um caso concreto. A decisão deve ser racional
para que seja intersubjetivamente controlável, e, assim, evite o arbítrio estatal54.
Justificar uma decisão consiste em atribuir-lhe as razões apropriadas55. O
discurso justificativo da decisão judicial apresenta-se por meio da motivação ou
fundamentação da decisão56. A decisão adequada é aquela dotada de racionalidade, oferecendo razões jurídicas que possibilitem a compreensão das opções interpretativas adotadas57.
Por meio da justificação racional da decisão, que envolve uma compreensão
lógico-argumentativa do Direito, torna-se possível identificar regras de prevalência dos argumentos, possibilitando o controle estrutural da decisão, e a contraposição com outras decisões diferentes, para fins de identificação de uma coerência
sistêmica58.
Assim, pela justificação da decisão judicial exige-se a não contradição do
discurso jurídico. É necessário também estabelecer critérios de prevalência nas
diretrizes que devem nortear os argumentos, como a prevalência de argumentos
linguísticos, sistemáticos ou teleológicos59. A persuasão está vinculada com a existência de argumentos justificados e, assim, com a capacidade de oferecer razões
que sejam universais para a justificativa da decisão adotada60. Por tal razão, a
justificação deve ter condições de ser aplicável para casos futuros semelhantes.
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MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de
processo civil. Teoria do processo civil. São Paulo: RT, 2015. vol. 1, p. 116.
Como destaca Aarnio, a atividade interpretativa só é racional se justificada interna e externamente (AARNIO, Aulis. The rational as reasonable. A treatise on legal justification. Dordrecht: Kluwer, 1987, p. 119-120).
WRÓBLEWSKI, Jerzy. Legal syllogism and rationality of judicial decision. Rechtstheorie. Parte 1.
Berlin: Duncker & Humblot, 1974. vol. 5, p. 39.
TARUFFO, Michelle. La Corte di Cassazione e la legge. Il vértice ambíguo – saggi sulla cassazione
civile. Bologna: Il Mulino, 1991, p. 216.
WRÓBLEWSKI, Jerzy. Ideología de la aplicación judicial del derecho. Sentido y hecho en el derecho.
México: Fontamara, 2008, p. 83.
Como destaca Guastini, a decisão estará juridicamente fundamentada se (i) a premissa normativa
é uma norma positiva válida; e se (ii) a premissa fática é uma proposição verdadeira, cuja verdade
tenha sido provada, de acordo com as normas jurídicas que regulam a valoração de provas
(GUASTINI, Riccardo. Interpretar y argumentar. Trad. Silvina Álvarez Medina. Milano: Giuffrè,
2011, p. 254).
MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert. Interpretation and justification. In: MACCORMICK,
Neil; SUMMERS, Robert (org.). Interpreting statutes – a comparative study. Aldershot: Dartmouth,
1991, p. 530.
MACCORMICK, Neil. Rhetoric and the rule of law. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 255.
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Se, como visto, a prolação de decisões conflitantes sobre a mesma matéria
pode ser compreendida como um produto da natural vagueza dos dispositivos
legais, que leva o intérprete a diferentes resultados interpretativos, há que se reconhecer a importância das decisões judiciais como orientadoras desse processo
interpretativo.
Como os Tribunais Superiores são responsáveis por afirmar o conteúdo normativo que deve reger uma situação jurídica controvertida, suas decisões contribuem para que a sociedade em geral – jurisdicionados e juízes, inclusive – possa
antever critérios interpretativos que devem prevalecer quando uma situação futura, embora não idêntica, mas análoga a uma anterior, desencadeie dúvidas interpretativas.
Assim, como as decisões judiciais – inclusive a dos Tribunais Superiores –
precisam ser justificadas racionalmente, isso contribui para que, nesse caso futuro, tanto os juízes como os jurisdicionados possam antever possíveis soluções normativas a partir dos dispositivos legais que regem a matéria.
Em outros termos, se um dispositivo D possibilita a criação dos sentidos S1 e
S2, havendo decisões pretéritas dos Tribunais Superiores reconhecendo que deve
prevalecer o sentido S1, diminui-se o campo de alternativas semânticas possíveis
ao dispositivo, quando aplicado a uma determinada situação concreta. Isso é válido tanto para os países informados pela civil law quanto para os países informados pelo sistema do stare decisis61.
Portanto, a fundamentação das decisões judiciais, sobretudo a dos Tribunais
Superiores, revela-se fundamental para contribuir para a redução da vagueza e
indeterminação dos dispositivos legais, e, por consequência, para diminuição de
litigiosidade e de prolação de decisões conflitantes sobre determinada matéria.
As decisões judiciais, na medida do possível, devem ser previsíveis, de modo
a viabilizar o controle normativo do futuro, em sua conexão com o passado e o
presente62. A coerência no ordenamento jurídico é imprescindível para que a
igualdade não seja violada, razão pela qual se faz necessário que dois jurisdicionados recebam o mesmo tratamento jurídico pelo Poder Judiciário, quando discutirem em juízo relações jurídicas análogas.
É nesse aspecto que os precedentes ganham importância, por apresentarem
razões generalizáveis que podem ser extraídas das decisões, devendo ser aplica61
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Nos países cujos precedentes têm força obrigatória, a interpretação das Cortes Superiores vincula apenas a interpretação dos juízes e tribunais inferiores. Nos países que não adotam um sistema
de precedentes, a interpretação conferida pelas Cortes Superiores a uma determinada matéria
terá força apenas persuasiva. Neste último caso, embora inexista obrigatoriedade de observância
ao precedente, como destaca MacCormick, há de ser reconhecido o princípio geral de direito
segundo o qual casos iguais devem ser decididos igualmente (MACCORMICK, Neil. Legal reasoning and legal theory. Oxford: Clarendon Press, 1987, p. 73).
LUHMANN, Niklas. Sistema juridico y dogmatica juridica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1983, p. 73.
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dos aos casos análogos, sob pena de configurarem meros exemplos63, incapazes
de orientar o comportamento atual.
Assim, o dever de tomar em conta o precedente relaciona-se também à argumentação jurídica, fundada na universalidade da racionalidade prática, que exige a atuação segundo uma conduta que sejamos capazes de aceitar como correta,
de uma forma universal64. Por tal razão, quando houver um precedente, ele deve
ser tomado em conta, ou, quando alguém pretender dele afastar-se, é necessário
um ônus argumentativo que forneça razões para justificar esse afastamento.
Em um sistema de precedentes, é fundamental que as decisões sejam justificadas65. Mais importante do que entender “o quê” foi decidido, é entender “por
quê” foi decidido66, havendo nítida aproximação entre a justificação da decisão e
um sistema de precedentes. As razões que justificam uma decisão devem ser universalizáveis, de modo a viabilizar que, para uma determinada situação fática,
seja atribuída a mesma consequência jurídica já previamente adotada em um determinado precedente67. Assim, a partir da fundamentação de uma determinada
decisão judicial, deve ser extraída pelo menos uma regra capaz de ser universalizada e, ademais, toda decisão deve seguir pelo menos uma regra universal68.
Ocorre que, na experiência brasileira, o que se verifica é um déficit na fundamentação e a dificuldade de operar e dialogar com os precedentes pretéritos.
Mesmo após o advento do CPC/2015, que impôs um dever exauriente de fundamentação e necessidade de observância a uma jurisprudência estável e coerente,
ainda se observa um modelo decisório incapaz de oferecer aos jurisdicionados
clareza e segurança em relação ao que foi decidido.
O déficit de fundamentação e a ausência de coerência e integridade acabam
se irradiando também para outras searas, como a formação dos precedentes.

63

64

65

66

67

68

SCHAUER, Frederik. Thinking like a lawyer: a new introduction to legal reasoning. Cambridge:
Harvard University Press, 2009, p. 38.
MACCORMICK, Neil. Donogue vs. Stevenson and legal reasoning. In: BURNS, Peter; LYONS,
Susan (org.). Donogue vs. Stevenson and the modern law of negligence: the Paisley Papers. Vancouver:
University of British Columbia, 1991, p. 203.
JOLOWICZ, John Anthony. Fundamental guarantees in civil litigation: England. In: CAPPELLETTI, Mauro; TALLON, Denis (coord.). Fundamental guarantees of the parties in civil litigation.
Milano: Giuffré, 1973, p. 169.
SCHAUER, Frederik. Thinking like a lawyer: a new introduction to legal reasoning. Cambridge:
Harvard University Press, 2009, p. 50.
Para MacCormick, por trás da ideia da justificação há não apenas a ideia de demonstrar a correição da decisão, mas, também, de demonstrar que essa decisão deve ser tomada sempre que as
mesmas circunstâncias aparecerem, tornando-a generalizável (MACCORMICK, Neil. Donogue
vs. Stevenson and legal reasoning. In: BURNS, Peter; LYONS, Susan (org.). Donogue vs. Stevenson
and the modern law of negligence: the Paisley Papers. Vancouver: University of British Columbia,
1991, p. 29).
BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: a justificação e a aplicação de
regras jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p. 113.
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Pode-se invocar, por exemplo, dois julgamentos realizados pelo STF já à luz
do CPC/2015. Nos autos do RE n. 651.70369, o Plenário do STF, em 29 de setembro de 2016, julgou constitucional a incidência do ISS sobre as receitas auferidas
pelas operadoras de planos de saúde. Em síntese, o STF precisou debruçar-se
sobre a regra de competência tributária prevista no art. 156, III, da Constituição,
para então identificar a legitimidade da cobrança do ISS sobre as atividades realizadas pelas operadoras de planos de saúde, que não prestam serviços médicos
por meio de uma obrigação de fazer, mas apenas viabilizam que terceiros prestem
os serviços médicos aos usuários dos planos de saúde.
Na ocasião, adotando premissas hermenêuticas pós-positivistas70, a Corte invocou a interpretação econômica71 para concluir que o constituinte teria distribuído a competência tributária por meio de normas que devem ser interpretadas a
partir de uma definição tipológica72, que daria ao ente tributante maior amplitude na instituição dos tributos, distanciando-se da rigidez conceitual imposta pelo
Direito Privado73.
Esse precedente distanciou-se de inúmeros outros julgados74 em que se reafirmou a rigidez conceitual das regras de competência tributária previstas na

69
70

71

72

73

74

STF. Plenário. RE n. 651.703. Rel. Min. Luiz Fux. DJ 26.04.2017.
É o que se infere do seguinte excerto do voto condutor do aresto: “Sem embargo, não se pode
associar essas ideias desenvolvidas pelos tributaristas pós-positivistas com as teorias economicistas, como a da interpretação econômica do fato gerador, cuja concepção se orientava, principalmente, no aumento da arrecadação […]. Nos dias atuais, ao contrário, a utilização do critério
econômico como decorrência do aspecto teleológico não deriva de uma preocupação arrecadatória, mas de uma apreciação axiológica baseada nos Valores da Igualdade e da Solidariedade, dos
quais derivam os Princípios da Igualdade, Capacidade Contributiva e Solidariedade.”
Nesse sentido: “O segundo princípio delineia que conceitos de Direito Civil devem ser interpretados economicamente – embora respeitado o sentido literal possível das palavras – quando o
objetivo da lei tributária imponha, de forma objetivamente justificada, um desvio do conteúdo de
Direito Privado.”
Confira-se: “É que uníssona a doutrina no sentido de que a Constituição, ao dividir competências
tributárias, valeu-se eminentemente de tipos, e não de conceitos, estes pressupostos por uma definição clara e a indicação exaustiva de todas as notas que o compõem, permitem a aplicação do
método subsuntivo, ao passo que aqueles, não se definem, mas se descrevem, e pela sua própria
abertura, estão voltados à concretização de valores.”
E assim concluiu: “o artigo 156, III, da CRFB/88, ao referir-se a serviços de qualquer natureza não
os adstringiu às típicas obrigações de fazer […] a classificação (obrigação de dar e obrigação de
fazer) escapa à ratio que o legislador constitucional pretendeu alcançar […] 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 título ilustrativo, a rigidez conceitual para definição da regra de competência foi adotada no
julgamento da contribuição social sobre as remunerações pagas a autônomos e administrativos,
em julgamento realizado em 12 de maio de 1994, nos autos do RE n. 166.772, em que consta do
voto condutor: “O conteúdo político de uma Constituição não é conducente ao desprezo do sentido vernacular das palavras, muito menos ao do técnico, considerados institutos consagrados pelo
Direito. Toda ciência pressupõe a adoção de escorreita linguagem, possuindo os institutos, as
expressões e os vocábulos que a revelam conceito estabelecido com a passagem do tempo.” O
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Constituição. Nesse julgamento, não se exigiu qualquer ônus argumentativo mais
robusto para justificar o afastamento do entendimento anterior, como seria de
supor em um sistema íntegro e coerente, que respeita e valoriza as decisões pretéritas.
Poucos meses depois, o Plenário do STF, em sessão de 15 de março de 2017,
julgou inconstitucional a inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da
COFINS. A Corte também se debruçou sobre regra de competência tributária,
dessa vez sobre aquela prevista no art. 195, I, “b”, da Constituição. Ocorre que, na
definição do conceito de “faturamento ou receita”, a fluidez de uma definição tipológica, ou mesmo a interpretação econômica, sequer são invocadas como uma
possível razão de decidir, por qualquer dos Ministros da Corte.
O cenário acima, além de revelar um déficit de fundamentação e uma falta de
compromisso epistêmico com integridade, leva aos seguintes questionamentos:
afinal, como se deve interpretar uma regra de competência? Isso acaba por repercutir sobre os jurisdicionados que, ao se depararem com a instituição de determinado tributo, não terão como identificar se o ente tributante exorbitou ou não sua
regra de competência tributária, levando a uma multiplicação de conflitos que
poderão ser submetidos ao Poder Judiciário. Os juízes de primeiro e segundo
grau, também desorientados quanto à premissa hermenêutica que deverá orientá-los, no futuro poderão julgar novas demandas em que o tema seja suscitado,
sem que haja uma orientação clara dos tribunais superiores sobre como proceder.
Tomando-se como exemplo um dos casos mencionados na introdução deste
artigo, veja-se que, com base no precedente do STF a respeito da exclusão do
ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, o STJ reconheceu que o imposto
estadual deveria ser excluído da base de cálculo da CPRB. No entanto, posteriormente o STF examinou a controvérsia e entendeu em sentido diametralmente
oposto, porque a CPRB seria um benefício concedido ao contribuinte, e a exclusão do ICMS “ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo
debate de políticas públicas tributárias”75.
A pergunta que se formula é: em que medida é relevante o fato de a CPRB
configurar um benefício fiscal? Afinal, ainda que se trate de uma benesse, o cons-

75

mesmo raciocínio foi adotado em 5 de agosto de 1998, nos autos do RE n. 203.075, quando da
análise da incidência de ICMS sobre produtos importados por pessoas físicas, em que se asseverou que “Desse modo, é de fundamental importância que se busque interpretar os princípios
gerais de direito privado, para pesquisar a definição, o conteúdo e o alcance dos conceitos utilizados pela Constituição Federal que, por estarem prescritos na legislação comum, não podem ser
alterados pela legislação tributária.” Também se adotou a rigidez conceitual em diversos outros
julgados da Corte, como se observa na discussão de IOF sobre os saques de cadernetas de poupança (STF. RE n. 232.467, DJ 12.05.2000), ou na discussão sobre a incidência de ISS sobre locação de bens (STF. RE n. 116.121, j. 11.10.2000), ou da incidência de IR sobre indenização de férias
não gozadas (RE n. 195.059, de 02.05.2000).
Trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes nos autos do RE n. 1.187.264.
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tituinte somente permitiu que a União exija do contribuinte uma contribuição
sobre a receita bruta, delimitando a sua competência tributária para a instituição
do benefício fiscal. Por que razão, então, seria possível desbordar do conceito de
receita, para cobrar do contribuinte algo que receita não é? O déficit de fundamentação da decisão, e a ausência de coerência com o precedente anterior da
Corte, por certo contribui para o cenário de indeterminação e vagueza dos dispositivos legais e constitucionais.
Na discussão envolvendo o terço constitucional de férias, é importante destacar que, após o recurso repetitivo do STJ, de 2014, o STF, em algumas ocasiões,
suscitou que a controvérsia seria de natureza infraconstitucional76. Desse modo, a
decisão do STJ, em princípio, tornou-se a palavra final do Poder Judiciário a respeito do tema.
Contudo, muitos anos depois o tema foi julgado pelo STF e a posição exarada pelo STJ foi revertida. A pergunta que se formula é: por que razão a discussão
que até então seria de índole infraconstitucional passou a ostentar a natureza de
constitucional, se não houve qualquer alteração da Constituição Federal no que
toca a essa matéria? Por que a Corte, em um primeiro momento, já não sinalizou
que examinaria a controvérsia, impedindo assim a dispersão jurisprudencial?
Os exemplos anteriores, dentre outros que poderiam ser suscitados, revelam
um déficit de fundamentação que prejudica a compreensão dos jurisdicionados e
das próprias instâncias jurisdicionais inferiores quanto à resposta que o direito
deve oferecer para controvérsias análogas. Verifica-se, ainda, uma dificuldade de
operar e dialogar com os precedentes anteriores das próprias Cortes, comprometendo a integridade e coerência do ordenamento jurídico.
Afinal, o legislador poderá editar outro ato normativo futuro em que esses
temas apareçam e, novamente, sequer será possível identificar a Corte que deverá
dar a resposta final à controvérsia. Tampouco é possível depreender os critérios
hermenêuticos que deverão nortear os jurisdicionados e os órgãos jurisdicionais,
resultando em nova dispersão jurisprudencial indesejada.
6. Conclusão: possíveis soluções ao problema da dispersão jurisprudencial
entre STJ e STF
Admitindo-se que o problema da equivocidade e indeterminação dos dispositivos legais e constitucionais é ínsito à ciência jurídica e deve ser dirimido pelo
processo interpretativo, não se pode pretender eliminar o problema da dispersão
jurisprudencial entre STJ e STF a respeito de uma mesma controvérsia.

76

Cite-se, a título ilustrativo, o ARE n. 927.918, julgado pela 1ª Turma, em que se assentou que “a
controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de
incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame do acervo probatório constante
dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, circunstância que impede a abertura da
via extraordinária” (STF. 1ª Turma. ARE n. 927.917. Rel. Min. Roberto Barroso. DJ 10.05.2016).
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Em matéria tributária, o cenário é agravado pela multiplicidade de fontes
normativas, inclusive no próprio texto constitucional, acarretando o potencial
pronunciamento conjunto dos dois tribunais superiores, sobretudo diante da
existência de uma zona cinzenta na competência dessas Cortes.
A despeito disso, por certo que algumas medidas podem ser adotadas para
mitigar esses conflitos interpretativos examinados neste artigo.
A primeira delas tem relação com a fundamentação dos órgãos jurisdicionais
de primeiro e segundo grau de jurisdição, que devem identificar com clareza o
juízo de legalidade e constitucionalidade realizado para dirimir a controvérsia.
Essa medida contribuirá para a dissociação entre o controle de constitucionalidade e a interpretação conforme a Constituição, permitindo ao STJ, de antemão,
que identifique a natureza constitucional da discussão, inclusive para que aplique
o disposto no art. 1.031, § 2º77, do CPC, e remeta o processo para o STF.
A segunda diz respeito à própria fundamentação das decisões dos tribunais
superiores, e o dever de integridade e coerência da jurisprudência que deve impedir a prolação de decisões que sejam incapazes de orientar os jurisdicionados e
os órgãos jurisdicionais. Os precedentes devem ser devidamente fundamentados,
com exposição clara e precisa das razões que levaram à prevalência de determinados argumentos em detrimento de outros envoltos à discussão. Ademais, deve
haver diálogo com as decisões pretéritas dos próprios tribunais superiores, evitando que premissas adotadas em uma determinada decisão sejam abandonadas
em decisões posteriores, sob pena de que, em futuras discussões envolvendo temas análogos, os próprios tribunais não compreendam as premissas que devem
nortear o processo interpretativo de atribuição de sentidos aos dispositivos legais
e constitucionais.
A terceira tem relação direta com o tempo de resposta que deve ser dado aos
jurisdicionados. Finda a discussão de uma determinada matéria sob a perspectiva
infraconstitucional, no âmbito do STJ, é prudente que o próprio STF, em curto
espaço de tempo, venha a definir se a matéria analisada será examinada sob a
perspectiva constitucional, devendo ser coerente em decisões futuras envolvendo
temas análogos.
Se nenhuma das medidas apontadas anteriormente tem condições de eliminar
por completo a possibilidade de sobreposição de decisões do STJ e do STF sobre a
mesma matéria, a quarta medida envolve a proteção dos jurisdicionados que confiaram na orientação do STJ, que posteriormente foi modificada pelo STF78.
77

78

“Art. 1.031. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os
autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. [...]
§ 2º Se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário, em decisão
irrecorrível, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal.”
Nesse ponto, Ávila elenca uma série de elementos que auxiliam na capacidade de avaliação: (i)
grau de vinculatividade da base; (ii) grau de aparência de legitimidade do ato; (iii) grau de modificabilidade da base; (iv) grau de duração no tempo; (v) grau de realização das finalidades da
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A esse respeito, é importante investigar se a orientação do STJ, por si só, incutiu nos jurisdicionados a perspectiva de perenidade de manutenção daquele
entendimento, avaliando ainda decisões do STF que porventura tenham reputado ausente fundamento constitucional na discussão, ou mesmo o tempo de demora79 na afetação do caso à repercussão geral.
Quer dizer, com base em uma decisão exarada em recurso repetitivo do STJ,
os jurisdicionados poderão ter obtido decisões liminares autorizando a deixar de
recolher determinado tributo, ou mesmo poderão ter coisa julgada favoráveis.
Mesmo aqueles que não disponham de ações judiciais em curso poderão orientar
as suas atividades confiando na legitimidade daquele pronunciamento jurisdicional do STJ, convictos de que se trata da última resposta oferecida pelo Poder Judiciário sobre o tema.
Em situações como essas, em que a base de confiança na orientação do STJ for
sólida, não há dúvidas de que o STF deverá modular sua decisão, com fundamento no art. 927, § 3º, do CPC80, para impedir que a decisão em sede de repercussão
geral venha a retroagir para atingir fatos geradores anteriores à sua prolação.
Trata-se, pois, de mera aplicação dos princípios da segurança jurídica e da
proteção da confiança81, tornando intangíveis as situações jurídicas dos jurisdicionados que confiaram na legitimidade e perenidade do pronunciamento do STJ.
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80

81

base; (vi) grau de indução da base; (vii) grau de individualidade da base; e (viii) grau de onerosidade da base (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização
no direito tributário. 2. ed. revisada. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 380-403).
Como aponta Misabel Derzi, a proteção da confiança tem uma dimensão temporal importante,
pressupondo confiança em uma situação no passado, que persiste no presente e se projeta para o
futuro (DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da jurisprudência: proteção da confiança,
boa-fé objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar.
São Paulo: Noeses, 2009, p. XXIII-XXIV).
“Art. 927 § 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver
modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.”
No Direito Brasileiro, diversos mecanismos protegem a confiança do indivíduo, como: concessão
de efeitos ex nunc à invalidação de atos ampliativos de direito; convalidação ou estabilização desses atos ampliativos de direito; dever de adoção de regras transitórias para mudanças radicais de
regime jurídico; invalidação de normas atentatórias à confiança legítima; responsabilização do
Estado por mudanças de regime jurídico; a chamada coisa julgada administrativa, entre outros
(SILVA, Almiro do Couto e. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito
público brasileiro e o direito da administração pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo decadencial do art. 54 da lei do processo administrativo da União (Lei nº 9.784/99).
Revista Eletrônica de Direito do Estado n. 2. Salvador, abr.-jun. 2005. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=22. Acesso em: 09 maio 2021, p. 8).
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Consistência Decisória em Matéria Tributária nos Tribunais Superiores:
Aspectos Materiais e Processuais
Abertura
Dr. Ricardo Mariz de Oliveira (Presidente do IBDT).
Dr. Otávio Port (Presidente da AJUFESP).
Professor Ricardo Mariz de Oliveira
Professor Ricardo Mariz abre o Congresso cumprimentando a todos e o Dr. Otávio
Port, presidente da AJUFESP. Destaca a alegria de organizar este Congresso em conjunto com a AJUFE e AJUFESP, com participantes estudiosos do Direito Tributário, o
que se integra a um dos objetivos institucionais do IBDT. Faz breve explicação sobre o
tema central do Congresso e esclarece que, no desenvolvimento das atividades do
IBDT, nas Mesas de Debates, tem-se deparado com muitas manifestações da jurisprudência das Cortes Superiores que contrariam aquilo que estudamos, aprendemos e
desenvolvemos em direito tributário. Nas palavras do Professor Paulo Victor Vieira da
Rocha, encontramos muito déficit de fundamentação das decisões. E por essa razão a
escolha do tema do Congresso, que tem como objetivo debater sobre a coerência e
consistência das decisões. Após agradecer os responsáveis pela organização do evento
e também os apoiadores, o Professor Ricardo Mariz passa a palavra ao Dr. Otávio Port.
Dr. Otávio Port
Dr. Otávio Port cumprimenta o IBDT pela felicidade na escolha do tema, que é fundamental, e comenta que o art. 926 do CPC prevê a necessidade de manutenção da jurisprudência íntegra, estável e coerente e partir daí, este artigo e os seguintes do CPC
criam um verdadeiro sistema de precedentes. Destaca a importância de se discutir o
tema entre os operadores do direito, para que se obtenha uma aplicação razoável e
dentro do que propõe o legislador.
Professor Ricardo Mariz de Oliveira
Dr. Ricardo faz novos agradecimentos aos participantes do evento e ressalva que é
uma pena o evento não ser presencial, mas destaca, por outro lado, que a realização
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virtual possibilita maior participação daqueles que não estão em São Paulo. Com isso,
encerra a abertura e passa a palavra para a Dra. Elidie Bifano para abertura do primeiro painel.

Painel A – Coerência e Estabilidade da Jurisprudência em Matéria
Tributária à Luz do Primado da Segurança Jurídica – Instabilidade e
mudanças jurisprudenciais
Participantes
Presidente de mesa: Elidie Palma Bifano
Palestrante: Ministra Cármen Lúcia
Palestrante: Tercio Sampaio Ferraz Junior
Palestrante: Humberto Ávila
Relatório
Presidência de Mesa: Dra. Elidie Palma Bifano
A Dra. Elidie inicia o painel destacando que o VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário é uma tradição no meio jurídico, agradece ao Presidente do IBDT pelo convite
para presidir a mesa e faz saudação especial aos participantes da mesa. Apresenta os
palestrantes, destaca a relevância do tema escolhido para o Congresso, explica o tema
específico do painel A com destaque ao princípio da segurança jurídica e a coerência,
que não haverá debates no painel, mas ele preparará o terreno para os próximos dias
de Congresso.
Considerando que a Ministra Cármen Lúcia não havia se conectado ainda, a Dra. Elidie
consulta os participantes da mesa e o Dr. Ricardo Mariz, e com a concordância, inverte a ordem da pauta. Após a leitura do currículo do Professor Tercio Sampaio Ferraz
Junior, passa a palavra.
Primeira palestra: Professor Tercio Sampaio Júnior
O Professor inicia explicando que quando se fala em coerência, pensa-se em consistência do ordenamento que é uma questão que aponta para hipótese de o ordenamento, o conjunto normativo, constituir um sistema. E isso leva a um problema inicial que
é o problema dos centros produtores de normas e daí a questão da unidade ou pluralidade.
Explica que, se num sistema normativo pode haver conflito entre normas, admite-se
que as normas entram no sistema em diferentes canais e com relativa independência.
Portanto, quando se pensa em coerência de decisões, se pensa em consistência. Como
as fontes são diferentes, questiona: como se garantir na pluralidade alguma unidade?
Explica que a sociedade é marcada por padrões estáveis, isso funciona razoavelmente
bem, ou seja, é possível nessa pluralidade encontrar alguma unidade. No começo do
século XIX, a base para essa unidade era o direito natural. A partir de meados do sécu-
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lo XIX quem exercia essa função de estabelecer padrões estáveis diante da pluralidade
fontes normativas, pluralidade dos agentes, quem fazia o papel de trazer essa unidade,
era a doutrina jurídica.
A doutrina se desenvolveu em espécie de tensão entre a atividade do legislador (entendido como todas as fontes produtoras) e a atividade da tomada de decisão (seja ela
administrativa, judicial, negocial). Daí surgem as controvérsias sobre a relevância da
interpretação doutrinaria em confronto, por exemplo, com a interpretação autêntica.
A doutrina tinha papel conservador das regras, com enfoque de prevalecer as questões
formais, para construir um todo sistemático, entrando pra tentar garantir consistência
e estabilidade, na tensão entre legislação e aplicação do direito (isso no sistema de
origem românica), quadro que vivemos o século XIX e 70, 80 anos do século XX. O
Professor afirma que hoje existe a percepção de que essa tradição foi solapada,
revelando uma espécie de ineficiência desses mecanismos tradicionais e, por
consequência, aparecimento de outros mecanismos. Comenta que há 50, 60 anos um
livro de doutrina constitucional não fazia menção à jurisprudência, ele era basicamente
doutrinário, hoje acontece o oposto. Destaca que a subsunção, que era predominante,
passa a ser sobrepujada por outros instrumentos, por exemplo, a utilização de princípios
que antes tinham o objetivo de preencher lacunas do direito e hoje o princípio é
argumento.
Explica que o problema da argumentação, da justificação jurídica da decisão ganha
uma importância e a tensão passa a ser legislação, jurisprudência e depois a doutrina
e, nesse contexto, a teoria da interpretação vai cedendo espaço para a teoria da argumentação.
Nessa concepção, os direitos constitucionalmente estabelecidos deixam de ser regras,
mas começam a ser tomados como princípios e não nos leva mais a uma subsunção, já
que os princípios podem ser objeto de ponderação. Disso resulta uma concepção do
direito como uma prática social confiada aos juízes e que põe em questão a distinção
entre o direito como fato e o direito como norma, já que nessa concepção os fatos
passam a contar mais e não a validade da norma. A noção de validade e invalidade
passa a estar envolvida pelos fatos, o que significa que a efetividade começa a dominar a análise do direito e fatores econômicos, interesses sociais ganham relevância e a
legislação como ponto de partida começa a ser submetida a uma desconfiança.
O Professor destaca que há uma espécie de ativação do culto das singularidades, uma
nova objetividade baseada em conexões subjetivas, lógica do exemplar e nessa lógica
percebe-se um deslizamento do mundo codificado para o mundo das tomadas de decisões. Fica claro um fosso, de um lado, a formação da opinião que corre atrás das
decisões dos tribunais superiores e, do outro lado, uma realidade fragmentária de decisões.
Há mudança radical na percepção da segurança. E aqui entram dados novos, como o
tema da modulação que sempre foi pensada como uma excepcionalidade, mas agora
está sendo usada cada vez mais. Questiona como lidar com a modulação e com o tem-
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po que leva até uma norma ser julgada inconstitucional pelo STF, às vezes demora 10,
15 anos. Expõe que sobre o tema é necessário pensar sobre o tempo jurídico que, segundo ele, é um tempo muito curioso que corre do futuro para o passado. Por isso que
julgar é sempre julgar o que aconteceu, mas tendo em vista aquilo que foi estabelecido
no passado como algo que deveria acontecer no futuro. Com a modulação não é possível mais fazer esse prognóstico, em que essa previsibilidade é posta em xeque, já que
não se consegue mais visualizar o tempo jurídico normativo. Temas como estabilidade,
consistência e coerência são postos em xeque. O que fazer diante disso, reformular
nossa forma de pensar ou resgatar nosso modo de pensar anterior?
Presidência de Mesa: Dra. Elidie Palma Bifano
Agradece a perspectiva histórica trazida pelo Professor Tercio Sampaio e introduz a
Exma. Senhora Ministra Cármen Lúcia, apresentando seu currículo, destaca que o tema
principal do painel é coesão, estabilidade e segurança jurídica.
Segunda palestra: Ministra Cármen Lúcia
A Ministra explica que a ordem serve para promover a segurança e buscar certeza num
mundo de tantas incertezas, que exige do profissional do direito um compromisso
maior de percepção e responsabilidade.
Comenta sobre as regras e princípios e que tudo isso se alterou no direito com repercussões enormes. Expõe que o cidadão realmente não entende a reprodução jurisprudencial e a modificação da jurisprudência e que é preciso ter confiança no sistema de
direito, confiança em quem vai aplicar o direito, para que então se tenha confiança
nessa ideia da segurança do direito baseada numa clareza sobre o que se tem posto e
de que se vai cumprir. Explica que essa ideia que o cidadão tinha de que o que estava
na lei ia ser cumprido até que ela se alterasse fazia com que o legislador tivesse a centralidade. A jurisdição era apenas como num caso concreto, diante de partes que afirmavam direitos contrários, qual a legislação a ser aplicada naquela realidade. Depois
sobrevém outra ideia que sendo conceitos indeterminados e determináveis na prática,
no caso concreto, a jurisdição é que falava o que prevaleceria naquela situação que era
levada à jurisdição. Questiona: como ter certeza num mundo de tantas incertezas? E
destaca que alguns fundamentos prevalecem porque dizem respeito à essência do próprio direito, mas a compreensão de como isso vai se dar e a prática é que se alterou
significativamente e nesse sentido, o próprio significado da segurança jurídica se altera.
Como exemplo a Ministra menciona a coisa julgada, que é prevista na Constituição e
que sempre foi considerada intocável, mas exemplifica recente julgamento no qual a
coisa julgada foi relativizada (ação de desapropriação de bem que era do próprio ente
público proprietário do bem), o que mostra a mudança de conceito de segurança jurídica e do que era tido como instrumento não apenas viabilizador, como garantidor da
ideia de segurança jurídica como são a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Nesse
sentido, expõe que estamos reinterpretando o direito no sentido de sua recriação e que
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a coerência que se atualiza exige um esforço muito maior a partir de fundamentos que
são diferentes daqueles que antes eram adotados. Comenta que a vida muda, mas que
no caso do Direito essa mudança deve ser feita de forma fundamentada, clara, e que
não se perca a coerência, porque senão não teremos um sistema que seja confiável. A
Ministra passa, então, a comentar sobre modulação. A Ministra expõe que o direito é
vivo, a jurisprudência muda, mas no STF a mudança precisa ser autocontida. Faz menção ao Ministro Pertence, que afirma que toda mudança de jurisprudência precisa ser
expressa, precisa ser fundamentada e valer para o futuro. A Ministra comenta que
repercussão geral tem efeitos futuros, ou seja, decisão no presente, sobre fato passado
com efeitos futuros e que tudo isso precisa ser consolidado numa ideia de segurança.
É nesse sentido que a modulação de efeitos foi introduzida no sistema brasileiro. Explica que a modulação de efeitos vem para dotar de certeza para o futuro uma situação que antes tinha uma compreensão e uma conclusão jurisdicional diferente e aí que
se tem a não surpresa nem do Poder Estatal nem dos jurisdicionados. Comenta que o
direito não vem para tumultuar, o direito existe para pacificar. Quando a decisão cria
condições adversas e mais caóticas que aquela inicialmente posta, é necessária uma
solução e a Ministra conclui que a modulação veio neste sentido.
Terceira palestra: Professor Humberto Ávila
O Professor Humberto Ávila explica que vai tratar da segurança jurídica e modulação
de efeitos. Apresenta inicialmente um esclarecimento. O esclarecimento foi no sentido
de que ele particularmente entende que o realismo jurídico e o consequencialismo são
movimentos que estão acabando, no Brasil, com a segurança jurídica. E como consequência disso expõe o entendimento de que o papel da doutrina é doutrinar, explicando o caráter prescritivo do direito e nesse aspecto realçar que o direito é que deve
estabelecer como as coisas devem ser e não o contrário. Comenta o entendimento de
que a doutrina não pode se transformar em uma sociologia descritiva de como as
coisas tem sido, porque a partir do momento em que isso acontece, o caráter prescrito
e a função normativa do direito, especialmente da Constituição, acabam. Explica que
a segurança jurídica envolve um tripé – só há segurança jurídica quando o destinatário
do direito pode compreender o direito e esse direito é estável e previsível. Para o Professor o direito precisa envolver esses três aspectos para permitir que exista segurança: cognoscibilidade (clareza, determinação, coerência, consistência e abrangência do
direito), confiabilidade (estabilidade, direito mantido no presente para quem confiou
nele no passado) e calculabilidade (por meio da previsibilidade das consequências no
futuro em relação aos atos praticados no presente). Sobre a cognoscibilidade, explica
que, no âmbito do direito tributário, conforme a Constituição, o exercício tributário é
condicionado por meio der regras, regras de competência, regra de que o exercício do
poder nela previsto só pode ser feito por lei. Se não há lei compatível com a Constituição, não pode haver cobrança de tributo (interpretação bicondicional). Conclui que
não há cobrança de tributo por decisão judicial, mas apenas de tributo instituído em
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Lei. Explica sobre a confiabilidade do direito e que a nossa Constituição, além de proteger a coisa julgada, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e as situações consolidadas, protege a confiança legítima (princípio da proteção da confiança). Comenta
que a surpresa só acontece quando um sujeito baseia seu comportamento em comparação com o comportamento do outro, não havendo surpresa de si mesmo. Destaca
que só há confiança legítima quando se confia em algo que merece confiança. Explica
sobre a modulação dos efeitos da decisão que, nesse caso, deixam de ter seu efeito
tradicional, esperado pelos destinatários e passam esses efeitos a serem diversos, normalmente prospectivos ou em um momento a ser definido. Destaca que a medida é tão
excepcional que a lei que regula exige um quórum qualificado dos membros do STF.
Além disso, explica que para modulação é preciso também uma motivação diversa,
porque o que os destinatários esperam é que o exercício do poder fora dos limites
constitucionais não surta efeitos, ou seja, apenas um quórum qualificado e uma motivação igualmente qualificada podem inverter essa expectativa. O Professor passa a
examinar a modulação e comenta que Lei n. 9.868 foi elaborada baseando-se no Tribunal Constitucional alemão e dá exemplos de como a modulação é aplicada na Alemanha. Após narrar os exemplos, expõe que o Tribunal Alemão concluiu que se modulam os efeitos de uma decisão quando a declaração da inconstitucionalidade produz
um resultado mais distante do ideal constitucional do que seria se a eficácia pretérita
da Lei fosse mantida. Para contrapor o argumento de a modulação focar em segurança jurídica, o Professor ressalta que os tributos só podem ser instituídos por meio de
lei, mas jamais por decisão judicial. E questiona como pode haver surpresa em relação
ao comportamento de si mesmo, já que o próprio Estado que promulgou Lei manifestamente inconstitucional. O princípio da segurança jurídica no Brasil tem seu conteúdo
decorrente de fundamentos que são orientados à proteção do contribuinte e destaca
que o caput do art. 5º que menciona direito à segurança está inserido no capítulo de
direitos e garantias individuais e que os princípios da isonomia, irretroatividade e
ilegalidade estão num capítulo denominado “nas limitações ao poder de tributar”, cujo
destinatário é o indivíduo. Os fundamentos da segurança jurídica no Brasil estão inclinados à proteção do indivíduo e não ao Estado. Explica que se isso fosse possível, o
Estado se beneficiaria do seu próprio comportamento torpe e ninguém pode lucrar da
própria torpeza. Nessa linha, o Professor explica que se instauraria no Brasil a inconstitucionalidade útil. Ressalta que não se pode manter a segurança jurídica com base
numa suposta estabilidade do passado, abrindo-se mão da segurança jurídica do futuro e, segundo o Professor, é isso que ocorre quando se mantém um tributo inconstitucional. Questiona quando há mudança da jurisprudência. A doutrina explica, segundo
o Professor, que há mudança quando existe uma decisão posterior que altera uma
anterior eficaz sobre a mesma matéria. Conclui que, se não houver uma decisão anterior que consolide o entendimento e que seja eficaz sobre a mesma matéria, não se
pode alegar mudança de jurisprudência. O Professor questiona: pode o Estado confirmar uma decisão sobre uma matéria de tribunal incompetente? Pode esta decisão do
tribunal incompetente sobre a matéria que não firmou jurisprudência eficaz servir de

Relatórios do Primeiro Dia – 26 de maio de 2021

193

orientação? E essa jurisprudência de matéria diversa, pode servir de orientação? O
Professor comenta o recente julgamento do STF sobre exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS, elogia e reconhece que o STF manteve a decisão sobre a
base de cálculo das contribuições, mas questiona se poderia o Tribunal modular efeitos
baseado em decisões do STJ que foi considerado incompetente para discutir a matéria,
além de ter matéria distinta da atualmente tratada. Alega que, nesse caso, não havia
mudança de jurisprudência nesse caso sobre a mesma matéria e ressalta que modulação não é instrumento de mediação de conflitos para encontrar termos médios. Além
disso, o Professor critica que a modulação é feita ao final do processo, sem direito das
partes à defesa e ao contraditório, com base em argumentos não sujeitos à comprovação material. Conclui que só há segurança jurídica quando o cidadão consegue compreender o direito e ele não consegue compreender o direito quando o direito é aclarado a ele 20 anos depois. Registra a proliferação recente de decisões judiciais que
utilizam de modulação não estritamente com base nos requisitos de forma e conteúdo,
mas sim com base na tentativa de, prevendo efeitos que serão produzidos em razão da
decisão, reordenar os interesses em conflito, fazendo com isso que mais se restrinja a
segurança jurídica do que se a promova.

Painel B – Como o Consequencialismo tem Afetado as Decisões
Judiciais em Matéria Tributária?
Participantes
Presidente de mesa: Prof. Dr. João Dácio Rolim
Palestrante: Roque Antonio Carrazza
Palestrante: Lênio Luiz Streck
Palestrante: José Maria Arruda de Andrade
Debatedor: Carlos Augusto Daniel Neto
Debatedora: Daniela Gueiros Dias
Relatório
Presidência de Mesa: Prof. Dr. João Dácio Rolim:
Inicialmente foram anunciados os vencedores do prêmio Ruy Barbosa Nogueira pelo
Prof. José Maria Arruda de Andrade.
O Presidente de mesa, Prof. Dr. João Dácio Rolim concede a palavra ao Prof. Lênio
Streck para proferir a primeira palestra.
Primeira palestra: Prof. Dr. Lênio Luiz Streck: Como o consequencialismo tem afetado
as decisões decisórias? Como o consequencialismo tem cuidado da das decisões judiciais
O consequencialismo se conecta com o pragmatismo, análise econômica, e outros caminhos finalistas, desconsiderando que o Direito é meio. Bentham era utilitarista. O
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problema não é o consequencialismo em si, mas o consequencialismo ad hoc. Não se
sabe quando esse consequencialismo tem sido exercido. Antes do art. 20 da LINDB
(que não se existisse não mudaria nada, já que o realismo jurídico brasileiro já se impregna no Judiciário – o direito é o que os tribunais dizem que é). O problema do art.
20 apenas institucionaliza aquilo que de algum modo já é corriqueiro no direito brasileiro. Dizer que as decisões judiciais devem ser proferidas considerando os efeitos não
constitui maior novidade. Antes do art. 20, porém, se fosse lido o art. 926 do CPC,
coerência e integridade deveriam ser o balizamento do consequencialismo. O problema
é a constante surpresa, o que viola inclusive o art. 489, § 1º, que estabelece a não
surpresa, e que, dessa forma, tem sido prejudicado por decisões consequencialistas.
Sempre haverá certo consequencialismo, mas essa deve ser fundamentada pelo Direito. E essa também é resultado da autonomia do direito. Fala em panprincipiologia
(principiolatria). Menciona o Direito Pós-bélico (Mario Losano). O direito possui fortes
elementos decorrentes de análises sociológicas, contudo. Usa reflexões baseadas em
Dworkin. Entende haver sérias restrições à LINDB. Menciona os princípios gerais do
direito na LINDB e potencial conflito com princípios constitucionais. Há limites para as
consequências no Direito? Menciona a relação entre consequencialismo e segurança
jurídica. Relembra que há consequencialismo ad hoc e precedentalismo ad hoc. A experiência judicial brasileira tem criado também problemas na aplicação do próprio
consequencialismo. A modulação de efeitos também é destacada, e, muitas vezes, deve
ser observada como dever fundamental. Critica a LINDB ao determinar que o Judiciário, por exemplo, no sentido de que o juiz deve julgar de acordo com princípios gerais
do direito. Compreende que o constitucionalismo trouxe novas dinâmicas (como os
próprios princípios constitucionais) que devem ser considerados nesse contexto. Entende que a problemática é sobretudo uma questão de Teoria Geral do direito. Encerra
a palestra agradecendo pela oportunidade, concluindo que o consequencialismo não é
em si um problema, mas o consequencialismo ad hoc sim.
O Prof. João Dácio Rolim (Presidente de mesa) assume a condução dos trabalhos. Abre
a possibilidade de perguntas, deixando-as, contudo, para o final das palestras. Agradece ao Prof. Lênio Streck.
Segue-se à Palestra do Prof. Roque Carrazza.
Segunda palestra: Prof. Dr. Roque Antonio Carrazza: A possibilidade – ou não – da
derrotabilidade das normas tributárias
Com frequência confunde-se a derrotabilidade com o consequencialismo. Entende que
a confusão não é correta. O termo consequencialismo foi cunhado em 1958 pela filósofa Elizabeth Anscombe. Faz menção à história antiga, relembrando a filosofia grega
para relatar a antiguidade da ponderação das consequências de determinada decisão.
O consequencialismo se assemelha ao utilitarismo. Consequencialismo Jurídico é uma
estratégia argumentativa pela qual o intérprete se preocupa com os resultados que
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poderão advir de seu labor, e com isso molda o direito segundo o seu talante, e, por
vezes, ocorre a violação dos princípios do direito.
Já a derrotabilidade decorre da equidade. Dá-se quando, diante das circunstâncias do
caso concreto, a derrotabilidade da norma jurídica é excepcionalmente considerada.
Cita exemplos da derrotabilidade da norma tributária. Há valores que fundamentam a
aplicação da derrotabilidade (por exemplo, isonomia, igualdade, equidade, justiça).
Tudo está no campo da derrotabilidade das regras jurídicas tributárias. O que não ocorre quando o Judiciário se curva ao consequencialismo jurídico. Critica posturas fazendárias do Poder Judiciário, comumente a partir de argumentos financeiros para as
decisões. Em alguns contextos, menciona a postura assumida em algumas decisões do
STF na aplicação do consequencialismo. Menciona o exemplo da modulação dos efeitos das decisões em sede de controle concentrado que ocorreu no leading case sobre
a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Finalmente, adverte: os
princípios constitucionais não podem alterar as regras-matrizes de incidência. Exemplo: o princípio da solidariedade não pode alargar a estrutura da regra-matriz do tributo. Tão nefasto quanto o consequencialismo jurídico é o ativismo judicial, que se
manifesta em diferentes circunstâncias. É fenômeno que deve ser afastado. O antídoto
para esses problemas é o garantismo jurídico (surgido na Itália, na década de 1970).
Encerrando a palestra, conclui que “fora da Constituição não há Estado Democrático
de Direito”.
O Prof. João Dácio Rolim (Presidente) assume a palavra, passando a palavra para o
Prof. José Maria Arruda de Andrade.
Terceira palestra: Prof. Dr. José Maria Arruda de Andrade (USP): – Da crítica ao consequencialismo extrajurídico para a ideia de um rótulo de decisões contra o contribuinte seriam consequencialistas?
Pretende apresentar análise discursiva de alguns textos sobre decisões do STF, sobretudo na rotulação de decisões desfavoráveis ao contribuinte como “consequencialistas”.
Manifesta tendência inicialmente reticente ao consequencialismo. Há diferença entre
o texto da norma e a norma interpretada daquilo que é aplicável ao caso. Utiliza a
teoria da argumentação para análise dessas decisões que transformam o texto em
norma do caso concreto. Dogmática jurídica é um exercício teórico-acadêmico. Apresenta crítica à decisão nesses contextos também. Entende ser possível usar a teoria da
argumentação para descrever criticamente decisões. Defende criticamente o positivismo jurídico não inclusivo contemporâneo que não aceita decisões concretas que não
tenham fundamento positivado no ordenamento. Prefere a teoria da argumentação
descritiva à teoria da argumentação normativa. Reflete sobre o Tema da Exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Apresenta reflexões sobre o “consequencialismo forte” e o “consequencialismo fraco”, a partir de elementos extranormativos. O
consequencialismo plus (forte) tem sido apontado como razão de decidir (e esse é um
problema). Alega que uso de consequências na argumentação pode ser possível, pois
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elas podem remeter à interpretação teleológica e sistemática. Critica a polarização nas
posições relativas às decisões judiciais também. A modulação de efeitos pode ser analisada sob essa perspectiva, igualmente. O que não se pode usar é a modulação de
efeitos tão somente para argumentos financeiros. Reforça também que certas decisões (rotuladas como consequencialistas) não seriam de fato consequencialistas. Critica também posicionamentos apriorísticos especialmente no campo do panprincipiologismo, assim como potenciais riscos ao próprio Estado Democrático e Constitucional
de Direito no campo de análises consequencialistas.
O Presidente de mesa Prof. João Dácio Rolim retoma a palavra, e passa para os debatedores, iniciando com o Prof. Carlos Augusto Daniel Neto.
Carlos Augusto Daniel Neto (debatedor)
Comenta as palestras proferidas pelos palestrantes, acrescentando importantes reflexões e diferenciações entre consequencialismo e derrotabilidade da norma tributária.
Cita o Prof. Eros Grau para dizer que mesmo o texto normativo pode ser insuficiente
e, em situações excepcionais, a regra pode levar a resultados absurdos e é, nestes casos
extremos, que se admite a derrotabilidade fundamentada das regras.
O Presidente de mesa Prof. João Dácio Rolim retoma a palavra e passa a palavra à
Profa. Daniela Gueiros Dias.
Daniela Gueiros Dias (debatedora)
Inicia o debate com uma alegoria refletindo sobre a aplicação do consequencialismo
no lugar da aplicação da norma. Questiona: caso o direito tributário permita argumentos consequencialistas, o Estado Democrático de Direito deixará de existir? Haveria o
descarte da toga para a crítica do uso comum do indivíduo. Questiona também se o
consequencialismo é compatível com o conceito de direito? Será que uma norma contrária ao direito vincula o julgador? Conclui que o direito que muda todo dia, com base
nas consequências, não é direito algum.
O Presidente de mesa, Prof. João Dácio Rolim retoma a palavra, passando à condução
dos debates com os Palestrantes, seguindo-se com colaborações e debates do Prof.
Roque Carrazza, do Prof. Lênio Streck e do Prof. José Maria Arruda de Andrade, em
resposta às perguntas formuladas pelos debatedores e demais participantes.
Após os debates, o Presidente de mesa, Prof. João Dácio Rolim agradece aos palestrantes e debatedores e encerra o Painel.

Painel C – Princípio da Legalidade Tributária: Nova Interpretação ou
Ativismo Judicante?
Participantes
Presidente de mesa: Vinicius Jucá Alves
Palestrante: Misabel Derzi
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Palestrante: Luís Eduardo Schoueri
Palestrante: Marciano Seabra de Godoi
Debatedor: Leonardo Ogassawara Branco
Debatedor: Leonardo Freitas de Moraes e Castro
Relatório
Presidência de Mesa: Vinicius Jucá Alves.
O Presidente da Mesa apresenta breve contextualização acerca do tema da Legalidade
Tributária e da sua importância atual, diante das manifestações recentes do STF no
julgamento do RE n. 043.313 e da ADI n. 5.277. Em seguida, a palavra é concedida à
Prof. Misabel Derzi para apresentação da primeira palestra do painel.
Primeira Palestra: Misabel Abreu Machado Derzi
A palestrante esclarece que não tratará especificamente dos julgamentos do RE n.
043.313 e da ADI n. 5.277. O foco da palestra reside na investigação do que seria o
“ativismo judicante” referenciado no título do painel “C”.
Assim, a Prof. Misabel Derzi trata da caracterização do direito enquanto luta da humanidade em face do abuso do poder, ou seja, enquanto mecanismo de limitação do poder, contemporaneamente estatal. Em seguida, indaga: o que seria o “ativismo judicante”? Em sua visão, cogitar de “ativismo judicante” representa uma tautologia, considerando que o Poder Judiciário, enquanto legítimo e efetivo detentor de “poder”, é necessariamente “ativo”. A definição de “poder” referenciada pela palestrante está
associada à habilidade de criar regras, pela adição, supressão ou modificação. Nessa
linha, seria preciso repelir o mito de que o Poder Judiciário é neutro: deve ser definitivamente superada a ideia de que o juiz deve ser a “boca da lei”.
Essa constatação não significa que o Poder Judiciário não encontra limitações. A acepção de “poder” que demarca a atuação do Poder Judiciário é justamente a possibilidade de escolha de sentidos possíveis dentro de um enunciado normativo. Por certo,
decisões judiciais são fontes de direito: o Poder Judiciário deve atuar nos limites semânticos dos textos fixados pelo legislador, mas efetivamente define qual será a interpretação adequada, especialmente diante das lacunas e alternativas interpretativas
geradas pelos textos normativos. Assim, a Prof. Misabel Derzi conclui que a atuação do
Poder Judiciário, não obstante necessariamente ativa, deve se pautar pelo uso linguístico dos termos, além de observar os conceitos constitucionais que decorrem de noções extraídas do sistema legal e dos institutos jurídicos formados previamente.
Adicionalmente às questões resumidas acima, ao longo da palestra também são apresentadas críticas ao “ativismo não judicante”, observado a partir da atuação das autoridades fiscais que, em muitos casos, se dá contrariamente ao que prevê a legislação.
As distorções decorrentes desse expediente devem ser corrigidas pela atuação do Poder Judiciário.
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O Prof. Vinicius Jucá Alves (Presidente de Mesa) assegura tempo adicional para conclusão da primeira palestra e, em seguida, reassume a condução dos trabalhos. Encaminhando-se para a segunda palestra, o Presidente da Mesa menciona que, recentemente, o Prof. Luís Eduardo Schoueri publicou livro sobre a Legalidade Tributária e a
jurisprudência do STF, em coautoria com dois alunos do programa de pós-graduação
da Faculdade de Direito da USP.
Segue-se à Palestra do Prof. Luís Eduardo Schoueri.
Segunda palestra: Luís Eduardo Schoueri
O palestrante destaca que sua apresentação terá o mesmo conteúdo do livro Legalidade tributária e o Supremo Tribunal Federal – uma análise sob a ótica do RE n. 1.043.313
e da ADI n. 5.277, publicado no início de 2021 e que pode ser acessado gratuitamente
no site do IBDT.
Fazendo referência a questões tratadas pelo Prof. Humberto Ávila durante sua palestra
no painel “A”, o Prof. Schoueri ressalta o papel da doutrina em analisar decisões judiciais e, sendo o caso, apontar falhas ou questões que demandam esclarecimento. Assim, ainda que os comentários não tenham a pretensão de alterar o desfecho de ações
analisadas pelo STF, espera-se gerar maior reflexão sobre as razões de decidir adotadas
pelo Tribunal e sobre seus riscos para o Sistema Tributário Nacional.
A partir dessas considerações iniciais, o palestrante analisa os julgamentos do STF
acerca do RE n. 1.043.313 e da ADI n. 5.277, nos quais a seguinte questão foi discutida:
“é possível uma delegação ao Poder Executivo para que reduza e reestabeleça alíquotas de PIS e de COFINS”? A resposta do STF a essa questão foi afirmativa, admitindo-se
“flexibilização da Legalidade Tributária”.
A palestra conduz exame detalhado dos votos do Ministro Dias Toffoli, relator de ambos os casos mencionados acima e que foi seguido pela maioria dos ministros do STF.
Existiriam duas premissas adotadas nesses votos que merecem ser criticadas, conforme
resumidamente indicado abaixo:
i) o Ministro Dias Toffoli indica que a jurisprudência do STF vem admitindo “flexibilizações à legalidade tributária”. No entanto, os casos mencionados envolviam a dificuldade de definir a base de cálculo concreta de taxas ou de contribuições parafiscais. Ou seja, a base de cálculo em abstrato já era definida na
lei, tendo sido admitido que atos infralegais concretizasse os parâmetros da
lei. A partir de uma análise atenta dos julgados citados como precedentes no
voto do relator, portanto, não havia respaldo na jurisprudência do STF para
delegações legislativas que autorizassem o Poder Executivo a manipular alíquotas de contribuições para financiamento da Seguridade Social; e
ii) o voto do relator também estaria pautado na premissa de que há uma relação
inversamente proporcional entre o grau de coatividade de um tributo e o grau
de legalidade exigível. Além de outras críticas a essa premissa, o palestrante
destaca que o caso analisado pelo STF tratava de PIS e de COFINS, tributos

Relatórios do Primeiro Dia – 26 de maio de 2021

199

cuja hipótese de incidência é própria aos impostos (havendo, portanto, “baixa
coatividade”). Seguindo a própria premissa estabelecida, o PIS e a COFINS deveriam estar sujeitos ao maior grau de rigor em matéria de legalidade tributária.
Em seguida, o palestrante trata dos requisitos de “flexibilização” da Legalidade Tributária estabelecidos no voto do Ministro Dias Toffoli, quais sejam: (i) previsão, pela lei,
de valores máximos para as alíquotas; (ii) previsão, pela lei, de condições para atuação
do Executivo; e (iii) a presença de “função extrafiscal”.
Além das críticas anteriores, procura-se demonstrar que esses requisitos não encontram respaldo constitucional em matéria de contribuições para financiamento da Seguridade Social. A mera admissão de que a Legalidade Tributária pode ser “flexibilizada”, para além dos casos em que a própria Constituição previu sua aplicação de forma
mitigada, gera risco de completo esvaziamento dessa garantia. Como pontuado durante a palestra, por exemplo, qualquer tributo pode desempenhar “função extrafiscal”;
logo, haveria espaço para que qualquer tributo tivesse suas alíquotas definidas pelo
Poder Executivo, a despeito de não haver autorização constitucional para tanto.
Como se não bastasse, o palestrante busca evidenciar que os requisitos indicados no
próprio voto do relator não foram cumpridos nos casos concretos analisados pelo STF.
Por exemplo, as normas então analisadas pelo STF não estabeleciam condições para
que o Poder Executivo fixasse as alíquotas de PIS e de COFINS. Coube ao Poder Executivo, arbitrariamente, fixar a alíquota que lhe parecesse mais adequada, não havendo
qualquer parâmetro legal para a avaliação acerca dessa escolha. Para o palestrante, a
Legalidade não tolera juízos de conveniência e oportunidade.
Cabe ainda notar que, durante a palestra, o Prof. Schoueri teceu críticas à falta de
análise, pelo STF, das previsões do art. 97 do Código Tributário Nacional, fundamentais
para delimitação do conteúdo da Legalidade Tributária.
O Prof. Vinicius Jucá Alves (Presidente de Mesa) elogia o livro de coautoria do Prof.
Schoueri, bem como a sua disponibilização gratuita.
Segue-se à Palestra do Prof. Marciano Seabra de Godoi.
Terceira palestra: Marciano Seabra de Godoi
Em linha com a palestra anterior, apresenta considerações sobre o RE n. 1.043.313 e a
ADI n. 5.277, especialmente quanto aos seguintes eixos: (i) Quais foram os casos analisados? (ii) Quais são os precedentes invocados? (iii) Quais foram as posições tomadas? (iv) Qual foi a tese vencedora? (v) Quais são as suas deficiências? (vi) Qual é a
interpretação do sentido mais profundo que o STF decidiu?
A respeito dos casos, o RE n. 1.043.313 tratava da possibilidade de alteração de alíquotas dessas contribuições, observado limite estabelecido em lei, incidentes sobre receitas financeiras auferidas por contribuintes sujeitos ao regime não cumulativo. Por
outro lado, a ADI n. 5.277 envolvia autorização legal para que o Poder Executivo fixasse “coeficientes de redução” das alíquotas de PIS e de COFINS incidentes sobre receitas
de venda de combustíveis.
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Com relação aos precedentes invocados, o palestrante destaca que foram mencionados casos julgados pelo STF e relacionados a taxas, contribuições corporativas exigidas
por conselheiros profissionais e contribuição ao SAT.
A respeito das posições adotadas no caso, cabe menção ao entendimento minoritário
do Ministro Marco Aurélio, que votou contra a possibilidade de delegação legislativa
no caso do RE n. 1.043.313. No caso da ADI n. 5.277, como destacado pelo Prof. Godoi,
o Ministro Marco Aurélio parece ter se equivocado ao aplicar previsões constitucionais
pertinentes à CIDE para tratar de caso envolvendo o PIS e a COFINS.
Há, ainda, a posição do Ministro Dias Toffoli, que se sagrou vencedora. A seu respeito,
o palestrante destaca que existem muitas inconsistências, notadamente:
– Suposta relação entre legalidade e grau de coatividade: aceitação social é um
conceito de sociologia-fiscal que não guarda relação com as categorias do
Direito Tributário.
– Não há definição do que se entende por “extrafiscalidade”, e o tema foi tratado com extrema pressa e falta de rigor no voto.
– Critérios para a flexibilização da Legalidade Tributária são tidos por atendidos
sem maiores explicações, como se a questão fosse óbvia, mas de óbvia, não
tem nada.
– Se a “flexibilização” da Legalidade Tributária depende do caso concreto, e está
pautada no uso de categorias extremamente abertas e mal utilizadas, é muito
difícil que haja calculabilidade por parte dos jurisdicionados.
Por fim, o palestrante procura identificar um sentido mais profundo para a decisão do
STF. Assim, destaca que diversos ministros do STF se manifestaram no sentido de que
não haveria motivos para a insurgência do contribuinte, afinal, o “contribuinte estaria
sendo beneficiado”. Em certa medida, trata-se de uma percepção acertada, já que a
alíquota teria sido fixada pelo Poder Executivo em patamar inferior ao que prevê,
como teto, a própria lei.
Considerando a Legalidade Tributária sob a perspectiva da relação entre o Fisco e o
contribuinte, tomada individualmente e em relação às suas necessidades mais imediatas, a redução das alíquotas de tributos por atos infralegais não gera prejuízos. Essa
perspectiva – tratada como “senso comum” pelo Prof. Godoi – parece ter sido adotada,
sem maiores reflexões, pela maioria dos integrantes do STF. Por outro lado, a Legalidade Tributária também pode ser tomada como a relação entre o Fisco e a sociedade, ou
seja, sob o prisma da coletividade. Nesse caso, a redução das alíquotas por meio de
decreto gera evidente prejuízo para toda a sociedade, que acaba tolhida de decidir
sobre a cobrança de tributos e renúncia de receitas.
O Prof. Vinicius Jucá Alves (Presidente de Mesa) manifesta sua concordância integral
com as questões expostas pelo Prof. Marciano Seabra de Godoi. Em seguida, o Presidente passa a palavra para o Prof. Leonardo Branco, para que os debates sejam
iniciados.
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Leonardo Ogassawara Branco (debatedor)
Sua intervenção está inicialmente baseada na indagação: nos casos em discussão, houve construção de norma desvinculada dos limites do texto? A partir dessa reflexão, o
debatedor destaca que a aplicação prudencial do Direito não é “euclidiana”, matemática. Há, inegavelmente, subjetividade. Ainda assim, vale a pergunta: o juiz que “trapaceia” o texto para “salvar os cofres públicos” está correto, em uma perspectiva jurídica?
Transportando tais considerações para o caso concreto, o debatedor reitera o apontamento de inúmeras inconsistências internas ao voto do relator. Ainda, destaca que o
restabelecimento das alíquotas de PIS e de COFINS sobre receitas financeiras, por meio
de decreto, ocorreu em 2015, em um cenário de crise fiscal e orçamentária. A decisão
do STF que admite esse expediente e, portanto, a “flexibilização” da Legalidade, também ocorre em um cenário de crise econômica e sanitária. O debatedor passa, então,
a relacionar momentos históricos de crise econômica com o surgimento de teorias, a
seu ver, pautadas em lógica “consequencialistas” e arrecadatórias. Os exemplos apresentados são: (i) o surgimento da “interpretação econômica da norma tributária” após
a derrota da Alemanha na 1ª Guerra Mundial e a assinatura do Tratado de Versalhes; e
(ii) o surgimento da teoria do business purpose após a Grande Depressão de 1929.
Por fim, apresenta a seguinte questão para debate: se a análise da Legalidade Tributária depende do caso concreto, como indicado no voto do relator, os critérios indicados
pelo Ministro Dias Toffoli devem orientar as instâncias inferiores em futuros julgamentos sobre o tema?
O Prof. Vinicius Jucá Alves (Presidente de Mesa) concede a palavra para a Prof. Misabel
Derzi para comentários.
Misabel Abreu Machado Derzi (palestrante)
Destaca que o juiz decide o caso concreto, mas que sua decisão terá vocação para
orientar a resolução de casos similares, confirmando uma tendência de generalização.
Em razão disso, é cabível se preocupar com os reflexos das decisões do STF ora analisadas.
Destaca que o Ministro Dias Toffoli não se atentou para um precedente relevante e
muito mais antigo. Há décadas, o STF autorizou que a Lei Complementar n. 24/1975
atribuísse ao CONFAZ a competência para regular a concessão de benefícios fiscais
relativos ao ICMS, sem necessidade de respaldo pelo legislativo estadual. A Prof. Misabel considera que a “destruição” da legislação pertinente ao ICMS decorrente da chamada “guerra fiscal” se deveu não à autonomia dos estados federados, mas à quebra
da Legalidade Tributária consentida pelo STF.
Por fim, pondera que, nos casos analisados pelo STF e discutidos durante o painel, não
estaríamos diante de ativismo judicante, mas de um erro, pura e simplesmente.
Em virtude da proximidade ao término do painel, o Prof. Vinicius Jucá Alves (Presidente de Mesa) retoma a palavra e a concede imediatamente ao segundo debatedor, o
Prof. Leonardo Castro.
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Leonardo Freitas de Moraes e Castro (debatedor)
Objetivamente, pergunta ao Prof. Schoueri se as previsões constitucionais que contemplam mitigações à Legalidade Tributária e o art. 97 do CTN podem ser exploradas
como fundamentos para questionar a decisão do STF.
Em seguida, cita a lição de Herbert Hart de que o direito é o que os tribunais dizem o
que é. Assim, indaga ao Prof. Godoi: quem corrige os erros do STF? É necessário simplesmente aceitar uma decisão que considerada incorreta?
Luís Eduardo Schoueri (palestrante)
Responde afirmativamente, destacando a expectativa de que o STF venha a reexaminar a questão com mais detalhes por ocasião do julgamento de embargos de declaração.
Marciano Seabra de Godoi (palestrante)
Inicialmente, discorda das colocações apresentadas pelo primeiro debatedor, o Prof.
Leonardo Branco, de que normas gerais antiabuso tenham sido criadas na Alemanha e
nos Estados Unidos com “fome arrecadatória”.
Ainda, destaca que o STF comete muitos equívocos em matéria tributária, mas que não
é possível considerá-lo “fiscalista”. Na sua concepção, o STF tomou uma decisão confiante de que estaria protegendo o contribuinte: admitindo a redução das alíquotas via
decreto, permitiria que o contribuinte, individualmente considerado, desfrutasse de
uma situação mais benéfica em relação àquela que decorreria da lei. Não obstante, o
Prof. Godoi reitera sua discordância quanto às conclusões do Tribunal.
Após os comentários resumidos acima, o Prof. Vinicius Jucá Alves (Presidente de Mesa)
agradece aos palestrantes e debatedores, dando os trabalhos por encerrados.

Painel D – Competência Jurisdicional e Limites ao Reconhecimento de
Repercussão Geral: Embate entre Matéria Constitucional e
Infraconstitucional
Participantes
Presidente de Mesa: Fernanda Ramos Pazello
Palestrante: Cassio Scarpinella Bueno
Palestrante: Flávio Luiz Yarshell
Palestrante: Henrique Coutinho de Souza
Debatedora: Lígia Regini
Relatório
Presidência de Mesa: Fernanda Ramos Pazello
A Presidente de Mesa, Dr. Fernanda Ramos Pazello informa que o Prof. Fredie Didier
pede escusas, mas não irá comparecer ao Congresso em razão de compromissos pro-
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fissionais que surgiram em caráter de urgência. Em seguida, a palavra é franqueada ao
Prof. Cassio Scarpinella Bueno para proferir a primeira palestra.
Primeira palestra: Cassio Scarpinella Bueno
O Professor lembra da importância de se levar em conta a Constituição Federal. A lei
não pode ampliar ou modificar a competência dos Tribunais Superiores. Nessa perspectiva, deve-se compreender a lógica do sistema. Ao mencionar a Emenda n. 45,
dispõe que esta foi de suma importância, em especial, na parte em que dispõe sobre o
efeito vinculante. A evolução histórica e a introdução da repercussão geral no sistema
jurídico brasileiro são explicitadas. Há um comentário sobre a regulamentação da repercussão geral no ano de 2006. Nota que a regulamentação surgiu em uma das múltiplas reformas do Código. Trazendo o tema para um panorama mais contemporâneo,
o Professor cita o Código atual fazendo uma expressa lembrança sobre o art. 1.035.
Avançando um pouco mais na temática da repercussão, defende que não há recurso
extraordinário sem repercussão geral. O Professor afirma que a repercussão geral no
Código é tratada como um filtro. Para ele, há uma “tese sobre a repercussão geral”.
Sob uma ótica da revolução histórica, menciona que os artigos anteriores pareciam
mais claros do que o art. 1.035. Em síntese, vislumbra uma junção de institutos. Pontua
que a admissibilidade do recurso extraordinário gera uma repercussão em termos de
recorribilidade. Pode-se dizer que há uma maior dificuldade imposta para ajuizamento
de casos individuais. Em questão de leis processuais, o Professor faz a seguinte indagação: de quem seria a última palavra? Antes de endereçar o questionamento feito,
explicita que o modelo tributário brasileiro é pautado na Constituição. Por isso, espera-se, antes de tudo, que a Constituição seja exaurida, para que, só depois, possam-se
abrir espaço para discussões infraconstitucionais. O Professor entende que as múltiplas discussões poderiam ser mitigadas se a ordem da supremacia pelo exame do fenômeno tributário fosse analisada, de forma prioritária, pela Carta Magna. Nesse ponto,
o Professor cita a Súmula Vinculante n. 10. Esta seria um exemplo de uma Súmula que
nasceu no âmbito de decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em matéria tributária, há um contínuo questionamento entre constitucionalidade e inconstitucionalidade. Aponta que a passagem para o recurso especial ainda se mostra mais simples do
que o filtro utilizado para o recurso extraordinário. Na visão do Professor, alguns artigos devem ser enfrentados, quais sejam: arts. 1.031, 1.032 e 1.033. Ao mencionar os
casos em que há um ajuizamento para os Tribunais Superiores, o Professor argumenta
que a matéria deveria subir primeiro para o Supremo, pois os casos tributários requerem uma inversão da ordem lógica de hierarquia das instituições. Por fim, a exposição
é finalizada com alguns comentários sobre o teor da Súmula n. 636 do Supremo.
Segue-se à Palestra do Prof. Henrique Coutinho de Souza.
Segunda Palestra: Henrique Coutinho de Souza
Primeiramente, o Professor faz um alerta para o risco constante de decisões conflitantes. A título ilustrativo, há uma enumeração de diversos casos que foram decididos nos
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últimos anos, como: os julgamentos sobre o terço de férias e o salário-maternidade.
Continuando a exposição, o Professor pontua que algumas decisões proferidas pelo
STJ, mas que ainda podem ser revistas pelo STF, podem gerar um elevado grau de insegurança. Nesse aspecto, abre-se uma discussão profunda sobre o tema da dispersão
judicial e os problemas dele decorrentes. O primeiro grande problema seria o adensamento de normas constitucionais e a tensão entre normas com a Constituição Federal.
O segundo grande problema seria a zona de penumbra entre os Tribunais Superiores. O
terceiro grande problema seria o controle de constitucionalidade difuso. O último
grande problema seria o modelo decisório. O Professor aponta algumas impropriedades ocorridas no julgamento da CPRB e do terço de férias. O Professor critica o silêncio
do Supremo que não se posiciona sobre a possível constitucionalidade de alguns temas
em julgamento no STJ. O resultado desse silêncio pode levar a incidência de decisões
posteriores conflitantes. Os dispositivos legais podem gerar múltiplas visões. Logo, os
precedentes teriam um papel fundamental de orientação. Como possíveis causas do
fenômeno de insegurança jurídica, o Professor menciona expressamente o déficit de
fundamentação e falta de diálogo entre as instituições. O conceito de insumo foi esclarecido pelo STJ, mas o Supremo ainda pode trazer conclusões distintas sobre esse
ponto. Esse é um exemplo clássico de um caso em que o STJ tem entendimento firmado, mas o Supremo ainda não se manifestou sobre o assunto. Por fim, conclui que não
há como prever o que irá acontecer, pois as decisões são casuísticas e “lotéricas”.
Segue-se à Palestra do Prof. Flávio Luiz Yarshell.
Terceira palestra: Flávio Luiz Yarshell
O Professor comenta que o tema que irá discutir é traçado no âmbito da busca por
decisões isonômicas e estáveis. A divisão de competência em matéria tributária, de
longe, tem resolvido os problemas propostos. Para o Professor, as unidades federativas
têm pouca autonomia normativa. Acrescenta que pouco se conhece das legislações
estaduais, pois, ao seu ver, as discussões concentram se em normas federais. Nesse
sentido, a tarefa de uniformizar a jurisprudência é praticamente inglória. Ressalta ainda que a interpretação local acaba sendo prestigiada. Há de se observar ainda a questão da interpretação que envolve a independência judicial. Nota-se que o problema
chega a ser quase psicanalítico. Essa situação é agravada ainda mais com as gerências
próprias de causa relevantes que os Tribunais Superiores fazem ao decidirem se manifestar ou não sobre determinados assuntos. Há dificuldade em se encontrar unidade
dentro das próprias instituições. O Professor entende que o Supremo deveria poder ser
provocado a inverter a ordem para tomar prevalência sobre a manifestação de algum
assunto. O Professor defende a ideia levantada durante este Painel sobre uma possível
inversão da ordem, mas entende que esta solução pode não ser possível na prática.
Entretanto, nada impede que esta inversão seja declarada por alguma norma legislativa no futuro. O Professor faz um alerta para o dever de fundamentação. O Professor
preceitua que a Súmula n. 343 teoricamente deveria ser o filtro para as ações rescisó-

Relatórios do Primeiro Dia – 26 de maio de 2021

205

rias. Por fim, o Professor entende que o Supremo tem sido refratário à modulação de
efeitos.
A Profa. Fernanda Ramos Pazello (Presidente de Mesa) assume a palavra, passando a
palavra para a Profa. Lígia Regini.
A Presidente de Mesa Profa. Fernanda Ramos Pazello retoma a palavra, e passa para
os debatedores, iniciando com a Profa. Lígia Regini.
Lígia Regini (debatedora)
A Professora comenta sobre a tensão entre os Tribunais Superiores. Parte dessas decisões são causadas pela replicação de dispositivos na Constituição e no Código Tributário Nacional. Faz alguns diagnósticos sobre os recursos conjugados. A Professora comenta sobre a inversão da ordem de julgamento trazida pelo Professor Cassio. Por fim,
lança como indagação as seguintes questões: 1. A autoridade de um precedente em
repetitivo teria prazo mitigado? 2. Pode o Supremo reapreciar a negativa de repercussão geral?
A Presidente de Mesa, a Profa. Fernanda Ramos Pazello retoma a palavra, passando à
condução dos debates com os Palestrantes, seguindo-se com colaborações e debates
do Professores Cassio Scarpinella Bueno, Henrique Coutinho de Souza e Flávio Luiz
Yarshell em resposta às perguntas formuladas pela debatedora.
Após os debates, a Presidente de Mesa, Profa. Fernanda Ramos Pazello agradece aos
palestrantes e debatedores e encerra o Painel.

Painel de encerramento
Participantes
Presidente de Mesa: Jeferson Teodorovicz
Palestrante: Aline Arrais de Moura
Palestrante: Bruno Cesar Fettermann Nogueira dos Santos
Palestrante: Diogo Olm Ferreira
Palestrante: Marina Souza de Moraes Lopes
Relatório
O Presidente da Mesa de Encerramento (Prof. Jeferson Teodorovicz) inicia os trabalhos,
explicando o objetivo da Mesa de Encerramento, que é o de complementar, explorar
ou aprofundar pontos importantes tratados nos painéis do dia, sobretudo buscando
incentivar a reflexão sobre pontos que os participantes consideraram relevantes no
âmbito das apresentações dos palestrantes e dos debatedores.
Assim, coordenado pelo Presidente de Mesa, cada palestrante ficou encarregado de
selecionar algumas perguntas relativas a cada painel debatido. Cada palestrante, a
partir da breve introdução do Painel, formulou questões que seriam exploradas pelos
demais participantes, em debates coordenados pelo Presidente de Mesa.
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O primeiro painel (Painel A) foi exposto pela Prof. Marina Souza de Moraes Lopes; o
segundo painel (Painel B) foi exposto pelo Prof. Bruno Cesar Fetterman Nogueira dos
Santos; o terceiro painel (Painel C) foi apresentado pelo Professor Diogo Olm Ferreira;
e o último painel (Painel D) foi apresentado pela Prof. Aline Arrais de Moura.
A direção dos trabalhos e a organização dos debates couberam ao Presidente de Mesa.
Após a apresentação e debates relativos ao último painel, o Presidente de Mesa agradeceu a atenção dos presentes – parabenizando os participantes pelos debates promovidos – e encerrou os trabalhos do dia.
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Coerência Decisória, a “Tese do Século” e as
Chamadas “Teses Filhotes”. O Caso da Exclusão
do ICMS da Base de Cálculo da CPRB
Bruno Fajersztajn
Mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP.
Professor e membro do Conselho Deliberativo do IBDT. Advogado.

1. Introdução
O VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual, do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT), promoveu debates e reflexões sobre a consistência decisória em matéria tributária nos Tribunais Superiores, tendo tratado de
diversos temas relevantes, merecendo destaque, sem qualquer dúvida, as muitas
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em sessões plenárias
virtuais, sob o rito de repercussão geral1.
Há notícia na imprensa especializada2 no sentido de que, desde abril de
2020, quando se iniciava a crise sanitária que assola o Brasil e o mundo, até a data
da conclusão do presente artigo3, nossa Corte Suprema havia julgado, em sessões
realizadas de forma virtual, nada menos que quarenta e cinco ações relacionadas
a temas tributários sob o rito da repercussão geral. Nesse período, assentou-se o
entendimento da mais alta Corte nacional em relação a diversas matérias, com
impactos extremamente relevantes no sistema jurídico, dado que as posições assumidas pelo STF serão de cumprimento obrigatório pelos demais órgãos julgadores, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil4.
1
2

3
4

Arts. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil.
Notícia Valor Econômico, vinculada no site do veículo na internet em 26 de abril de 20211. Por
Rodrigo Carro. Acessada em 31 de maio de 2021. Disponível em: https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/04/26/numero-de-julgamentos-tributarios-no-stf-cresce-na-pandemia.ghtml.
31 de maio de 2021.
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I – as decisões do Supremo Tribunal Federal em
controle concentrado de constitucionalidade; II – os enunciados de súmula vinculante; III – os
acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV – os enunciados das súmulas do
Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados. § 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo. § 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão
da tese. § 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal
e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver
modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. § 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento
de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, conside-
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Há quem tenha avaliado essa verdadeira avalanche de decisões como uma
reforma tributária pela via do Poder Judiciário. Não se pode dizer que de fato
tenha havido qualquer reforma, tão esperada pela nossa sociedade, mas é certo
que as muitas decisões proferidas terão impactos relevantes em todo o Sistema
Tributário Nacional.
O objetivo deste estudo é analisar o julgamento proferido no Recurso Extraordinário n. 1.187.264, que tratou da exclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), da base de cálculo da Contribuição
Previdenciária Devida com Base na Receia Bruta (CPRB), instituída pela Lei n.
12.546, de 14 de dezembro de 2011.
Nesse caso, os contribuintes sustentavam o direito de excluírem o valor do
ICMS da base de cálculo da CPRB, com base nos mesmos fundamentos jurídicos
que justificaram o entendimento do STF no julgamento do RE n. 574.706, Tema
69 de Repercussão Geral, quando a Suprema Corte reconheceu que o valor do
ICMS destacado em notas fiscais de venda não integra as bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Sustentou-se que, como o STF reconhece que ICMS
não configura receita para fins de incidência de PIS e COFINS, assim também
deveria ser em relação à CPRB, contribuição de mesma matriz constitucional.
Em que pese a fundamentação jurídica de ambas as teses seja exatamente a
mesma, a posição do STF foi no sentido de que, no caso da CPRB, o ICMS não
pode ser excluído da base de cálculo daquela contribuição. Tal posicionamento
causou perplexidade entre os estudiosos e aplicadores do Direito, justamente porque gera dúvidas quanto à existência de coerência decisória na jurisprudência de
nossa Corte Suprema.
Busca-se com o presente estudo elaborar reflexões sobre o julgamento do RE
n. 1.187.264, com foco justamente no tema do VII Congresso do IBDT: a consistência e coerência decisória no STF.
É dispensável tecer longas considerações acerca da relevância do tema, bastando afirmar que o próprio STF reconheceu tratar-se de tema com repercussão
geral, o que, segundo as normas processuais aplicáveis, somente ocorre quando a
decisão a ser proferida tem o potencial de ultrapassar os limites subjetivos da lide,
mostrando-se relevante dos pontos de vista jurídico, econômico e social5. Da mesma forma, a relevância do tema apresenta-se pela pertinência temática dele no
âmbito do Congresso. De fato, o tema em específico do julgamento do RE n.
1.187.2641 desperta grande interesse pelo fato de o STF ter manifestado entendi-

5

rando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. § 5º Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores.”
Vide CPC, art. 1.035, § 1º: “§ 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.”
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mentos conflitantes em teses baseadas em fundamentos praticamente idênticos.
Trata-se, adiantando as conclusões deste breve estudo, de um caso de evidente
incoerência decisória.
A abordagem do tema será feita a partir da análise da tese jurídica desenvolvida pela contribuinte recorrente no caso, passando pelos argumentos desenvolvidos pela União Federal para a defesa da constitucionalidade da inclusão do
ICMS na base de cálculo da CPRB, pela decisão do STF e respectivos votos. Serão
tecidos comentários sobre a decisão, tanto em relação aos fundamentos adotados,
como no que tange à coerência com o julgamento referente às contribuições ao
PIS e COFINS. Finalmente, serão elaboradas algumas considerações a respeito
dos potenciais impactos dessa decisão em outras teses relacionadas, as quais ainda
serão enfrentadas pelo Poder Judiciário, pretendendo-se ainda fazer alguns alertas quanto à aplicação do entendimento do STF na interpretação de outras normas que concedem regimes tributários opcionais e benéficos aos contribuintes.
2. A chamada “tese do século” e as chamadas “teses filhotes”
Como é sabido, no julgamento do Tema n. 69 de repercussão geral (doravante Tema 69), o STF adotou posicionamento no sentido de que o ICMS não
pode ser considerado receita para fins de incidência das contribuições ao PIS e
COFINS.
No entender da maioria dos ministros da Corte, o valor do ICMS destacado
na nota, embora cobrado pelo contribuinte junto a seu cliente, não representa
receita tributável, pois deve ser repassado ao Estados, não representando riqueza
nova e definitiva do contribuinte. Tratar-se-ia a receita governamental, arrecadada pelo contribuinte em nome do Poder Público, ainda que contabilizada como
receita. Mesmo após sensíveis mudanças na composição do STF, a posição foi
reafirmada em 13 de maio de 2021, no julgamento dos embargos de declaração
apresentados pela Fazenda Nacional naquele processo.
A tese está assentada na premissa de que existe um conceito constitucional de
receita, a ser respeitado pela legislação ordinária, para fins de incidência do PIS
e da COFINS, nos termos do art. 195, inciso I, “b”, da CF/1988, o qual define a
competência da União para a instituição de contribuições sociais destinadas ao
financiamento da seguridade social. O ICMS, sendo repassado aos Estados, não
se enquadra nesse conceito, pois representa ingresso transitório, de titularidade
de terceiros, no caso, o Poder Público.
A posição do STF, inicialmente proferida em 20146, reafirmada pelo Plenário
em 2017 em sede de repercussão geral, e ratificada em 2021 no julgamento dos
embargos de declaração, representou uma mudança na posição que vinha sendo
adotada há décadas pelo STJ sobre o tema. O STJ historicamente vinha enten-

6

RE n. 240.785, julgado pelo Pleno do STF em 08.10.2014.
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dendo que o ICMS, por ser parte do preço de venda, integra a receita para fins
de incidência das contribuições sobre o faturamento, como o PIS e o Finsocial.
Chegaram a ser editadas as Súmulas n. 68 e n. 947 nesse sentido.
Embora as citadas decisões, proferidas pelo STF, não tenham representado
mudança na sua própria jurisprudência, é inegável que representaram mudança
na jurisprudência em geral, dada a posição do STJ e dos Tribunais Regionais
Federais sobre o tema.
Pois bem. A tese vem sendo chamada de “Tese do Século”. Isto diante do
grande alcance da decisão proferida, que impacta todo o universo de contribuintes do PIS e da COFINS que realizam vendas de mercadorias e serviços com
ICMS destacado, abrangendo aqueles submetidos ao regime cumulativo como
aqueles sujeitos ao regime não cumulativo. A decisão proferida impacta todas as
leis e regimes instituídos ao longo dos anos para as contribuições sobre receita ou
faturamento, envolvendo cifras bilionárias, como se verifica inclusive em balanços
já publicados de certas companhias abertas8.
O apelido também se justifica pela potencial repercussão do mesmo entendimento para fundamentar outras teses baseadas em argumentos semelhantes, pois
outros tributos incidentes sobre vendas ou serviços, como o ISS, também possuem, na mesma linha, habilidade para serem excluídos das bases do PIS e da
COFINS. Igualmente, o ICMS poderia ser excluído das bases de cálculo de outros
tributos sobre receita, como a CPRB. Trata-se justamente das chamadas “teses
filhotes”, que acabam repercutindo sobre o universo de contribuintes ainda
maior, abrangendo aqueles que eventualmente não são impactados pela “tese original”.
As “teses filhotes”, então, são aquelas que, baseadas na mesma fundamentação da tese que sustenta a exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da
COFINS, arguem a exclusão de outros tributos das bases do PIS e da COFINS,
bem como defendem a exclusão do ICMS (e de outros tributos) das bases de outros tributos calculados sobre receita, como, por exemplo, a CPRB.
São exemplos desses “filhotes”:
i) Exclusão, das bases de cálculo do PIS e da COFINS: (a) do ISS; (b) da CPRB;
(c) das contribuições da agroindústria, instituídas pelo art. 22-A da Lei n.
8.212, de 24 de julho de 1991, inserido pela Lei n. 10.256, de 9 de julho
de 2001; (d) dos próprios PIS e COFINS;
7

8

Súmula n. 68/STJ: “A parcela relativa ao ICM inclui-se na base de cálculo do PIS”. Súmula n. 94/
STJ: “A parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo do FINSOCIAL”.
Conforme notícia veiculada em 27 de abril de 2021, no site do Valor Econômico, 16 empresas divulgaram seus balanços indicando crédito de R$ 24 bilhões decorrentes da exclusão do ICMS das
bases do PIS e da COFINS. Dentre elas, noticia o veículo, estão a Petrobras Distribuidora, Braskem, Via Varejo e Magazine Luiza. Acessado em 31 de maio de 2021. Disponível em: https://valor.
globo.com/legislacao/noticia/2021/04/27/balancos-de-16-empresas-mostram-creditos-de-r-24-bide-pis-e-cofins.ghtml.
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ii) A exclusão, da base de cálculo da CPRB: (a) do ICMS; (b) do ISS; (c) da
própria CPRB;
iii) A exclusão, das bases do IRPJ e da CSL, calculados com base no lucro presumido: (a) do ICMS; (b) do ISS; (c) do PIS e da COFINS; (d) da CPRB; e (e)
das contribuições da agroindústria;
iv) A exclusão, da base de cálculo das contribuições da agroindústria: (a) do
ICMS; (b) do ISS; (c) do PIS e da COFINS; (d) das próprias contribuições
da agroindústria.
A lista acima é meramente exemplificativa e varia de acordo com a tributação
que recai sobre cada atividade desenvolvida, tendo sido elaborada com o objetivo
de demonstrar a multiplicidade de hipóteses para as chamadas “teses filhotes”. As
combinações são as mais diversificadas possíveis, bastando que se cogite a hipótese de um tributo, incidente sobre a receita ou preço de venda/serviço, incidindo
sobre outro tributo também incidente sobre a receita, justamente como ocorre
com ICMS inserido nas bases de cálculo do PIS e da COFINS.
A raiz fundamental de todas essas construções é a de que, como entendeu o
STF, os tributos incidentes sobre as vendas/serviços, não são receitas dos contribuintes e sim receitas do Estado, pois são ingressos que integram o patrimônio do
contribuinte em caráter transitório, com destinação já definida em lei.
Não é objeto deste estudo avaliar a solidez da fundamentação de todas as
chamadas “teses filhotes”, sendo relevante consignar, apenas, que existem argumentos específicos em algumas que podem, em princípio, justificar entendimentos diferentes em relação ao adotado na “tese original”. Como se trata de tributos
distintos, com características distintas, incidindo sobre tributos também distintos,
nem sempre o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 69 será
automaticamente aplicado.
Exemplo claro disso é o caso da exclusão do ICMS, do ISS e de outros tributos, das bases do IRPJ e da CSL calculados com base no lucro presumido. A peculiaridade nesse caso está em que, na hipótese desses tributos sobre a renda, não
se está a discutir a regra de competência estabelecida no art. 195, inciso I, “b”, da
CF/1988. A discussão então passaria por se questionar se, para fins de lucro presumido, a lei ordinária poderia prever a inclusão do ICMS nas bases de cálculo do
IRPJ e CSL, ou se tal inclusão violaria o conceito de renda, nos termos da competência estabelecida no art. 153, inciso III, da CF e dos arts. 43 e 44 do Código
Tributário Nacional9.

9

“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: [...] III – renda e proventos de qualquer natureza; [...] § 2º O imposto previsto no inciso III: I – será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei; [...]”
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza
tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I – de renda, assim
entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II – de proventos de
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Outras variações de entendimento poderiam estar relacionadas com quais
tributos podem ser de fato excluídos das bases de cálculo dos tributos incidentes
sobre receita. Assim, poder-se-ia diferenciar o ICMS, um tributo plurifásico, não
cumulativo, cobrado de forma destacada na nota fiscal, incidente sobre circulação
de mercadorias, do PIS e da COFINS, ou da CPRB, que são tributos monofásicos,
por vezes cumulativos, incidentes sobre a receita dos contribuintes.
Em suma, a chamada “Tese do Século” vem sendo assim chamada pelo grande impacto que pode causar na sociedade, tanto em termos econômicos, dado o
potencial impacto na arrecadação e no fluxo de caixa das empresas, como em
termos jurídicos, podendo repercutir em inúmeras “Teses Filhotes”.
3. O caso específico da exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB
A exclusão do ICMS da base da CPRB pode ser considerada uma genuína
“Tese Filhote”. Discute-se nela a exclusão do mesmo ICMS da base de cálculo da
citada contribuição previdenciária, a qual foi instituída pela Lei n. 12.546/2011, e
que possui fundamento no mesmo art. 195, inciso I, “b”, da Constituição Federal.
Os fundamentos sustentados pelos contribuintes são exatamente os mesmos
arguidos em relação à exclusão do ICMS das bases do PIS e da COFINS. Tratarse-ia, o ICMS, de receita do Estado e não do contribuinte, para quem haveria
apenas ingressos transitórios, que não se enquadram no conceito constitucional
de receita.
A Fazenda Nacional, além dos argumentos também usados na “tese original”, no sentido de ser o ICMS parte do preço e portanto receita própria do contribuinte, como inclusive vinha historicamente reconhecendo o STJ, defende que,
por ser optativo e benéfico aos contribuintes o regime da CPRB, não caberia ao
contribuinte discutir a forma de cálculo da contribuição, devendo aderir integralmente ao regime, sob pena de criação de um terceiro regime, híbrido, diferente
do originalmente concebido, o que distorceria a tributação, aumentando a abrangência do regime que já é benéfico aos contribuintes.
Haveria então, supostamente, peculiaridades que, na visão da União, justificam o afastamento do entendimento manifestado pelo STF em relação ao PIS e à
COFINS.
4. A decisão do STF
Ao analisar o caso, o STF entendeu que é constitucional a Lei n. 12.546/2011,
interpretada em conjunto com o art. 12, § 5º, do Decreto-lei n. 1.598, de 26 de

qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.”
“Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou
dos proventos tributáveis.”
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dezembro de 1977, ao preverem que, na receita bruta adotada como base de cálculo da CPRB, incluem-se os tributos sobre ela incidentes, inclusive o ICMS, fixando a seguinte tese: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB.”
O relator, Ministro Marco Aurélio, havia votado no sentido da impossibilidade de tal inclusão, adotando como fundamentos os mesmos antes adotados em
relação ao julgamento do Tema 69, relativo ao PIS e à COFINS.
O Ministro, em voto objetivo, porém, suficientemente claro e preciso, afastou
a tese sustentada pela Fazenda Nacional, no sentido de se tratar de regime opcional e mais benéfico ao contribuinte, destacando que tais elementos não afastam a
supremacia da Constituição, a qual conferiu competência à União para a instituição de contribuições sociais sobre receitas, o que não inclui o ICMS, não sendo as
citadas caraterísticas suficientes para a tributação de ingressos que não são de titularidade dos contribuintes, inclusive sob pena de interpretação da Constituição
a partir da lei, o que é inadmissível.
Acompanharam o Ministro Marco Aurélio apenas os Ministros Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Rosa Weber.
O Ministro Alexandre de Moraes abriu divergência, entendendo não ser aplicável o mesmo entendimento firmado no Tema 69. Isso porque, na visão do Ministro, o regime instituído pela Lei n. 12.546/2011 seria opcional e benéfico aos
contribuintes e, nesses termos, não poderiam os particulares pretender aderir ao
regime sem cumprir os respectivos termos legais.
O voto do Ministro Alexandre de Moraes é iniciado com considerações sobre
a fundamentação constitucional da contribuição substitutiva de folha, fazendo
referência ao § 13 do art. 195 da Constituição, o qual autorizava a substituição da
incidência das contribuições previdenciárias, devidas pelas empresas com base
nos pagamentos efetuados, pela incidência sobre receita ou faturamento10. O voto
cita que posteriormente, com a edição da Emenda Constitucional n. 103, de 2019,
a substituição deixou de ter fundamento no § 13, passando a constar no § 9º do
art. 195. Adiante, fazendo referência à Lei n. 12.546/2011 e à medida provisória
que a precedeu, o Ministro assevera tratar-se de regime que busca desonerar a
folha de pagamentos e reduzir a carga tributária, concluindo tratar-se de um
benefício fiscal. O Ministro ainda reconhece que, quando da sua instituição, tratava-se de regime obrigatório a determinadas empresas, mas que passou a ser
facultativo em 2015, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.161, de 31 de
agosto de 2015.

10

“§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial,
da contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a receita ou o faturamento.”
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Afirmando que a combinação dos arts. 7º e 8º da Lei n. 12.546/2011 e do art.
12 e § 1º do Decreto-lei n. 1.598/1977 determina que a base de cálculo da CPRB
inclui o ICMS, o Ministro Alexandre de Moraes conclui que o contribuinte não
poderia pretender optar livremente por regime que lhe pareça mais vantajoso e
ainda se “beneficiar” de regras que não lhe sejam aplicáveis, o que, em sua visão,
“ampliaria demasiadamente o benefício fiscal” em afronta ao § 6º do art. 150 da
Constituição11.
Acompanharam tal posicionamento os Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes,
Dias Toffoli, Roberto Barroso, Edson Fachin e Nunes Marques.
O Ministro Dias Toffoli proferiu voto vista, seguindo a linha do Ministro
Alexandre de Moraes. O voto também defende a existência de autorização constitucional para a substituição da incidência da contribuição sobre folha pela incidente sobre a receita bruta. E parte da mesma premissa de que o regime tinha
como objetivo desonerar a folha de pagamentos, e que a Lei n. 12.546/2011 consistiria em “importante benefício fiscal”. Nessa toada, o Ministro Toffoli sustenta
que a exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB importaria em um benefício
adicional, não previsto em lei, violando o § 6º do art. 150 da Constituição Federal.
Na visão do Ministro, o acolhimento da tese resultaria na criação de um regime
híbrido, que prejudicaria a proporcionalidade e o equilíbrio buscado pela lei originalmente.
Prossegue o Ministro Toffoli asseverando que, posteriormente à edição da
lei, que instituiu regime obrigatório a determinados contribuintes, sem qualquer
vício de validade, sem violação à capacidade contributiva, teria havido um “ajuste
fino” na legislação, quando os contribuintes passaram a poder optar pela aplicação da CPRB, inclusive mediante a avaliação dos ônus e bônus da opção. Citando
e transcrevendo precedente proferido monocraticamente pelo Ministro Gilmar
Mendes, no RE n. 954.262, entendeu não ser possível a combinação de regime
favorecido, opcional, com as características de um regime geral, pois isso resultaria na criação de “um terceiro gênero, ainda mais benéfico”. Citou ainda precedentes que, à luz de alegações de constitucionalidade do regime denominado
Simples Nacional, também opcional, teriam adotado esse mesmo raciocínio.
Esses foram então os votos proferidos no julgamento, que teve formalizada a
seguinte ementa:
“Ementa. Constitucional e tributário. ICMS. Inclusão na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Possibilidade. Desprovimento do
Recurso Extraordinário.
1. A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao
inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a

11

O voto menciona o art. 155, mas certamente se trata de equívoco de digitação, pois o § 6º citado
e transcrito consta do art. 150 da CF/1988.
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instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a
folha de salários e pagamentos.
3 (sic). Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei 12.546/2011 (objeto
de conversão da Medida Provisória 540/2011), instituindo contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a
carga tributária. Quando de sua instituição, era obrigatória às empresas listadas
nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011; todavia, após alterações promovidas pela
Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser facultativo.
4. As empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de
aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos.
5. Impossibilidade de a empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre
vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis.
5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da
CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício
fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para
tratar sobre redução de base de cálculo de tributo.
6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1.048, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘É constitucional a inclusão do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB’.”

5. Comentários à decisão (de triste memória)
As decisões do STF representam manifestação oficial da nossa mais alta Corte Jurisdicional, devendo ser respeitadas. Quando proferidas em sede de repercussão geral, são de cumprimento obrigatório pelas demais decisões a serem proferidas no âmbito do Poder Judiciário, a teor do art. 927 do CPC12. Por disposição
regimental, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) também deve
seguir essa orientação13.
A despeito disso, é papel da doutrina avaliar o conteúdo e repercussões dessas decisões. Daí ter sido a coerência e consistência decisória dos Tribunais Superiores o tema do VII Congresso Brasileiro do IBDT. Nesse contexto, sem a pretensão de esgotar o tema, e com o devido respeito à posição da maioria do Ministros
de nossa Suprema Corte, consigna-se que a decisão não aplicou o melhor Direito.

12
13

Vide transcrição anterior.
Conforme Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 de junho de 2015, sem seu art. 62, § 2º, com a seguinte redação: “§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e
543-C da Lei nº 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei nº 13.105, de 2015 – Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.”
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Com efeito, o STF fixou que o ICMS destacado na nota fiscal de venda não
integra as bases de cálculo do PIS e da COFINS. A decisão proferida no Tema 69,
então, adota como premissas que: (i) a Constituição Federal possui no art. 195 um
conceito de receita, o qual deve ser observado pela legislação ordinária; (ii) esse
conceito não se confunde com o conceito contábil de receita; (iii) ingressos transitórios, que não se incorporam em caráter definitivo no patrimônio do contribuinte, não se enquadram no conceito de receita; e (iv) o ICMS destacado na nota de
venda é ingresso transitório, que não pode ser incluído nas bases do PIS e da
COFINS.
No caso da CPRB, tem-se o seguinte: (i) trata-se de contribuição incidente
sobre a receita bruta, cujo fundamento é justamente o art. 195, I, “b”, da Constituição Federal exatamente como ocorre com o PIS e a COFINS; (ii) busca-se a
exclusão do mesmo ICMS, também registrado como receita na contabilidade, sob
o argumento de que se trata de ingresso transitório.
Os fundamentos são os mesmos. As decisões, porém, foram em sentidos
opostos.
Veja-se que ambas as decisões trataram de contribuições que buscam custear
a seguridade social, ambas fundamentadas no mesmo art. 195 da Constituição
Federal. Foi no inciso I do referido art. 195 que se definiu a competência da
União Federal para instituir tais contribuições devidas pelo “empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei”, tendo esse inciso definido
três possíveis materialidades, quais sejam “a) a folha de salários e demais rendimentos
do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) a receita ou o faturamento; c) o lucro;”
(destaques nossos).
Significa dizer que a lei pode instituir contribuições para o financiamento da
seguridade social das empresas e elas somente podem ser calculadas sobre essas
três materialidades: (a) folha de pagamentos; (b) receitas e (c) lucro. Não há outra
possibilidade.
A CPRB, instituída com fundamento no § 13 do art. 195, revogado em 2019,
com a Emenda n. 103, passando a ter fundamento no § 9º daquele mesmo artigo, é
uma contribuição incidente sobre a receita. Nesse sentido, indubitável que a sua
instituição se dá com fundamento na competência definida no inciso I, “b”, do art.
195. Trata-se da mesma matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS.
Se o STF entende que o exercício dessa competência, por lei federal, está limitado à tributação de valores que ingressem no patrimônio dos contribuintes em
caráter definitivo, o que não ocorre em relação ao ICMS, essa limitação alcança
qualquer contribuição incidente sobre a receita que possua essa mesma matriz
constitucional. Sendo CPRB, PIS e COFINS todas contribuições instituídas com
base no inciso I, “b”, do art. 195, não parece correto admitir posicionamentos
distintos em relação ao mesmo ICMS. Ora, cogita-se da exclusão do mesmo ICMS
destacado nas notas fiscais!
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Adotar posições antagônicas para PIS e COFINS e para a CPRB parece totalmente incoerente.
A coerência é pressuposto da atividade jurídica, pois qualquer sistema busca,
em última análise, regular de forma ordenada o convívio social e as relações intersubjetivas. E isto somente é possível se houver coerência nas normas que regulam tais relações. O dever de coerência, portanto, sempre teve respaldo jurídico,
pois se trata de Princípio de Direito, em qualquer sistema. Desde 2015, contudo,
esse preceito foi positivado em nosso ordenamento no art. 926 do Código de Processo Civil, o qual prevê que “tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e
mantê-la estável, íntegra e coerente”.
A introdução do dispositivo no Código é respaldada em princípios gerais,
como visto, mas também está em linha com a criação dos precedentes vinculantes, nos termos do art. 927, o qual representou importante mudança de nosso
sistema. Uma vez vinculantes no âmbito do Poder Judiciário, as decisões proferidas pelos órgãos julgadores listados no art. 927 tornam-se ainda mais relevantes,
pois passaram a produzir efeitos abstratos e não mais apenas ao respectivo caso
concreto. Se antes eram importantes elementos para a formação da convicção dos
juízes, agora os precedentes são obrigatórios na solução de qualquer controvérsia
judicial. Nesse sentido, a coerência passou a ser ainda mais indispensável.
Nesse sentido, Maria Clara Queiroz Araújo sustenta que “[...] a preocupação
com a coerência das decisões é requisito indispensável para a perpetuação do
sistema de precedentes no Direito Brasileiro, conferindo maior racionalidade e
confiança legítima na atuação do Poder Judiciário. Assim sendo, a preocupação
com a coerência das decisões é requisito indispensável para a perpetuação do
sistema de precedentes no Direito Brasileiro, conferindo maior racionalidade e
confiança legítima na atuação do Poder Judiciário. [...]”14
A coerência impõe que as decisões não sejam conflitantes em seus fundamentos, devendo fazer sentido, como um todo15. A coerência também tem como
fundamento o princípio da isonomia, evitando que casos semelhantes possuam
desfechos diferentes16.

14

15

16

ARAÚJO, Maria Clara Queiroz. Decisões vinculantes contraditórias à luz dos deveres de estabilidade, coerência e integridade do CPC/2015. Anais do II Congresso de Processo Civil Internacional.
Vitória, 2017.
PUSCHEL, Flavia Portella; AQUIBO, Theófilo Miguel. Segurança jurídica e coerência: uma reflexão sobre a uniformização de jurisprudência a partir da responsabilidade por abandono afetivo no STJ. Revista da Faculdade de Direito – UFPR vol. 64, n. 2. Curitiba: maio/agosto 2019. ISSN
2236-7284. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/65449, p. 183 a 204.
RONCHI, Renzzo Giaccomo. Em busca de uma jurisprudência íntegra, estável e coerente: análise
do art. 926 do Código de Processo Civil. In: PEREZ, Áurea Maria Brasil Santos et al (org.). Cinco
anos do Código de Processo Civil 2015: Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Belo Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Escola Judicial “Des. Edésio Fernandes”, 2020, p.
649-678.
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Sobre o tema, são esclarecedores os Enunciados n. 454 e n. 455 do Fórum
Permanente de Processualistas Civis17, abordando diferentes dimensões ao dever
de coerência:
“Enunciado 454. Uma das dimensões da coerência a que se refere o caput do art.
926 consiste em os tribunais não ignorarem seus próprios precedentes (dever de
autorreferência).”
“Enunciado 455. Uma das dimensões do dever de coerência significa o dever de
não contradição, ou seja, o dever de os tribunais não decidirem casos análogos
contrariamente às decisões anteriores.”

Retomando a posição assumida no julgamento do RE n. 1.187.264, cumpre
destacar que os votos que manifestaram a possibilidade de inclusão do ICMS na
base de cálculo da CPRB não ousaram questionar o entendimento adotado pelo
STF no Tema n. 69. Mesmo os ministros que, na ocasião do julgamento proferido
em 15 de março de 2017, haviam votado no sentido de que o ICMS deveria sim
integrar as bases de cálculo do PIS e da COFINS, ao analisarem o caso da CPRB,
deixaram de sustentar sua posição original. Neste ponto, identifica-se sim uma
busca pela coerência decisória.
Os votos contrários à exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB pretendem fundamentar esse entendimento em peculiaridades dessa contribuição, afirmando tratar-se de um benefício fiscal, opcional, o qual deveria ser aceito nos
termos em que posto na legislação, sob pena de aumento excessivo das vantagens
originalmente oferecidas e da criação de um regime híbrido, que combine os
termos da lei com a exclusão do ICMS, violando, como visto, o art. 150, § 6º, da
Constituição Federal.
Verifica-se, ao menos, preocupação com a coerência na jurisprudência. Não
se buscou, sob qualquer pretexto, modificar a posição anteriormente firmada.
Contudo, a busca por uma fundamentação diferente para se justificar a autorização à lei ordinária que instituiu a CPRB incluir o ICMS na base de cálculo
desse tributo resulta em assumir posição que parece totalmente equivocada.
A pretexto de se preservar a coerência na jurisprudência, o STF acaba por
criar novos problemas, firmando posição no sentido de que, por ser opcional, um
regime jurídico pode violar a Constituição Federal.
Não parece correto fundamentar a decisão na ideia de que, por ser opcional e pretensamente benéfico o regime da CPRB, estaria permitida a tributação de ingressos que não
se amoldam ao conceito de receita, tal como definido pela própria Suprema Corte.
Ora, como bem sustenta o Ministro Marco Aurélio em seu voto, o caráter
opcional e benéfico do regime instituído pela Lei n. 12.546/2011, não autoriza, de
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Vide: https://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf,
consultado em 31.05.2021.
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modo algum, a tributação que recaia sobre materialidade que extrapole a respectiva regra de competência. Essa lei, e qualquer lei, devem sempre respeitar os limites impostos pela Constituição.
É lição basilar que a Constituição Federal é o fundamento de validade das
normas previstas na legislação ordinária, a qual deve ser editada em observância
aos respectivos balizamentos constitucionais. É o que ocorre em matéria tributária, quando se estabelecem regras de competência tributária: cabe a determinado
ente federativo legislar sobre determinada matéria, instituindo tributos, sempre
respeitadas as normas constitucionais18-19.
Não por outra razão, ao tratar da competência tributária, o art. 6º do Código
Tributário Nacional (CTN) estabelece didaticamente que “A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena,
ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o
disposto nesta Lei.” (Destaques nossos)
A Supremacia da Constituição também inspirou o art. 110 do CTN, ao estabelecer que “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.” (Destaques nossos)
Aplicando justamente tais preceitos, a jurisprudência do STF pacificou-se no
sentido de que, em matéria de contribuições destinadas à seguridade social, o art.
195 fixou conceitos definidos, os quais limitam a atividade legiferante da União
na definição do respectivo fato gerador. Com efeito, o STF decidiu que, antes da
Emenda Constitucional n. 20, de 1998, não haveria fundamento constitucional
para a exigência de PIS e COFINS sobre receitas que não se enquadrassem no
conceito de faturamento, afastando a incidência dessas contribuições sobre receitas financeiras (RE n. 346.084, de 9 de novembro de 2005). Igualmente, anos
atrás, entendeu o Supremo que os valores pagos a sócios de empresas, a título de
remuneração por pro labore, não poderiam ser tributados pela contribuição previdenciária, pois, antes da mesma Emenda n. 20, de 1998, o art. 195 somente autorizava a tributação sobre a folha de salários, o que não contemplava a remuneração dos sócios (RE n. 166.772, de 12 de maio de 1994). O caso da exclusão do
ICMS das bases de cálculo do PIS e COFINS é o exemplo mais recente dessa limitação imposta ao legislador ordinário em relação às materialidades dos tributos
instituídos.

18
19

AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro.12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 99.
Vide ainda: MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros,
2010, p. 44 e 309 a 311.
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Nestes termos, não é correto afirmar que é possível a tributação, pela CPRB,
de ingressos financeiros que com receita não se confundem, apenas porque o
regime que prevê tal tributação é opcional e se propõe a ser benéfico aos contribuintes.
A indução de comportamentos, no caso, caracterizada pela desoneração da
folha de pagamentos das empresas, com o objetivo de preservação de postos de
trabalho, embora seja desiderato legítimo, deve ser implementada nos limites da
Constituição, sob pena de inconstitucionalidade.
Veja-se que o traço característico de um regime opcional é dar ao contribuinte o direito de escolher se submete a ele ou não, por manifestação de vontade.
Não se pode admitir que o cumprimento dos ditames constitucionais possa variar
em razão de manifestações de vontade dos indivíduos e empresas. A supremacia
da Constituição e a observância dos direitos e garantias individuais, no contexto
do Estado Democrático de Direito, é absoluta. Não depende de opção ou manifestação de vontade.
Também não parece adequada a referência, contida no voto do Ministro Dias
Toffoli, a precedentes do STF que reconheceram ser válida a restrição imposta
por lei a certas desonerações tributárias nos casos de contribuintes optantes pelo
Simples Nacional, justamente por ser esse regime opcional. Aqui se verifica novamente a busca pela coerência decisória em relação a posicionamentos anteriores
do STF. O voto pretende demonstrar que a linha adotada para fins de exclusão
do ICMS da base de cálculo da CPRB converge com posicionamentos anteriores
da Corte. Contudo, a verdade é que os casos são muito distintos!
No julgamento do RE n. 1.199.021, em 8 de setembro de 2020, entendeu o
STF que a restrição à aplicação de alíquota zero de PIS e COFINS sobre a revenda
de certos produtos sujeitos ao regime monofásico daquelas contribuições, para os
optantes pelo Simples, prevista no parágrafo único do art. 2º da Lei n. 10.147, de
21 de dezembro de 2000, não violaria a regra de isonomia ou qualquer outra
disposição constitucional, pelo fato de que o regime é opcional. Entendimento
semelhante foi manifestado em relação à aplicação do regime de vendas em consignação de automóveis usados, previsto no art. 5º da Lei n. 9716, de 26 de dezembro de 1998, a optantes pelo Simples (ARE n. 1.066.552, em 20 de fevereiro
de 2018).
Ocorre que, nos casos citados, as restrições à aplicação de alíquota zero e do
regime benéfico das vendas em consignação não resultavam na violação de qualquer regra de competência. A não aplicação de alíquota zero naqueles casos apenas resultava na tributação, pelo PIS e COFINS, no âmbito do Simples Nacional,
de receitas efetivamente auferidas, ou seja, resultava na tributação de algo que de
fato está no campo de incidência das contribuições. A lei ordinária federal atuou
dentro do respectivo âmbito de competência; regulou validamente a abrangência
do regime benéfico do Simples Nacional e o STF entendeu que o caráter opcional
do regime demonstrava não haver violação à isonomia, cabendo ao contribuinte
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submeter-se integralmente ao regime legal, se assim desejasse. Em tais casos, as
leis ordinárias exerceram validamente sua competência constitucional, atuando
nos limites previstos na Constituição. Tratava-se, em ambos os casos, de matéria
afeta ao legislador ordinário.
Diferentemente, no caso da CPRB, o regime opcional acaba resultando na
tributação de valores que não se enquadram no conceito de receita definido pelo
próprio STF, em ofensa ao disposto no art. 195, I, “b”, da Constituição. Não se
poderia assim invocar os citados precedentes como fundamento. Embora seja
louvável a busca pela coerência, a aplicação dos precedentes citados acaba demonstrando a adoção do caminho inverso. No caso dos precedentes citados, as
opções feitas pelo contribuinte resultavam em tributação que se amoldava às respectivas regras de competência. No caso da CPRB, a opção resulta na tributação
de ingressos que não se amoldam ao conceito de receita.
De se notar, outrossim, que é questionável a própria premissa dos votos dos
Ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, no sentido de que a CPRB é exigida em regime opcional. Como se sabe, até 201520, a CPRB era obrigatória às empresas enquadradas, ainda que se demonstrasse ter havido elevação de carga tributária individual em comparação com a tributação baseada na folha de pagamentos. Assim, toda a fundamentação de que o contribuinte não poderia se valer
do benefício opcional e ainda excluir o ICMS de tributação, encampada nos votos
proferidos, somente pode ser considerada válida a partir de 2015, sendo inaplicável para os fatos geradores anteriores, os quais também estavam em discussão no
julgamento.
Curiosamente, os votos dos Ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli
reconhecem o fato de que a opção passou a existir apenas a partir de 2015, mas
mantiveram suas posições, sem fazer qualquer distinção, reconhecendo a inclusão
do ICMS na base da CPRB mesmo para os períodos anteriores a 2015. Trata-se de
evidente contradição interna, entre os fundamentos da decisão e as respectivas
conclusões.
Também convém pontuar que não é precisa a ideia de que a CPRB é exigida
em regime invariavelmente benéfico aos contribuintes. Isso porque, nos termos
do art. 9º, § 13, da Lei n. 12.546/2011, a opção deve ser manifestada no início de
cada ano, com o pagamento da primeira parcela mensal, sendo irretratável por
todo o ano-calendário. Ou seja, a opção é feita no início do período, devendo
estar baseada em projeções de receita que serão auferidas ao longo dos próximos
12 meses. Se as receitas variarem no curso do ano, o que é comum no mundo dos
negócios, a opção pela tributação com base na receita bruta pode se tornar até
mais onerosa do que a tributação com base na folha de pagamentos. Mais uma
razão para se questionar os fundamentos adotados.

20

Lei n. 13.161/2015.
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Outro questionamento que se pode fazer em relação aos votos refere-se a
uma suposta violação do art. 150, § 6º, da Constituição, segundo o qual “[...] qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica [...]”. Os votos entenderam que o acolhimento da exclusão do ICMS da base da CPRB resultaria em redução de base de cálculo sem previsão em lei. Ora, por uma questão de simples lógica, somente se
poderia cogitar de redução de base de cálculo se, num primeiro momento, determinada materialidade estivesse validamente contemplada na hipótese de incidência da norma em questão. Somente se cogita de redução de base de cálculo de
valores que possam integrar essa mesma base.
Contudo, a verdade é que o valor do ICMS sequer integra o conceito de receita! A afirmação contida nos votos parte da premissa de que é possível a incidência de CPRB sobre o valor do ICMS destacado na nota fiscal, para então se
concluir ser necessário haver lei prevendo essa exclusão, sob pena de ofensa ao
art. 150, § 6º. Essa premissa, contudo, é colidente com a posição do STF no julgamento do Tema 69. Se o ICMS não é receita, não pode ser incluído na base da
CPRB e não há que se falar em redução de base de cálculo.
Essa é a mesma razão pela qual não há que se falar em combinação de regimes, ou de regimes híbridos. Tal afirmativa somente teria lógica se não se estivesse diante de tributação que viola a materialidade da CPRB, definida no art. 195,
I, “b”, da Constituição, como ocorria no caso dos precedentes relativos ao Simples
Nacional. Não se trata de combinar regimes, mas de definir o regime da CPRB a
partir dos respectivos limites constitucionais.
Finalmente, também é questionável a afirmação de que a exclusão do ICMS
da base de cálculo da CPRB, nas palavras de Alexandre de Moraes “[...] ampliaria
demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias [...]”. Novamente, cumpre destacar ser inadmissível a autorização
da violação de regras constitucionais, com a oneração de ingressos financeiros
que não se amoldam ao conceito de receita definido pelo próprio STF, apenas
porque disto resultaria uma ampliação demasiada de um benefício fiscal. Se o
legislador se equivocou na quantificação do benefício, contando com a inclusão
do ICMS na base de cálculo da CPRB para definir as regras de tributação, que
seja corrigida a lei. Tal lapso de forma alguma pode servir de justificativa para a
perpetuação do erro, com a autorização da tributação de valores que não configuram receita.
Em suma, retomando o tema da coerência decisória, o que se verifica é que
o STF adotou posições antagônicas no julgamento de questões em essência idênticas, o que revela inconsistência.
Uma vez definido que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da
COFINS, contribuições sobre a receita, instituídas com fundamento no art. 195,
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I, “b”, da Constituição, o mesmo deveria ter sido determinado em relação ao mesmo ICMS na base de cálculo da CPRB, tributo também instituído com base na
mesma matriz constitucional.
É bem verdade que a decisão proferida no julgamento do RE n. 1.187.264
está baseada em fundamentos distintos, notadamente no caráter opcional e benéfico do regime que instituiu a CPRB, fato que revela a busca, no Tribunal, por
uma coerência decisória. Contudo, não parecem válidos os fundamentos que justificaram o distinguishing realizado.
Vale afirmar que a posição do STF também representa a inversão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial n. 1.624.297, sob o rito dos recursos repetitivos. O STJ, aplicando
a posição do STF sobre a exclusão do ICMS nas bases do PIS e da COFINS, entendeu, de forma coerente, que o mesmo imposto também deveria ser excluído da
base de cálculo da CPRB.
É curioso notar que, como visto, o STJ historicamente entedia que o valor do
ICMS deveria integrar o preço de venda e poderia compor as bases de cálculo do
PIS e da COFINS. Embora julgando o tema sob a égide de outra legislação, o STJ
chegou a editar as Súmulas n. 68 e n. 94 sobre o tema. Contudo, após o julgamento do Tema 69, passou a adotar o entendimento do STF a respeito da matéria.
Buscando coerência, aplicou a mesma posição para a CPRB.
Posteriormente, o STF adota posição distinta em relação à CPRB, revertendo
novamente a posição do STJ sobre o tema.
Não parece haver obrigatoriedade de o STF seguir a posição do STJ. Não há
vinculação, pelo STF, às decisões proferidas pelo STJ. A rigor, a questão em julgamento envolve a constitucionalidade da Lei n. 12.546/2011, à luz do conceito de
receita definido no art. 195 da Constituição, o que revela ser tema de competência do STF, a teor do art. 102, inciso III, da CF/1988. Não haveria então que se
cogitar de vinculação, da Corte Suprema, à posição adotada pelo STJ.
Ainda assim, não deixam de saltar aos olhos as idas e vindas da jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, nesta e em outras matérias, o que contribui
para o ambiente de extrema insegurança jurídica em que vivemos, com prejuízos
notórios aos cidadãos e empresas, bem como ao ambiente de negócios em geral.
6. Conclusão e alerta
É papel da doutrina analisar os fundamentos adotados pelo STF em seus
julgamentos e tecer críticas, sempre construtivas, com o objetivo de que se possa
construir um sistema jurídico adequado aos anseios da sociedade. As decisões
devem ser cumpridas, mas podem ser criticadas à luz de seus fundamentos, seja
para que possam ser revistas oportunamente, seja para evitar eventuais impactos
negativos sobre outras matérias relacionadas.
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Após a análise da decisão proferida no julgamento do RE n. 1.187.264 e de
seus fundamentos, verifica-se que o STF não adotou posição coerente com aquela
assumida no julgamento da chamada “Tese do Século” (Tema 69). Se o ICMS não
configura receita e não pode ser incluído nas bases de cálculo do PIS e da COFINS,
então também não pode ser considerado receita para fins de incidência da CPRB.
Trata-se do mesmo imposto, o ICMS, incidindo sobre contribuições que possuem
a mesma matriz constitucional, qual seja, o art. 195, inciso I, “b”, da Constituição
Federal.
É bem verdade que o STF demonstrou preocupação em distinguir as matérias objeto das decisões, buscando não contrariar os fundamentos adotados no
Tema 69, o que não deixa de ser louvável. Contudo, as razões adotadas para o
distinguishing dos dois casos não parecem válidas.
O fato de a CPRB ser opcional e possuir o legítimo objetivo indutor de desoneração da folha de pagamentos não autoriza a tributação de montantes que, sob
a ótica do próprio STF, não configuram receitas. Normas opcionais e pretensamente benéficas, assim como quaisquer outras, sempre devem guardar obediência à respectiva norma de competência, seu fundamento de validade. Qualquer
lei, ainda que opcional, deve sempre respeitar os ditames constitucionais.
Ademais, nem sempre foi opcional o regime em questão, não podendo ser
essa característica fundamento para a validação do regime por todo o período em
que perdurou. Tampouco se pode admitir, como fez o STF, que a opção será sempre vantajosa aos contribuintes, eis que, pela sistemática legal, sua manifestação
ocorre no primeiro mês do ano-calendário, sendo irretratável por todo o período.
Assim, a opção é realizada com base em projeções de receitas a serem auferidas
ao longo do ano, sendo possível que, no período, a tributação com base na receita
seja mais onerosa do que aquela incidente sobre a folha de pagamentos.
Pelos fundamentos já expostos, não é cabível ao intérprete e aplicador das
normas em questão avaliar se o regime da CPRB tornar-se-á excessivamente vantajoso aos optantes, não sendo essa uma justificativa válida para se autorizar tributação sobre ingressos financeiros que não configuram receita, em franca violação ao disposto no art. 195, I, “b”, da Constituição.
Tampouco se pode cogitar, no caso, de redução de base de cálculo, em ofensa ao art. 150, § 6º, da Constituição. Trata-se, na verdade, da própria definição da
base de cálculo da CPRB, a partir da respectiva norma de competência, e não de
sua redução. Por fim, também não há que se falar em combinação de regimes,
geral e especial, obrigatório ou opcional, no caso. A exclusão do ICMS advém da
definição dos limites legais ao exercício da competência tributária da União para
instituir a contribuição previdenciária calculada com base na receita bruta.
Além disso, como visto, o STF reverteu duplamente a posição anteriormente
manifestada pelo STJ nos temas em questão, o que não é vedado, mas revela certa desorganização em nosso sistema, contribuindo para o atual ambiente de insegurança jurídica.
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A decisão analisada sinaliza cautela do STF em relação às chamadas “teses
filhotes”, indicando que não será imediata a aplicação do quanto decidido em
relação ao ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS às demais teses.
Vislumbra-se uma provável análise criteriosa das peculiaridades de cada
tese, a fim de se identificar se os fundamentos da decisão anterior serão de fato
aplicáveis. No caso da CPRB, prevaleceu como fator de distinção o caráter indutor e opcional do regime, o que não se verifica na maior parte das “teses filhotes”.
Com exceção da tese de exclusão do ICMS (e outros tributos) das bases de cálculo
do IRPJ e da CSL devidos com base no lucro presumido, as demais teses, a princípio, não envolvem regimes opcionais e pretensamente benéficos aos contribuintes. Assim, a posição manifestada no julgamento do RE n. 1.187.264 nesse aspecto
em particular tende a não impactar os demais casos. Resta verificar como serão
julgados esses temas.
Finalmente, é preocupante a posição assumida pelo STF ao flexibilizar tributação que viola o art. 195, I, “b”, da Constituição em regimes benéficos e opcionais. Mantida essa visão, outros limites constitucionais poderiam ser flexibilizados em regimes com características semelhantes, o que não deve, em absoluto,
prevalecer, sob pena de subversão da supremacia da Constituição, como apontou
com precisão o voto do Ministro Marco Aurélio.
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I. Introdução
O objetivo deste artigo é complementar a análise do Recurso Extraordinário
n. 607.642, tal como exposta durante o painel “A” do segundo dia do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual. Esse painel procurou tratar dos “ julgamentos do STF em matéria tributária e coerência decisória” a partir da análise de
casos que envolvem, especificamente, a espécie tributária das contribuições.
O RE n. 607.642 é um dos vários casos analisados pelo Supremo Tribunal
Federal em 2020 e que tratou da temática das contribuições, especificamente da
constitucionalidade do regime de incidência não cumulativa da contribuição para
os programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/PASEP), instituído pela Medida Provisória n. 66/2002, convertida na
Lei n. 10.637/2002. Ainda que o caso específico analisado pelo STF nessa oportunidade não abrangesse a contribuição para financiamento da Seguridade Social
(COFINS), cujo regime não cumulativo é disciplinado na Lei n. 10.833/2003, as
conclusões alcançadas pelo Tribunal, e que serão apresentadas neste artigo,
abrangeram, igualmente, essa outra contribuição.
Resumidamente, a maioria dos ministros do STF seguiu o entendimento expresso no voto do relator, o Ministro Dias Toffoli, e concluiu que a coexistência
entre os regimes cumulativo e não cumulativo de PIS/PASEP e de COFINS para
empresas de um mesmo setor econômico (no caso, prestadores de serviços) seria
constitucional. Ou seja, o STF admitiu – ainda que com críticas à legislação pertinente – a possibilidade de contribuintes de um mesmo setor econômico estarem
submetidos a diferentes regimes de tributação de PIS/PASEP e COFINS, conforme critério de distinção baseado na sistemática de tributação da renda a qual
cada contribuinte estiver sujeito. Apenas o Ministro Marco Aurélio foi vencido,
por reconhecer a inconstitucionalidade do regime não cumulativo dessas contribuições diante de violação ao “princípio da isonomia”.
Neste artigo, procuraremos analisar o RE n. 607.642, não sob a perspectiva
do seu acerto ou equívoco, mas de sua consistência em relação a outras manifes-
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tações do STF acerca do regime não cumulativo de PIS/PASEP e de COFINS.
Afinal, os fundamentos e conclusões alcançados pela Suprema Corte ao julgar o
RE n. 607.642 estão em sintonia com outros julgamentos que trataram de questões semelhantes (por exemplo, a constitucionalidade de restrições à apropriação
de créditos da não cumulatividade)?
Antes de tratar das questões consideradas no julgamento do RE n. 607.642 e
a relação desse julgado com outras manifestações do STF, é necessário esclarecer
alguns pontos preliminares, notadamente: o que entendemos por consistência
das decisões judiciais e se consistência significa coerência.
II. Consistência e coerência
A ênfase do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual foi depositada na consistência decisória da jurisprudência dos Tribunais Superiores em matéria tributária. Outra questão que foi reiteradamente evocada durante os painéis
e debates que permearam o Congresso diz respeito à coerência das decisões judiciais, questão, inclusive, prestigiada pelo art. 926 do Código de Processo Civil –
CPC1. Para melhor compreensão deste breve trabalho, é necessário desde já esclarecer o que entendemos por consistência decisória e por coerência, bem como a
distinção entre tais conceitos.
Neil MacCormick apresenta definições interessantes para “consistência” e
“coerência”: a consistência estaria relacionada à inexistência de contradições, enquanto a coerência diria respeito à propriedade de certas proposições, tomadas
em conjunto, fazerem sentido2. Para ilustrar essa diferença, o autor escocês destaca que uma determinada história pode apresentar inconsistências entre alguns
dos fatos narrados, mas ainda assim veicular um sentido ou uma mensagem que
seja coerente. Em termos de um sistema jurídico, significa dizer que a consistência é atingida quando não há contradição lógica entre duas ou mais normas, ao
passo que a coerência é decorrente da compatibilidade axiológica de diferentes
normas em face de um mesmo valor ou diretriz3.
Ainda em uma perspectiva mais ampla, mas já afeita ao Direito Tributário,
Fernando Zilveti define por sistema tributário coerente aquele que “aplica a tributação com os instrumentos próprios, porém limitado por princípios de direito
tributário”4. Em certa medida, a definição adotada tem como objetivo justificar o

1

2

3

4

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”
MACCORMICK, Neil. Retórica e o Estado de Direito – uma teoria da argumentação jurídica. Trad.:
Conrado Hübner Mendes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 190.
MACCORMICK, Neil. Retórica e o Estado de Direito – uma teoria da argumentação jurídica. Trad.:
Conrado Hübner Mendes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 239.
ZILVETI, Fernando Aurelio. Ensaio sobre a coerência no direito tributário, uma análise do sistema tributário criado a partir do CTN na interpretação do STF. In: OLIVEIRA, José André Wan-
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que o autor refere como “ações corretivas” que buscam conformar e orientar o
poder de tributar aos valores axiologicamente relevantes para o sistema tributário (por exemplo, a igualdade na tributação e a capacidade contributiva). Nesse
sentido, a coerência demandaria atuação ativa do Poder Judiciário para assegurar a concretização dos princípios esculpidos na Constituição Federal.
Essa concepção de coerência, naturalmente, vai além da mera inexistência de
conflitos lógicos, mais bem identificada com a noção de consistência, como já
mencionado acima. Tanto é assim que outros autores tratam da consistência como
um aspecto da coerência. Humberto Ávila, por exemplo, enuncia o “postulado da
coerência” como “uma condição de possibilidade do conhecimento a ser necessariamente preenchida na interpretação de textos normativos”5. Assim, a coerência
caracterizaria um critério para avaliar a relação entre diferentes elementos, além
de ser utilizada para se referir a essa própria relação, que poderá refletir natureza formal ou substancial. Nesse contexto, a coerência – em um sentido formal –
seria atingida pela existência (i) de completude, ou seja, a relação entre diferentes
elementos de um sistema quanto à sua integridade e à sua coesão inferencial, e (ii)
de consistência, isto é, ausência de contradições6.
Em certa medida, esse sentido de consistência é, por vezes, empregado por
parte da doutrina processualista para se referir a uma das exigências do art. 926
do CPC de 2015. Esse dispositivo legal estabelece que os tribunais devem buscar
a uniformização e a manutenção de jurisprudência “estável, íntegra e coerente”.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, a partir do dever de coerência, “não há como
admitir decisões diferentes para casos semelhantes”7, considerando as contradições internas que seriam verificadas no sistema judicial.
Naturalmente, demandar coerência da jurisprudência, seja enquanto simples inexistência de contradições entre decisões judiciais (consistência), seja como
a possibilidade de extrair um sentido hígido para as decisões tomadas em conjunto, não significa negar a possibilidade de mudança do entendimento de um tribunal (coerência, propriamente). Ainda que possa haver divergência quanto às premissas adotadas por Zilveti, acerta o autor ao destacar que a coerência poderá
demandar mutações jurisprudenciais a partir de um movimento de “ida e vinda”

5

6

7

derley Dantas de; ROSEMBLATT, Paulo (org.). Direito Tributário – comemoração dos 50 anos do
Código Tributário Nacional – estudos em homenagem a Souto Maior Borges. 1. ed. Recife: Nossa
Livraria, 2016, p. 115-138 (122).
ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 18. ed.,
revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 169.
ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 18. ed.,
revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 170-171.
MARINONI, Luiz Guilherme. Comentários ao “Título I – da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais”. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al (coord.).
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil (livro eletrônico). 1. ed. São Paulo: RT, 2015, p.
2014.
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orientado pela concretização dos mandamentos constitucionais8. Para que a coerência seja mantida e a consistência preservada, é necessário que o tribunal seja
absolutamente claro ao mudar seu entendimento sobre determinada matéria.
Diante dessas definições, o propósito deste breve artigo é analisar a consistência das manifestações recentes do STF a respeito da implementação do regime
não cumulativo de PIS/PASEP e de COFINS pela legislação ordinária. Em outras
palavras, procuraremos verificar se existem contradições na jurisprudência da
Corte sobre esse tema. Por consequência, não dedicaremos esforços específicos
para investigar as manifestações do STF sob a perspectiva da coerência sistêmica
mencionada acima. Ou seja, não é nosso objetivo avaliar o acerto ou conformidade da decisão relativa ao RE n. 607.642 em face das previsões constitucionais.
Certo ou errado, procuraremos verificar apenas se o STF é consistente no racional adotado.
III. Julgamento do RE n. 607.642
III.a. Contexto legislativo
Em agosto de 2002, a Medida Provisória n. 66 foi publicada com o objetivo
principal de dispor acerca da “não cumulatividade na cobrança da contribuição
para os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PASEP)”.
Em linhas gerais, a MP n. 66 parecia se colocar como resposta à tributação
“em cascata” gerada pela incidência cumulativa de PIS/PASEP e de COFINS (incidência de tributo sobre tributo). Conforme indicado por Misabel Abreu Machado Derzi e André Mendes Moreira9, um regime pautado na cumulatividade, apesar de sua simplicidade, pode gerar inúmeras vicissitudes, tais como: influência
desmedida sobre as ações dos agentes econômicos, com criação de possíveis ineficiências; violação à isonomia; falta de transparência. Por sua vez, a não cumulatividade, não obstante mais complexa, traria diversos benefícios, como o fomento à
neutralidade da tributação, na medida em que, afastando a tributação “em cascata”, retiraria o incentivo à verticalização das cadeias comerciais e produtivas.
Vale notar que, quando da edição da MP n. 66/2002, não havia dispositivo
constitucional expresso que tratasse da não cumulatividade relativa às contribuições para financiamento da Seguridade Social. A Constituição Federal somente

8

9

ZILVETI, Fernando Aurelio. Ensaio sobre a coerência no direito tributário, uma análise do sistema tributário criado a partir do CTN na interpretação do STF. In: OLIVEIRA, José André Wanderley Dantas de; ROSEMBLATT, Paulo (org.). Direito Tributário – comemoração dos 50 anos do
Código Tributário Nacional – estudos em homenagem a Souto Maior Borges. 1. ed. Recife: Nossa
Livraria, 2016, p. 127-128.
DERZI, Misabel Abreu Machado; MOREIRA, André Mendes. A tributação sobre o valor acrescido
e os impostos sobre o consumo no Brasil: influências externas. In: BARRETO, Aires Fernandino
(coord.). Direito tributário contemporâneo. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 532-560 (538-540).
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passou a tratar do tema, de forma expressa, com a Emenda Constitucional n.
42/2003, posterior à criação do regime não cumulativo tanto do PIS/PASEP como
da COFINS, que será oportunamente analisada.
Por ora, e para o que interessa à compreensão das discussões havidas no RE
n. 607.642, a Exposição de Motivos da MP n. 66/2002 declarava como sua “premissa básica” a “manutenção da carga tributária” correspondente ao que era, à
época, arrecadado a título de PIS/PASEP de acordo com a sistemática cumulativa,
disciplinada na Lei n. 9.718/199810. Assim, o regime não cumulativo estabeleceria
alíquota maior de PIS/PASEP (1,65%) em relação àquela prevista no regime cumulativo (0,65%), mas, por outro lado, admitiria “o aproveitamento de créditos vinculados à aquisição de insumos, bens para revenda e bens destinados ao ativo
imobilizado, ademais de, entre outras, despesas financeiras”. Em outras palavras,
e como então propagado, o aumento de alíquotas seria compensado pelo direito
de creditamento, mantendo a carga tributária inalterada.
Apesar de não ser o objeto de nossa análise, destacamos que a efetividade da
concretização dessa premissa foi amplamente questionada pelos contribuintes e
por parte significativa da doutrina nacional11. Isso se deve, em especial, ao estabelecimento de inúmeras restrições à apropriação de créditos da não cumulatividade de PIS/PASEP12, que, em determinados casos, acabam por preservar diversos resquícios de cumulatividade nesse regime, submetendo contribuintes a uma
alíquota mais gravosa em virtude da impossibilidade de apropriação significativa
de créditos.
A MP n. 66/2002, por exemplo, não admitia o creditamento do “valor de mão
de obra paga a pessoa física”13. Ainda que a pessoa física não seja contribuinte do
PIS/PASEP e, portanto, a vedação ao direito ao crédito nessa situação não leve aos
efeitos prejudiciais da tributação “em cascata”, o fato de muitos contribuintes terem como principal custo a “mão de obra” e, ainda assim, serem submetidos ao
regime da não cumulatividade, implicou aumento significativo das alíquotas de
PIS/PASEP sem que houvesse a criação concomitante do direito ao desconto de
créditos, como veremos adiante.
10

11

12

13

Conforme Exposição de Motivos MF n. 211, de 29 de agosto de 2002. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/CCivil_03/Exm/2002/211-MF-02.htm. Acesso em: 03 jun. 2021.
Por exemplo, Fernando Zilveti, em referência aos estudos de Alcides Jorge Costa, destaca que a
criação do regime não cumulativo, apesar de representar uma demanda dos próprios contribuintes, acabou “gerando distorções difíceis de serem reparadas, com efeitos nefastos de repercussão
para aqueles de menor poder aquisitivo” (ZILVETI, Fernando Aurelio. Algumas notas em homenagem ao Professor Alcides Jorge Costa. Revista Direito Tributário Atual vol. 36. São Paulo: IBDT,
2016, p. 338-349, p. 345).
BARRETO, Paulo Ayres. Tributação sobre o consumo: simplicidade e justiça tributária. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de (coord.). Tributação e desenvolvimento: homenagem ao professor Aires
Barreto. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 529-545 (539).
Conforme art. 3º, § 2º, da MP n. 66/2002. Atualmente, essa previsão está refletida no art. 3º, § 2º,
inciso I, da Lei n. 10.637/2002.
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Ainda, importa destacar que a MP n. 66/2002 estabeleceu a não cumulatividade relativa ao PIS/PASEP como o regime, em regra, aplicável a todas as pessoas
jurídicas. O seu art. 8º, por sua vez, cuidou de fixar exceções, isto é, casos nos
quais a pessoa jurídica permaneceria sujeita ao regime da cumulatividade, como
mencionado, regida pela Lei n. 9.718/1998. Dentre essas exceções cabe especial
destaque para “as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no
lucro presumido ou arbitrado”14. Ou seja, as pessoas jurídicas que optassem pela
tributação da renda com base no lucro presumido estariam, por consequência,
também sujeitas ao regime da cumulatividade do PIS/PASEP.
Esse critério de discrímen é objeto de inúmeras críticas doutrinárias. Paulo
Ayres Barreto destaca que a implementação da não cumulatividade foi pautada
por finalidades exclusivamente arrecadatórias, sem preocupação com o estabelecimento de sistemática atenta ao ideal de equidade15. O autor exemplifica essa
disfuncionalidade mencionando a situação das pessoas jurídicas que, não obstante sujeitas ao regime do lucro real, apurem prejuízos fiscais: nesse caso, a imposição do regime não cumulativo de PIS/PASEP e de COFINS, associado às inúmeras restrições ao creditamento, implicaria tributação mais gravosa daqueles que
teriam menor capacidade contributiva16. Afinal, a empresa, mesmo que “deficitária”, teria de contribuir com o pagamento das contribuições sociais sobre o total
de suas receitas e mediante aplicação de alíquotas mais altas, sem que lhe seja
assegurado amplo creditamento.
Tais críticas se intensificam perante as alterações promovidas pela Emenda
Constitucional n. 42/2003, notadamente, a inserção do § 12 no art. 195 da Constituição Federal. Segundo esse dispositivo constitucional, “a lei definirá os setores
de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes” sobre a receita,
o faturamento e importações serão não cumulativas. Diante disso, Marco Aurélio
Greco destaca que o constituinte derivado conferiu flexibilidade à atuação do legislador ordinário para formatar a não cumulatividade pertinente às contribuições para financiamento da Seguridade Social, tanto no que se refere aos contribuintes atingidos, quanto à definição do método a ser considerado (direto, indireto, misto)17. Diferentemente do que se observa em relação ao IPI e ao ICMS,
para os quais a própria Constituição fixa o modelo de não cumulatividade a ser
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Conforme art. 8º, inciso III, da MP n. 66/2002, atualmente refletido no art. 8º, inciso II, da Lei
n. 10.637/2002.
BARRETO, Paulo Ayres. A não-cumulatividade das contribuições e sua vinculação à forma de
tributação do Imposto sobre a Renda. Revista do Advogado n. 94/130, 2007, p. 135.
BARRETO, Paulo Ayres. Tributação sobre o consumo: simplicidade e justiça tributária. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de (coord.). Tributação e desenvolvimento: homenagem ao professor Aires
Barreto. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 529-545 (533-534).
GRECO, Marco Aurélio. Não cumulatividade no PIS e na COFINS. In: PAULSEN, Leandro
(coord.). Não cumulatiivdade do PIS/PASEP e da COFINS. São Paulo: IOB Thompson; Porto Alegre:
Instituto de Estudos Tributários, 2004, p. 101-122 (103).
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implementado, a legislação ordinária, no caso da não cumulatividade do PIS/
PASEP e da COFINS, teria maior liberdade para dispor sobre a sua operacionalização.
Esse entendimento, no entanto, não é livre de críticas: Paulo Ayres Barreto
considera que não haveria “liberdade plena” do legislador ordinário, sendo obrigatório que determinados setores econômicos sejam submetidos à não cumulatividade18. Sob outro enfoque, mas ainda assim fazendo coro ao posicionamento
desse autor, Maysa de Sá Pittondo Deligne destaca que a vinculação do regime
não cumulativo à sistemática de tributação da renda não está de acordo com o §
12 do art. 195, considerando que esse critério não guarda relação com a especificação de “setores de atividade econômica”19. A discussão sobre critério adotado
pela legislação do PIS/PASEP e da COFINS para submeter parte dos contribuintes à não cumulatividade será retomada nos tópicos seguintes.
Por ora, basta apenas mencionar que a MP n. 66/2002 foi posteriormente
convertida na Lei n. 10.637/2002, cabendo notar que as previsões mencionadas
acima foram mantidas no texto da lei, sem alterações. Ademais, relativamente à
COFINS, o regime não cumulativo foi instaurado pela Medida Provisória n.
135/2003, convertida na Lei n. 10.833/2003, que também contempla as mesmas
previsões indicadas acima. A Lei n. 10.833/2003, vale notar, foi publicada em 29
de dezembro de 2003, já sob a égide da Emenda Constitucional n. 42/2003, publicada em 19 de dezembro do mesmo ano.
III.b. Síntese do caso concreto
Diante do cenário descrito no tópico anterior, em 2004, uma empresa prestadora de serviços de vigilância e segurança, obrigatoriamente sujeita ao regime
de tributação do lucro real em função do seu faturamento, ajuizou mandado de
segurança para obter a declaração “de inexistência de relação jurídica referente
ao recolhimento da contribuição para o PIS”20, desde a sua criação pelo Decreto-lei n. 2.445/1988 até a configuração que lhe foi atribuída pela MP n. 66/2002
(convertida na Lei n. 10.637/2002). Em outras palavras, buscava-se a declaração
de inconstitucionalidade de toda a legislação pertinente ao PIS/PASEP.
Dentre os vários argumentos apresentados, o contribuinte sustentou que a
instituição do regime não cumulativo de PIS/PASEP violaria os princípios da isonomia e da capacidade contributiva. De acordo com o relatório do RE n. 607.642,
o fundamento da irresignação residiria nas limitações à apropriação de crédito

18

19

20

BARRETO, Paulo Ayres. A não-cumulatividade das contribuições e sua vinculação à forma de
tributação do Imposto sobre a Renda. Revista do Advogado n. 94/130, 2007, p. 135.
DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo. Competência tributária residual e as contribuições destinadas à seguridade social. Belo Horizonte: D’Plácido, 2015, p. 294.
Conforme indicado no acórdão proferido pela 3ª Turma Especializada do TRF2 no julgamento
da Apelação em Mandado de Segurança n. 2004.51.01.015401-5, em 9 de setembro de 2008.
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para empresas que recorressem à utilização intensiva de mão de obra. Seguindo
sua argumentação, esse seria o caso do contribuinte prestador de serviços, comparativamente a outras atividades econômicas, como a indústria e o comércio,
para as quais seriam assegurados créditos de PIS/PASEP em relação a insumos e
bens adquiridos para revenda.
As questões pertinentes à não cumulatividade não foram profundamente
analisadas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2 ao julgar o recurso de apelação desse contribuinte, em 2008. O TRF2 simplesmente destacou
que a MP n. 66/2002 (assim como a Lei n. 10.637/2002) não implicou “ofensa aos
princípios da isonomia e da capacidade contributiva”, considerando inadmissível
a “equiparação entre os diversos ramos da economia, como o ‘industrial’, o ‘comercial’, e o ‘setor de serviços’”.
Assim, o RE n. 607.642 foi interposto pelo contribuinte em 2009, tratando
especificamente das questões atinentes à criação do regime da não cumulatividade. Em seguida, em janeiro de 2010, o RE n. 607.642 foi atribuído à relatoria do
Ministro Dias Toffoli e, em outubro do mesmo ano, o STF reconheceu a sua repercussão geral (Tema n. 337). No entanto, o julgamento de mérito somente veio
a ocorrer em junho de 2020.
III.c. Conclusões do STF
Nessa oportunidade, a maioria dos integrantes do STF seguiu o voto do Ministro Dias Toffoli reconhecendo a constitucionalidade da incidência não cumulativa do PIS/PASEP, vencido apenas o Ministro Marco Aurélio. Ao final, portanto, o Tribunal negou provimento ao recurso extraordinário do contribuinte.
Conforme relatado pelo Ministro Dias Toffoli, o contribuinte alegou “quebra
de isonomia” decorrente da impossibilidade de creditamento de PIS/PASEP em
relação a gastos com mão de obra, principal custo das empresas prestadoras de
serviços. Enquanto o contribuinte envolvido no caso se via prejudicado pela instituição do regime não cumulativo, destacava que contribuintes do setor industrial,
“por terem muitos insumos em sua produção, teriam sido beneficiados pelo novo
regime tributário não cumulativo”.
De um lado, o voto do relator reconhece que, diferentemente do que se verifica em relação ao ICMS e ao IPI, a Constituição Federal não elegeu uma técnica
específica de não cumulatividade para o PIS/PASEP. Tanto é assim que a MP n.
66/2002 e a Lei n. 10.637/2002 teriam surgido em um período em que não havia
qualquer mandamento constitucional estabelecendo a não cumulatividade para
fins das contribuições para a Seguridade Social. Mesmo com a introdução do § 12
no art. 195 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 42/2003, esse
cenário não teria sido modificado, preservando-se a ampla liberdade do legislador ordinário para configurar a não cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS.
De outro lado, o Ministro Dias Toffoli reconhece que, apesar dessa ampla
margem de atuação permitir a diferenciação de regimes de tributação, alíquotas
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e bases de cálculo, o legislador ainda estaria vinculado ao “princípio da isonomia”21. Ou seja, segundo o entendimento firmado, o legislador ordinário deveria
se pautar pela “racionalidade”, evitando “desequilíbrios concorrenciais” e “discriminações arbitrárias ou injustificadas”.
Nesse sentido, o Ministro Relator apresentou diversas críticas à legislação
pertinente ao regime não cumulativo de PIS/PASEP e COFINS, qualificando-o de
“complexo e confuso”22 e indicando que ele não atenderia à “ justiça e a neutralidade desejadas”23. Ademais, reconheceu-se que sucessivas alterações legislativas
“acabaram por acentuar as imperfeições e a ausência de racionalidade”, servindo
à “mera política de concessão de benefícios fiscais”, em vez de combater a incidência “em cascata”24. De fato, como já alertava a doutrina de longa data, a legislação
relativa ao PIS/PASEP e à COFINS é tão confusa que não é possível desenvolver
qualquer sistematização relativa e esses tributos25.
Diante dessas considerações, poderia parecer que o Ministro Dias Toffoli
concluiria pela inconstitucionalidade dos critérios para enquadramento de contribuintes no regime da não cumulatividade de PIS/PASEP e COFINS. No entanto, como já antecipado, o voto do relator é no sentido da constitucionalidade
(ainda que “ameaçada”) do regime não cumulativo dessas contribuições. Isso se
deve ao entendimento alcançado pelo Ministro Dias Toffoli de que a “manutenção das pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base no lucro presumido ou
arbitrado na sistemática cumulativa (Lei nº 9.718/98) e a inclusão automática daquelas obrigadas a apurar o IRPJ com base no lucro real no regime da não cumulatividade, por si sós, não afrontam a isonomia ou mesmo a capacidade contributiva” (destacado no original)26.
Para justificar esse entendimento, o voto indica que o regime do lucro presumido é aplicado às “empresas de modesto porte econômico”27, de forma que a
preservação do regime cumulativo cumpriria finalidade de simplificação. Ademais, obrigar que pessoas jurídicas que aufiram receitas em patamar superior a
R$ 78 milhões sejam tributadas de acordo com o regime não cumulativo (uma vez
que obrigatoriamente sujeitas ao regime do lucro real) não seria “anti-isonômico
nem ofensivo à capacidade contributiva”. Para o relator, trata-se de critério objetivo aplicado “a todas as pessoas jurídicas que, de igual modo, são obrigadas a
apurar o IRPJ com base no lucro real”, o que não implicaria, em tese, “carga tributária global” mais gravosa28.
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Conforme página 3 do inteiro teor do acórdão do RE n. 607.642.
Conforme página 3 do inteiro teor do acórdão do RE n. 607.642.
Conforme página 32 do inteiro teor do acórdão do RE n. 607.642.
Conforme página 5 do inteiro teor do acórdão do RE n. 607.642.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 416.
Conforme página 25 do inteiro teor do acórdão do RE n. 607.642.
Conforme página 26 do inteiro teor do acórdão do RE n. 607.642.
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Como mencionado, não é o objetivo deste artigo analisar a correção dessas
conclusões, cabendo apenas notar que diversos aspectos desse racional ensejam
críticas e demandam uma análise específica e detalhada. Apenas para citar um
exemplo: o critério para sujeição ao regime não cumulativo baseado no setor de
atividade econômica do contribuinte (§ 12 do art. 195 da Constituição), nesse
ponto do voto do relator, foi largamente ignorado.
Dando seguimento, o voto busca justificar suas conclusões, ainda, sustentando que a vedação ao registro de créditos de PIS/PASEP e COFINS em relação aos
gastos de mão de obra estaria alinhada aos objetivos do regime não cumulativo.
Isso porque essa vedação não seria discriminatória, uma vez que aplicada a todos
os contribuintes sujeitos a esse regime, e não geraria “efeito cascata da tributação”, considerando que a remuneração paga às pessoas físicas não seria tributada
por essas contribuições.
O racional descrito acima foi, de modo geral, seguido pelos outros nove ministros que acompanharam o Ministro Dias Toffoli, o que se reflete na tese de
repercussão geral fixada:
“Não obstante as Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 estejam em processo de inconstitucionalização, é ainda constitucional o modelo legal de coexistência dos regimes
cumulativo e não cumulativo na apuração do PIS/COFINS das empresas prestadoras de serviços.”

Em outras palavras, ainda que a Lei n. 10.637/2002 permaneça constitucional, a “ausência de coerência e de critérios racionais e razoáveis”, somada à existência de sucessivas alterações legislativas, conduziriam o regime não cumulativo
de PIS/PASEP e COFINS, gradualmente, a um cenário de inconstitucionalidade.
Não se trata de comentário apresentado isoladamente por um único ministro: a
referência ao “processo de inconstitucionalização” constou expressamente da tese
de repercussão geral fixada (aprovada por 10 x 1).
Esse não é o espaço apropriado para uma análise profunda sobre a teoria do
“‘apelo ao legislador’ por ‘falta de evidência’ de ofensa constitucional”29, empregada pelo Ministro Dias Toffoli para justificar a preservação inalterada do regime
da não cumulatividade de PIS/PASEP e COFINS, não obstante as severas críticas
formuladas em seu voto. Cabe apenas notar que o “alerta” acerca da “inconstitucionalização” do regime não cumulativo foi a alternativa preferida, na medida em
que o relator não considerou ser razoável “declarar a inconstitucionalidade da
legislação por conta das imperfeições sistêmicas e fazer com que tudo retorne
para o regime cumulativo”. Apesar de a legislação ser confusa e não cumprir as
finalidades que a orientam, a falta de evidência “peremptória” de vícios justificaria a existência de preocupação, mas não autorizaria atuação mais contundente
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Conforme página 30 do inteiro teor do acórdão do RE n. 607.642.
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do Poder Judiciário. Assim, conclui o relator que “parece razoável manter, no
momento, a validade”30 do regime não cumulativo de PIS/PASEP e COFINS (destaque nosso).
Nesse ponto, o voto do Ministro Dias Toffoli parece sugerir a possibilidade
de que, no futuro, o STF venha a mudar o seu entendimento e declarar a inconstitucionalidade da legislação do PIS/PASEP e COFINS não cumulativos, sem, em
princípio, incorrer em contradição. Afinal, se a evidência “peremptória” de inconstitucionalidade eventualmente surgir, o cenário será distinto e poderá justificar conclusões distintas. Até lá, permanecemos em meio a um “processo de inconstitucionalização”.
IV. Outras manifestações do STF a respeito do regime não cumulativo de
PIS/COFINS
O julgamento do RE n. 607.642 representa a primeira oportunidade em que
o Tribunal Pleno do STF se manifestou, especificamente, sobre a natureza constitucional do regime não cumulativo das contribuições para financiamento da
Seguridade Social e sobre a legitimidade de restrições ao reconhecimento de créditos estabelecidas na legislação ordinária.
Conforme detalhado no tópico anterior, o STF concluiu nessa oportunidade
que o legislador ordinário possui liberdade ampla para estabelecer o contorno da
não cumulatividade relativa ao PIS/PASEP e à COFINS. Nesse sentido, ainda que a
atuação do legislador deva se pautar no princípio da isonomia e nas finalidades da
não cumulatividade, eventuais distanciamentos quanto a tais diretrizes não seriam
evidências suficientes a justificar o reconhecimento de inconstitucionalidades.
Diante desse posicionamento, vejamos se o STF se manteve consistente ao
analisar outros casos que tratavam da constitucionalidade de restrições impostas
pela legislação ordinária ao registro de créditos de PIS/PASEP e COFINS no regime da não cumulatividade.
IV.a. RE n. 599.316
O RE n. 599.316 (Tema n. 244), relatado pelo Ministro Marco Aurélio, envolve a inconstitucionalidade de previsões legais que vedavam o desconto de créditos
de PIS/PASEP e COFINS quanto a ativos imobilizados adquiridos antes de determinada data. O dispositivo legal em questão é o art. 31 da Lei n. 10.865/2004,
segundo o qual despesas de depreciação registradas a partir de agosto de 2004
não autorizariam o desconto de créditos caso correspondessem a imóveis adquiridos antes de abril de 2004. Vale notar que, à época da implementação do regime
não cumulativo de PIS/PASEP e COFINS pelas Lei n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003,
respectivamente, o direito de descontar créditos em relação às despesas de depre30

Conforme página 32 do inteiro teor do acórdão do RE n. 607.642.
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ciação de ativos imobilizados utilizados nas atividades do contribuinte era garantido, sem restrição temporal.
Logo de início, o voto do Ministro Marco Aurélio adota entendimento diametralmente oposto àquele que prevaleceu no RE n. 607.642 (no qual, aliás, seu
voto foi vencido). Segundo o relator, a Constituição “não deixou a critério do legislador o delineamento do regime não cumulativo das contribuições”31. Nessa
linha, caberia ao legislador ordinário eleger os setores econômicos que se submeteriam ao regime não cumulativo, conforme § 12 do art. 195 da Constituição, e
lhes assegurar crédito em relação a qualquer operação que tivesse sido anteriormente gravada por essas contribuições.
Tratando da situação específica do art. 31 da Lei n. 10.865/2004, o Ministro
Marco Aurélio considerou que a vedação ao creditamento afrontaria a não cumulatividade e, ainda, estabeleceria tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente, com consequente violação ao princípio da isonomia. Vale notar que o racional do relator não está baseado na eventual existência de “direito
adquirido” ao registro de créditos. Pelo contrário, o voto expressamente rechaça
esse argumento.
Pois bem, a maioria dos integrantes do STF seguiu o entendimento do Ministro Marco Aurélio e declarou a inconstitucionalidade do dispositivo legal em
questão. Foram vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar
Mendes, Luiz Fux e Celso de Mello, que reconheciam a constitucionalidade da
limitação temporal ao creditamento. Os votos vencidos apresentam perspectivas
interessantes para a discussão, cabendo breve menção às manifestações do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli.
Objetivamente, o Ministro Luiz Fux considerou a restrição ao registro de
créditos constitucional sustentando que o creditamento quanto a bens do ativo
imobilizado representaria um benefício fiscal, uma vez que desvinculado da finalidade precípua da não cumulatividade. Na visão do Ministro Fux, com base em
discussões específicas para o ICMS, a não cumulatividade exigiria apenas o desconto de créditos em relação a insumos que compõem o “produto final”32.
O Ministro Dias Toffoli, por sua vez, apresentou considerações muito semelhantes àquelas expostas no julgamento do RE n. 607.642 e já mencionadas acima: “o legislador, a priori, pode modificar as normas que dizem respeito aos fatos
que geram direito de crédito a ser aproveitado no regime não cumulativo do PIS/
COFINS”33, sem que isso caracterize inconstitucionalidade. Vale notar, inclusive,
que o Ministro Dias Toffoli reproduziu parte significativa do voto que apresentara no julgamento do RE n. 607.642, do qual, como visto, foi relator e foi acompa-
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Conforme página 7 do inteiro teor do acórdão do RE n. 599.316.
Conforme página 57 do inteiro teor do acórdão do RE n. 599.316.
Conforme página 40 do inteiro teor do acórdão do RE n. 599.316.
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nhado por outros dez ministros.
Ora, se o voto do Ministro Dias Toffoli foi seguido por ampla maioria no
julgamento do RE n. 607.642, qual a razão para não ter recebido o mesmo apoio
de seus pares quando votou em sentido semelhante no julgamento do RE n.
599.316? A impressão inicial de que houve uma mudança de entendimento do
STF, aliás, é verdadeiramente peculiar, considerando que a análise do RE n.
599.316 ocorreu na mesma data em que apreciado o RE n. 607.642 (29 de junho
de 2020). Ou seja, há uma aparente contradição entre decisões do STF proferidas
exatamente no mesmo dia.
A nosso ver, no entanto, os diferentes desfechos do RE n. 599.316 e do RE n.
607.642 não parecem caracterizar inconsistência, isto é, contradição. Isso porque
o julgamento do RE n. 599.316 não tratava apenas da liberdade do legislador
ordinário em configurar a não cumulatividade relativa ao PIS/PASEP e COFINS,
mas também de argumentos relacionados a questões temporais (não surpresa,
direito adquirido, proteção da segurança jurídica e irretroatividade).
Talvez a conciliação da aparente contradição seja fornecida pelo voto do Ministro Edson Fachin. De forma expressa, o Ministro reconhece que “a não cumulatividade do PIS e da COFINS decorre da legislação infraconstitucional”34, o que
confirma o alinhamento com as conclusões acatadas pelo STF no RE n. 607.642.
Ademais, em linha com os votos vencidos, o Ministro Edson Fachin destacou que
o critério de discrímen para vedação ao creditamento no caso em análise não
afrontaria o princípio da isonomia35.
Ainda assim, a seu ver, o art. 31 da Lei n. 10.865/2004 seria inconstitucional
por violação à segurança jurídica. Tal como o Ministro Luiz Fux, o Ministro Edson Fachin parece tratar dos créditos de PIS/PASEP e COFINS relacionados a
ativos imobilizados como “benefícios”, no caso, concedidos pelas Leis n.
10.637/2002 e n. 10.833/2003 com o objetivo de induzir os contribuintes a modernizarem seus parques fabris36. Desse modo, vedar a continuidade da apropriação
dos créditos violaria justa expectativa criada pelo Estado aos contribuintes.
Verificamos, portanto, que o Ministro Edson Fachin alcançou a mesma conclusão do Ministro Marco Aurélio (reconhecimento da inconstitucionalidade),
mas por razões muito distintas e que não divergem da ratio decidendi fixada no RE
n. 607.642. Infelizmente, o acórdão do RE n. 599.316, de forma simplista, identificou que o Ministro Edson Fachin teria apenas seguido o voto do Ministro Marco
Aurélio, a despeito dessas diferenças fundamentais. Da mesma forma, o acórdão
do RE n. 599.316 não permite esclarecer se os demais ministros que seguiram o
voto do relator teriam, na realidade, se alinhado aos fundamentos do Ministro
Edson Fachin e, assim, mantido a consistência decisória da Corte.
34
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Eventual dúvida sobre contradição no entendimento do STF que pudesse
remanescer acaba sendo afastada pela análise do próximo caso.
IV.b. RE n. 587.108
O STF analisou outro caso pertinente à não cumulatividade das contribuições para financiamento da Seguridade Social no dia 29 de junho de 2020: no RE
n. 587.108, relatado pelo Ministro Edson Fachin, discutia-se a validade dos arts.
11 e 12 das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, que estabeleciam condições para o registro de créditos de PIS/PASEP e COFINS em relação a
estoques adquiridos antes da criação do regime da não cumulatividade. Objetivamente, o questionamento formulado pelo contribuinte dizia respeito ao cálculo
desses créditos com base nas mesmas alíquotas aplicadas no regime cumulativo
(de 0,65% e 3%), em vez das alíquotas estabelecidas para o regime não cumulativo
(1,65% e 7,6%).
A esse respeito, o STF, por unanimidade, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema n. 179):
“Em relação às contribuições ao PIS/COFINS, não viola o princípio da não cumulatividade a impossibilidade de creditamento de despesas ocorridas no sistema
cumulativo, pois os créditos são presumidos e o direito ao desconto somente surge com as despesas incorridas em momento posterior ao início da vigência do
regime não cumulativo.”

Novamente, o voto do Ministro Edson Fachin mostra-se alinhado às razões
de decidir que orientaram o julgamento do RE n. 607.642, registrando, por
exemplo, que a “não cumulatividade do PIS e da COFINS decorre da legislação
infraconstitucional, ao contrário do que se passa com o IPI e o ICMS”37. Ademais,
o voto do relator considerou que a pretensão do contribuinte de exigir equivalência do percentual utilizado para apuração de créditos e débitos no contexto da
transição de regimes de tributação seria juridicamente inconsistente, além de envolver questões próprias à definição de política fiscal38.
Esse entendimento foi seguido pelos demais ministros, não havendo questões
trazidas em seus votos individuais que divirjam significativamente desse racional.
Logo, parece haver consistência da decisão proferida no contexto do RE n. 587.108
em relação ao entendimento firmado no RE n. 607.642.
IV.c. RE n. 570.122
Meses após os julgamentos mencionados acima, o STF retomou e concluiu a
análise do RE n. 570.122, em 2 de setembro de 2020, preservando a consistência
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Conforme página 10 do inteiro teor do acórdão do RE n. 587.108.
Conforme páginas 10 e 12 do inteiro teor do acórdão do RE n. 587.108.
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do racional anteriormente adotado no RE n. 607.642. Objetivamente, o caso representava espécie de “espelho” do RE n. 607.642, mas, em vez de tratar de PIS/
PASEP, cuidava especificamente da COFINS. Ou seja, discutia-se a constitucionalidade do regime não cumulativo de COFINS, especialmente considerando o critério para submissão a esse regime vinculado à sistemática de tributação da renda
do contribuinte (Tema n. 34).
O relator do caso, o Ministro Marco Aurélio, novamente, votou pelo reconhecimento da inconstitucionalidade. Mais uma vez, foi vencido pela maioria dos
ministros, de forma que a redação do acórdão coube ao Ministro Edson Fachin.
Em seu voto, assim como nos casos anteriores, foi afastada qualquer afronta à
isonomia ou à não cumulatividade, considerando a liberdade do legislador infraconstitucional para dela tratar.
IV.d. RE n. 1.178.310
Ainda em setembro de 2020, o STF concluiu o julgamento do RE n. 1.178.310,
que tratava de duas questões principais (Tema n. 1.047): (i) constitucionalidade do
adicional de 1% de COFINS-Importação previsto no § 21 do art. 8º da Lei n.
10.865/2004 para determinadas mercadorias; e (ii) constitucionalidade da vedação ao aproveitamento do crédito relativo ao adicional de 1% pago na importação
de mercadorias, conforme previsto no art. 15, § 1º-A, da Lei n. 10.865/2004.
Em síntese, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade de ambas
as medidas (instituição do adicional e vedação ao crédito correspondente), nos
termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. O Ministro Marco Aurélio,
relator do caso, além de os Ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, foram vencidos, na medida em que reconheciam a necessidade de assegurar ao
importador o crédito relativo ao adicional de 1% pago na importação de determinadas mercadorias.
O voto do Ministro Alexandre Moraes, no que se refere às questões pertinentes ao creditamento e à não cumulatividade, mostra-se em linha com os casos
analisados acima: o Ministro destaca que a não cumulatividade de PIS/PASEP e
COFINS teria caráter constitucional, mas sem uma delimitação específica, cabendo ao legislador infraconstitucional definir sua sistemática39. Assim, não caberia
“ao Poder Judiciário interferir na escolha de quais créditos devem ser abatidos no
regime não cumulativo da COFINS-Importação”, uma vez que a Constituição
“não estabeleceu os critérios norteadores da não cumulatividade para tal contribuição”40.
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Conforme página 29 do inteiro teor do acórdão do RE n. 1.178.310.
Conforme página 30 do inteiro teor do acórdão do RE n. 1.178.310.
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IV.e. RE n. 1.043.313
O último caso analisado pelo STF em 2020 que tratou da não cumulatividade
do PIS/PASEP e da COFINS é o RE n. 1.043.313, relatado pelo Ministro Dias Toffoli (Tema n. 939). Referido julgado foi objeto de inúmeras discussões durante o
VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual, especialmente no painel
“C” do seu primeiro dia, mas por uma questão distinta da que trataremos.
Em síntese, o caso envolvia discussão sobre: (i) a possibilidade de o Poder
Executivo alterar, por meio de decreto, as alíquotas de PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre receitas financeiras, observados os limites estabelecidos em lei; e
(ii) a possibilidade de o Poder Executivo majorar as alíquotas das contribuições
incidentes sobre receitas financeiras, sem autorizar o desconto de créditos em
relação a despesas financeiras. Considerando o escopo deste artigo, não trataremos dessa primeira questão, atinente ao princípio da legalidade tributária41, cabendo apenas referência às considerações trazidas pelo Ministro Dias Toffoli sobre a segunda questão.
Com referência expressa ao julgamento do RE n. 607.642, também de sua
relatoria, o Ministro Dias Toffoli reiterou que, “em julgamentos recentes, a Corte
vem afastando alegações de que violaria o princípio da não cumulatividade (art.
195, § 12, da Constituição Federal) certas restrições feitas pela lei ordinária em
relação à possibilidade de apuração de créditos no sistema não cumulativo de
cobrança dessas contribuições”42. Assim, assumindo a premissa de que o direito à
apropriação de créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre despesas financeiras teria
sido revogado, o STF, por maioria, afastou a pretensão do contribuinte e reputou
a legislação pertinente constitucional.
V. Conclusões
A partir da análise do RE n. 607.642 e de outros julgados em que o STF tratou do regime não cumulativo de PIS/PASEP e de COFINS, é possível notar a
existência de um racional consistente: em diversas ocasiões, a maioria dos integrantes da Corte reconhece que a Constituição não delineou as características da
não cumulatividade relativa a tais contribuições, de forma que legislador ordinário possui significativo grau de liberdade para configurá-la como melhor entender. Ou seja, o STF entende, consistentemente, que restrições previstas em lei à
apropriação de créditos de PIS/PASEP e COFINS não violam a não cumulatividade, bem como que os atuais critérios legais para enquadramento de contribuintes
ao regime não cumulativo não afrontam a Constituição.
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Para análise desse tema, ver: SCHOUERI, Luís Eduardo; FERREIRA, Diogo Olm; LUZ, Victor
Lyra Guimarães. Legalidade tributária e o Supremo Tribunal Federal – uma análise sob a ótica do RE
n. 1.043.313 e da ADI n. 5.277. São Paulo: IBDT, 2021.
Conforme página 25 do inteiro teor do acórdão do RE n. 1.043.313.
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Ainda que o princípio da isonomia deva orientar as medidas estabelecidas na
legislação infraconstitucional a respeito da não cumulatividade dessas contribuições, nenhuma manifestação do STF, até o momento, reconheceu a inconstitucionalidade da restrição ao creditamento com base exclusivamente na violação dessa
diretriz. O único caso em que o princípio da isonomia parece ter adquirido maior
importância é o RE n. 599.316, em especial no voto do Ministro Marco Aurélio,
aparentemente seguido pela maioria dos ministros do Tribunal. No entanto,
questões particulares ao caso, relativas ao princípio da segurança jurídica, parecem ter influenciado decisivamente as conclusões dos demais ministros, como
observamos no voto do Ministro Edson Fachin.
Ainda a respeito do RE n. 607.642, destacamos que o Ministro Dias Toffoli
apresentou severas críticas à legislação pertinente ao regime não cumulativo de
PIS/PASEP e de COFINS, com destaque para o seu caráter complexo, confuso e
inapto à promoção de suas próprias finalidades. Nas palavras do próprio Ministro, tais críticas serviriam de alerta ou apelo para que o Poder Legislativo tomasse as medidas necessárias e reavaliasse o sistema atual. Esse tipo de apelo não foi
reiterado em julgamentos posteriores do STF.
Diante de todo o exposto, podemos concluir que existe consistência decisória
do STF em matéria de não cumulatividade de contribuições para o financiamento da Seguridade Social. É bem verdade que muitos dos fundamentos utilizados
pelo Tribunal para justificar suas conclusões são passíveis de severas críticas, conforme abordamos de passagem ao longo deste artigo. Ainda assim, é forçoso reconhecer que o STF vem sendo consistente em seu posicionamento, o que, em si,
é de suma importância para a preservação da segurança jurídica.
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O painel denominado “Julgamentos do STF em matéria tributária e coerência decisória: análise de casos (contribuições)”, que integrou o VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual, promovido pelo IBDT, AJUFE, AJUFESP e
pelo Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade
de Direito da USP, foi uma interessante oportunidade para examinar e debater a
posição da Suprema Corte brasileira em relação às contribuições.
Em face do honroso convite do IBDT, coube a mim integrar o painel ao lado
de ilustres colegas para expor o teor da decisão proferida pelo STF no Recurso
Extraordinário n. 603.624/SC, de relatoria da Ministra Rosa Weber, em que o
Tribunal decidiu pela constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE (Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), à APEX (Agência Brasileira
de Promoção de Exportações) e à ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial).
Trata-se de tema decidido em repercussão geral, em julgamento finalizado
em setembro de 2020 (Tema 325), por meio do qual o STF fixou a seguinte tese:
“As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei
8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001.”
Um dos pontos de maior destaque nesse caso foi a adoção, por alguns ministros do STF, de razões de ordem consequencialista em seus votos, isto é, tais ministros ponderaram as consequências da decisão e os resultados que ela poderia produzir quanto ao custeio das agências (SEBRAE, APEX e ABDI). A “visão consequencialista” acabou influenciando o resultado no julgamento, em detrimento de
uma análise técnica e formal da Constituição Federal, gerando inúmeras críticas.
Antes de comentar a decisão propriamente dita, cabe mencionar que as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI incidem sob alíquotas que variam de 0,3%
a 0,6% sobre a folha de salários das empresas, tendo por base legal a Lei n.
8.029/1990 e outras normas esparsas. Por disposição legal expressa, as receitas
advindas da arrecadação dessas contribuições são destinadas diretamente às referidas agências, na proporção 85,75% (SEBRAE), 12,25% (APEX) e 2% (ABDI).
No passado, o STF já havia pacificado algumas controvérsias em torno dessas
contribuições, tendo decido que (i) são classificadas como contribuições de intervenção no domínio econômico (CIDEs); (ii) não há necessidade de lei complementar para a sua instituição, em que pese a previsão contida no art. 149, caput, da
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Constituição; e (iii) não há necessidade de vinculação, de forma direta, entre os
contribuintes e o fim para o qual elas foram criadas (vide RE n. 396.266-SC/2004
e RE n. 635.682-RJ/2013).
A essência da controvérsia debatida no RE n. 603.624/SC era definir se, à luz
do art. 149, § 2º, III, letra “a”, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda
Constitucional n. 33/2001, seria possível ou não a utilização da “folha de salários”
como base imponível para a instituição de CIDE. Essa discussão foi suscitada pelos contribuintes porque a EC n. 33/2001 promoveu uma alteração no art. 149 da
Constituição, o qual passou a prever, no trecho que é relevante para a discussão,
o seguinte:
“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146,
III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às
contribuições a que alude o dispositivo. [...]
§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput
deste artigo: [...]
III – poderão ter alíquotas:
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e,
no caso de importação, o valor aduaneiro;
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada.”

Dessa forma, o debate dizia respeito ao caráter exemplificativo ou taxativo
das materialidades descritas no art. 149, § 2º, III, letra “a”, da Constituição (faturamento, receita bruta, valor da operação ou valor aduaneiro). Caso se concluísse pelo seu caráter exemplificativo, não haveria maiores restrições para se
admitir a permanência, em nosso sistema tributário, de uma CIDE que fosse
calculada sobre a folha de salários. Em contraposição, caso se concluísse que a
lista é taxativa, a consequência lógica seria a impossibilidade de subsistir as contribuições ao SEBRAE/APEX/ABDI após a EC n. 33/2001, por ausência de fundamento constitucional.
O caso gerou longos debates entre os Ministros do STF. Muito embora a resolução da controvérsia pudesse se esgotar na análise do texto constitucional,
houve divergências entre os Ministros em torno dos critérios de intepretação que
poderiam orientar a decisão final. O Ministério Público Federal, por sua vez,
proferiu parecer pela inconstitucionalidade das contribuições, justamente em
face da delimitação introduzida pela EC n. 33/2001 quanto às bases imponíveis
das CIDEs.
De forma resumida, a União alegou, com base em intepretação gramatical
da Constituição, que a expressão “poderão” suscitava um caráter exemplificativo
para as materialidades definidas no art. 149. Os contribuintes, porém, apontaram a falha desse argumento: a expressão “poderão” se refere, na realidade, às
alíquotas – que poderiam ser ad valorem ou específicas –, e não à base de cálculo.
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O trecho “tendo por base” constante do art. 149 não deixa dúvidas de que, em
relação às materialidades sobre as quais pode ser instituída a CIDE, o Constituinte definiu um comando categórico e prescritivo: elas somente podem ser cobradas
em relação ao “faturamento”, à “receita bruta”, ao “valor da operação” e, no caso
de importação, ao “valor aduaneiro”, excluindo-se quaisquer outras hipóteses.
A interpretação sistemática da Constituição confirmava a hipótese sustentada pelos contribuintes. Afinal, mesmo que se admitisse, por hipótese, que a expressão “poderão” se refira às materialidades (e não às alíquotas), ainda assim
não seria possível se extrair do texto constitucional um caráter exemplificativo.
Nesse sentido, basta verificar que o art. 145 da Constituição, ao determinar que
os Entes Federativos podem instituir impostos, taxas e contribuições de melhorias, também usa a mesma expressão “poderão”, sem que isso leve o intérprete a
supor que a União, os Estados e os Municípios teriam a prerrogativa de, a seu
exclusivo critério, instituir outros tributos que não aqueles ali listados.
A União também sustentou a aplicação de um suposto critério de interpretação teleológica da norma constitucional. Explica-se: a EC n. 33/2001 teve sua
origem em Proposta de Emenda Constitucional de iniciativa do Presidente da
República (PEC n. 277/2000), a qual pretendia instituir e regular a cobrança da
CIDE-Combustíveis. Em sua redação original, a PEC previa uma delimitação de
materialidades da CIDE apenas no caso da CIDE-Combustíveis. Ocorre que, durante a tramitação no Congresso Nacional, esse dispositivo foi deslocado e alterado, aprovando-se uma alteração mais genérica para o art. 149, a fim de que aquela lista de materialidades pudesse ser aplicada a todas as contribuições sociais e
CIDEs. Por essa razão, a União alegou que a “intenção do legislador” não seria
voltada a criar restrições ou delimitações quanto às materialidades das CIDEs em
geral, mas apenas em relação à CIDE-Combustíveis.
Como contraponto, os contribuintes alegaram que o argumento da União é
completamente equivocado. Afinal, não se pode atribuir a uma PEC de iniciativa
do Presidência da República uma “intenção legislativa”. Se a prerrogativa para a
aprovação de leis no Brasil é do Congresso Nacional, somente é possível se perquirir da “intenção do legislador” com base naquilo que foi debatido e definido
no âmbito da Congresso Nacional. E a vontade advinda do Congresso foi justamente no sentido de alterar o teor da PEC, tal como originalmente instituída.
Ademais, conforme apontou a Ministra Rosa Weber, relatora do caso, “ainda
que, em tese, se pudesse resgatar tal ou qual mens legis, observada a estrita dicção
do art. 149, § 2º, III, “a”, da Constituição da República, penso inviável extrair
interpretação no sentido de que o texto constitucional não alcança e emoldura os
limites de atuação discricionária do legislador ordinário, no que tange às bases de
incidência de todas as espécies tributárias ali previstas, a exemplo das contribuições de intervenção no domínio econômico” (p. 30 – Inteiro Teor do Acórdão).
Finalmente, foi apontado que o STF já havia debatido anteriormente a abrangência do art. 149 da Constituição, por ocasião do julgamento do RE n. 559.937
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(2013), quando fixou entendimento pela inconstitucionalidade da Lei n.
10.865/2004, no tocante à definição da base de cálculo do PIS/COFINS-Importação. Naquela oportunidade, a Corte definiu, de forma unânime, que a base de
cálculo da contribuição em questão deveria corresponder apenas ao “valor aduaneiro”, em detrimento da previsão legal que acrescia o valor do ICMS e do próprio PIS/COFINS-Importação. Segundo a decisão, “[a]o dizer que a contribuição
ao PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte derivado circunscreveu a
tal base a respectiva competência”.
Pois bem. A despeito dos fundamentos contundentes em favor da inconstitucionalidade das contribuições ao SEBRAE/APEX/ABDI, em particular o próprio
texto do art. 149 da Constituição, a decisão do STF, por maioria de votos, foi em
sentido contrário ao pleito dos contribuintes, restando vencida a Ministra Rosa
Weber e os Ministros Marco Aurélio, Celso de Mello, Edson Fachin e Ricardo
Lewandowski.
Segundo a decisão do STF, “[o] emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do
modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese”, sendo, por via de consequência, legítima a
exigência de contribuição ao SEBRAE/APEX/ABDI incidente sobre a folha de
salários.
O Ministro Barroso invocou, em seu voto, “razões metajurídicas”, destacando
o “impacto dramático” que uma decisão pela inconstitucionalidade poderia causar.
Tanto Barroso quanto Gilmar Mendes foram enfáticos em levantar a seguinte questão: “o que é que vai ficar no lugar?”, isto é, qual fonte de custeio substituiria tais
contribuições a fim de financiar as atividades do SEBRAE, da APEX e da ABDI.
O Ministro Luiz Fux, por sua vez, foi mais explícito ao invocar as possíveis
consequências de uma decisão desfavorável à União. Segundo Fux, “estamos vivendo um momento em que é preciso manter o status quo do desenvolvimento
econômico”, sustentando, ainda, que “hoje mais do que nunca é preciso que se
faça uma interpretação contextualista, consequencialista”.
As manifestações dos Ministros da Suprema Corte, e a decisão propriamente
dita, suscitam diversos pontos de preocupação, muitos dos quais foram objeto de
calorosos debates no VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual. Afinal,
há consistência decisória em face do entendimento proferido pelo STF no RE n.
603.624/SC? A decisão reflete uma preocupação do STF com a segurança jurídica?
Pelos argumentos apresentados pelos contribuintes, a resposta a essas questões é claramente negativa. O primeiro ponto de preocupação na decisão em comento diz respeito à aplicação da doutrina consequencialista, que acaba por afastar os julgadores do STF daquilo que é sua função principal: defender e aplicar o
texto da Constituição Federal. De fato, é de causar espécie que Ministros da Suprema Corte pautem suas decisões nos resultados e efeitos que elas podem causar,
ignorando a literalidade do texto constitucional.
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Embora não se negue a importância e o papel relevante exercido pelo SEBRAE
e demais agências no apoio a microempresas, às atividades de exportação e à indústria brasileira, esse não era o tema em debate no RE n. 603.624/SC. O que
estava em jogo era determinar se o exercício da competência constitucional estava
sendo legitimamente exercido pelo legislador federal (União). Por isso, a ponderação sobre o papel das agências de fomento, inclusive as formas de custeio de
suas atividades, cabe ao Executivo e ao Legislativo, mas não ao Judiciário.
Nesse aspecto, são bastante elucidativas as palavras do Professor Humberto
Ávila, por ocasião de sua palestra inaugural para o VII Congresso Brasileiro de
Direito Tributário Atual. Ao discorrer sobre segurança jurídica e o papel dos Tribunais Superiores, Ávila foi enfático ao sustentar que “o realismo jurídico e o
consequencialismo são movimentos que estão acabando, no Brasil, com a segurança jurídica”.
Outro ponto de preocupação refere-se à falta de coerência da decisão, que
contradiz a jurisprudência anterior do Tribunal quanto ao alcance do art. 149 da
Constituição (RE n. 559.937 – PIS/COFINS-Importação). Alguns Ministros tentaram justificar a mudança de posicionamento sob a alegação de que, em 2013, a
Ministra Relatora, Ellen Gracie, manifestara, obiter dictum, sua posição pessoal
acerca da alteração do art. 149 e de seu caráter taxativo, e que não estavam vinculados ao teor daquele entendimento. Revela-se aqui uma falta de preocupação
dos Ministros com a previsibilidade dos julgamentos da Corte.
Finalmente, há relevante preocupação quanto aos possíveis efeitos futuros da
decisão proferida no RE n. 603.624/SC. Afinal, a decisão acabou por dar “carta
branca” ao legislador ordinário federal para criar CIDEs sobre quaisquer materialidades, sem restrições. Haveria limites constitucionais para a criação desse
tipo de tributo? Por óbvio, o legislador deve observância aos princípios da legalidade, anterioridade e irretroatividade, mas há alguma outra baliza?
As CIDEs são tributos com uma conformação bastante específica: representam, segundo a doutrina, tributos com destinação específica, isto é, o produto de
sua arrecadação deve ser destinado ao fim para o qual a contribuição foi criada, sob
pena de desvirtuamento de seu caráter tributário e invalidade da sua cobrança.
Resta saber, portanto, se ao menos esse limite será observado pelo STF quando vier a julgar a constitucionalidade da CIDE sobre remessas ao exterior a título
de royalties e em contraprestação pela contratação de serviços técnicos, conforme
previsão contida no art. 2º da Lei n. 10.168/2000 (Tema STF 914). Um dos pontos
centrais que serão discutidos nesse caso é justamente a ausência de destinação
específica no tocante ao produto da arrecadação da CIDE-Royalties, além da inexistência de correlação lógica entre a atividade exercida pelo sujeito passivo e a
finalidade que esta visa alcançar. Veremos, em breve, se o STF vai flexibilizar
ainda mais as limitações constitucionais para a criação das CIDEs e se a União
poderá, sob esse rótulo, instituir qualquer tipo de exação.

250
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1. Introdução
A participação no VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual do
IBDT me trouxe a oportunidade de refletir novamente sobre um artigo elaborado há algum tempo para homenagear um grande tributarista, José Souto Maior
Borges1. A ideia deste ensaio veio originalmente da inquietação provocada pela
leitura de textos do professor pernambucano sobre o sistema tributário brasileiro,
antes e após a Constituição de 1988. Ao material já pesquisado para aquele Festschrift foi adicionada nova pesquisa, tanto no País quanto em outras jurisdições.
O VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual teve uma proposta
científica de discutir a Consistência Decisória em Matéria Tributária nos Tribunais Superiores, com vistas aos aspectos materiais e processuais. Curioso observar
uma relativa parcialidade dos painéis do evento, na crítica aberta ao consequencialismo judicial. Permeia-se entre a tributarística nacional uma ideia ruim de
que o STF está se voltando ao consequencialismo, como se isso fosse o mal a ser
combatido. Nada se falou durante o Congresso sobre os problemas do garantismo
da Corte. Tanto o consequencialismo quanto o garantismo, diga-se de passagem,
são movimentos de qualquer corte constitucional. Nada disso conduz, necessariamente, o sistema tributário à ruína.
Ultrapassado um quinto do século XXI ainda se difunde no Brasil a doutrina
da tipicidade cerrada relacionada à segurança jurídica2. Essa teoria não admite a
interpretação de norma de competência que implique hipótese não prevista na
Constituição. A reconstrução de materialidade tributável a partir da Constituição
combinada com a lei complementar é impensável para a doutrina do positivismo
estrito. Por outro lado, a teoria de que o constituinte originário estabeleceu competências tributárias segundo o tipo, premia um sistema combinado com a legislação complementar, dando uma melhor resposta ao contribuinte em termos de
segurança jurídica na norma.
1

2

ZILVETI, Fernando Aurelio. Ensaio sobre a coerência no direito tributário, uma análise do sistema tributário criado a partir do CTN na jurisprudência do STF. In: OLIVEIRA, José André
Wanderley Dantas de; ROSENBLATT, Paulo. Direito tributário – comemoração dos 50 anos do
Código Tributário Nacional – estudos em homenagem a Souto Maior Borges. Recife: Nossa Livraria, 2016, p. 115-132.
OLIVEIRA, Yonne Dolácio de. A tipicidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 25. Ver
também, com maior influência na doutrina, XAVIER, Alberto. Os princípios da legalidade e tipicidade da tributação. São Paulo: RT, 1978, p. 8. Causa certa estranheza que a doutrina brasileira
ainda patine nesta doutrina anacrônica.
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A segurança jurídica não decorre da regra de competência rígida ou do positivismo estrito, mas de um sistema tributário estável, coerente e consistente. Sistema estável, coerente e consistente não implica obrigar o STF a julgar apenas
aplicando regras de competência rígidas e imutáveis. Neste ensaio vamos discutir
a perspectiva jurisprudencial da Corte Constitucional, que não se limita a aprisionar o intérprete constitucional tributário ao passado. Encapsular o intérprete a
um texto constitucional normatizante é absolutamente anacrônico, além de incondizente com a segurança jurídica.
A realidade pode ter alguma influência nas decisões das Cortes Constitucionais, o que não significa julgamentos ad hoc. Neste ensaio será testada, sob a
perspectiva do direito comparado, a coerência da Suprema Corte americana no
caso Wayfair3. Este caso paradigmático demonstra o engano doutrinário da legalidade estrita brasileira. Não há no sistema tributário conceitos imunes à interpretação de acordo com a evolução socioeconômica da humanidade. Como demonstra o estudo de casos do STF e de outras cortes constitucionais, a Constituição não
tem um texto com um único sentido possível, taxativo, fechado.
É verdade que o legislador processual brasileiro quis estruturar, ao reformar
o Código de Processo Civil, a formação da jurisprudência brasileira para dar segurança ao jurisdicionado. Um dos elementos estruturantes do próprio CPC decorre da coerência, somada à consistência e estabilidade. Este trabalho se propõe
a verificar o que consiste a coerência no direito tributário e em que medida da
corte constitucional brasileira confere coerência em suas decisões de controle difuso e concentrado de constitucionalidade. A crítica das decisões pretende não
apenas aferir o progresso da justiça fiscal no sistema tributário brasileiro, mas
também se o princípio da capacidade contributiva segue observado como elemento central da tributação. Neste ensaio ainda será perseguido o sentido da oferta
de coerência nas cortes constitucionais.
2. A coerência no sistema tributário
A análise do sistema tributário pode trazer alguns ganhos científicos. A demanda de investigação aqui proposta não se resume apenas na aferição dos elementos do sistema tributário. Para haver sistema é mandatório que tais elementos
se unam por meio de uma liga. Esse amálgama se encontra nos princípios de direito tributário, que lhe conferem consistência. Há, assim, um enquadramento
dos princípios de justiça fiscal. Podemos elencar alguns corolários da justiça fiscal, como o princípio orçamentário, o princípio do benefício público, o princípio
da igualdade, o princípio da capacidade contributiva, o princípio da redistribui-

3

EUA. Suprema Corte. Caso South Dakota v. Wayfair, Inc., Et. Al. Disponível em: https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/17-494_ j4el.pdf. Acesso em: 20 mar. 2021.
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ção da renda, o princípio do mérito social ou utilidade e, por último, o princípio
da distribuição de acordo com a necessidade. Esse elenco de princípios não pretende ser exaustivo, mas sim exemplificativo. A constatação de tais princípios na
história da tributação não carece de conceituação plena, imprópria para princípios. Para Vanistendael, basta aferir se tais princípios foram observados ao longo
do tempo e como foram detectados4. Note-se que o reconhecimento de princípios
tributários pela corte constitucional significa a própria coerência sistêmica.
Neste ensaio a atenção se concentra no princípio da capacidade contributiva,
elemento da justiça fiscal, e em que medida o princípio foi objeto da análise do
STF sob o primado da coerência. Ainda na proposta científica do VII Congresso
Brasileiro de Direito Tributário Atual do IBDT, os casos destinados à análise também serão escrutinados sob igual propósito de coerência. É preciso, porém, que
se ressalte a pergunta: coerência em relação a quê? Se a resposta for vaga ou até
mesmo relacionada ao que a própria Corte julgou, não se estará a tratar sequer
de coerência, consistência ou estabilidade, mas de um aprisionamento intelectual
do intérprete, inadmissível no Estado de Direito. O positivismo estrito, na mera
aplicação mecânica do texto constitucional, conduz o intérprete à incoerência
sistêmica, distanciada da realidade socioeconômica.
Os princípios de justiça fiscal não se alteram muito com o passar dos anos.
Segundo investigou Vanistendael, nos últimos quarenta anos não houve grande
modificação nesses princípios. Isto, naturalmente, nos sistemas por ele pesquisados, o que já é muito significativo em termos científicos. O que o notável tributarista não disse é que essa estabilidade foi um grande feito para o contribuinte. O
caráter perene dos princípios confere segurança ao administrado e mantém o
sistema tributário uniforme. A experiência ensina os tributaristas a serem mais
modestos em seus pleitos quando tratam de justiça fiscal. Na conclusão acurada
de Vanistendael nota-se o reconhecimento de que a aplicação do princípio da
igualdade na tributação no século XXI não é a mesma observada no século XVIII
ou XIX5.
Em outras palavras, é possível constatar a evolução dos princípios ao longo
da história da humanidade. O cientista deve observar os princípios num espectro
mais amplo e sem parti pris. O sistema tributário será, assim, mais desenvolvido
quanto mais princípios o informem. Isso, porém, não basta. É necessário que esses princípios liguem os elementos do sistema de modo a lhe prestar coerência.
Há, portanto, num sistema tributário desenvolvido uma oferta de coerência. A

4

5

VANISTENDAEL, Frans. Is fiscal justice progressing? In: TIPKE, Klaus; SEER, Roman; HEY,
Johanna; ENGLISCH, Joachim (org.). Festschrift für Joachim Lang zum 70 Geburtstag. Gestaltung der
Steuerrechtsordnung. Colônia: Dr. Otto Schmidt, 2010, p. 108/132, p. 109.
VANISTENDAEL, Frans. Is fiscal justice progressing? In: TIPKE, Klaus; SEER, Roman; HEY,
Johanna; ENGLISCH, Joachim (org.). Festschrift für Joachim Lang zum 70 Geburtstag. Gestaltung der
Steuerrechtsordnung. Colônia: Dr. Otto Schmidt, 2010, p. 108/132, p. 132.
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coerência representa um estágio avançado da evolução sistêmica, que protege o
jurisdicionado contra o arbítrio do fisco, contendo o poder de tributar6.
A história da tributação revela como o contribuinte enfrentou o caos em matéria fiscal. Até mesmo com o atual reconhecimento conceitual do cidadão tributário, o sistema tributário não se livrou da caótica organização humana. O poder
jurisdicional exerce, então, o papel de estabilizar os princípios de direito tributário segundo o paradigma da Constituição7. A visão de Englisch é ajustada com a
evolução histórica do sistema tributário. Num mundo globalizado, a coerência
sistêmica confere competitividade à jurisdição, que garante que a tributação se
dará sob uma ordem tal em que os instrumentos de arrecadação estejam ligados
por princípios na forma constitucional. O direito tributário precisa, portanto, ser
coerentemente tratado na ordem constitucional de qualquer país. Quando há
uma quebra de coerência, o poder jurisdicional deve corrigir tal distorção. A decisão da corte deve zelar pela coerência do sistema, ainda que ela não seja necessariamente coerente, ou apresente algum déficit nesse sentido.
O tipo argumentativo que se encontra na investigação acerca da evolução
histórica da formação do sistema tributário concretiza a igualdade na tributação.
Esse elemento central de qualquer sistema tributário trabalha com o princípio da
coerência. Entenda-se por coerente aquele sistema que aplica a tributação com os
instrumentos próprios, porém limitado por princípios de direito tributário. O
ajuste argumentativo se dá pela aplicação da coerência no certame jurisdicional.
Segundo Schwarz, o tribunal encapsula, assim, o direito tributário. Delimita o
ambiente fértil de criatividade do legislador tributário8. A contenção do poder de
tributar pelo exercício argumentativo no campo do poder jurisdicional não altera
a lei autorizativa do tributo, mas ajusta axiologicamente o fato à norma num exercício constante de concretização do direito. O atentado ao sistema, o indício de
infração à igualdade na tributação enseja a ação corretiva no sentido da coerência. A argumentação tem aumentado sua influência no posicionamento das cortes
constitucionais, mas isso não representa, necessariamente, perda de qualidade na
prestação jurisdicional.
A medida da igualdade é tomada como critério de aplicação do sistema tributário. A quebra do Direito Constitucional Tributário dispara o interesse do
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ENGLISCH, Joachim. Folgerichtiges Steuerrecht als Verfassungsgebot. In: TIPKE, Klaus; SEER,
Roman; HEY, Johanna; ENGLISCH, Joachim (org.). Festschrift für Joachim Lang zum 70 Geburtstag.
Gestaltung der Steuerrechtsordnung. Colônia: Dr. Otto Schmidt, 2010, p. 167/206, p. 193.
ENGLISCH, Joachim. Folgerichtiges Steuerrecht als Verfassungsgebot. In: TIPKE, Klaus; SEER,
Roman; HEY, Johanna; ENGLISCH, Joachim (org.). Festschrift für Joachim Lang zum 70 Geburtstag.
Gestaltung der Steuerrechtsordnung. Colônia: Dr. Otto Schmidt, 2010, p. 167/206, p. 168.
SCHWARZ, Kyrill A. Folgerichtigkeit im Steuerrecht – Zugleich eine Analyse der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 3. Abs. 1 GG. In: DEPENHEUER, Otto; HEINTZEN, Markus; JESTAEDT, Matthias; AXER, Peter (org.). Staat im Wort, Festschrift für Josef Isensee.
Heidelberg: C. F. Müller, p. 949/964, p. 963.
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Estado no controle jurisdicional. A motivação do controle leva em consideração o
princípio da igualdade e seus corolários de justiça fiscal. A capacidade contributiva é um dos critérios de justiça fiscal na aplicação da tributação e na aferição da
coerência do sistema tributário. Esse ajuste segundo a capacidade contributiva
atende o critério horizontal de coerência do sistema. Para Schwarz, existe, ainda,
o critério vertical de igualdade na aplicação da coerência9. O princípio da capacidade contributiva tem eficácia positiva se a lei confere ao intérprete a condição de
captura de riqueza. Não há capacidade contributiva fora da legalidade, e o princípio nada cria em termos de dever além da legalidade, até mesmo pela aplicação
vertical de coerência sistêmica.
Ávila trata do postulado hermenêutico da coerência como “uma condição de
possibilidade do conhecimento a ser necessariamente preenchida na interpretação de textos normativos”. “Um critério de relação entre dois elementos e uma
propriedade dessa mesma relação.” As proposições de Ávila sugerem uma noção
de consistência e completude sob a perspectiva formal de coerência, além da conexão positiva de sentido, sob a ótica substancial de coerência10. Assim, um sistema tributário coerente seria aquele formalmente consistente, completo e substancialmente ajustado, com conexões positivas de sentido para o administrado. Isso
não quer dizer imutável pela evolução socioeconômica, ponto de divergência com
o autor. A coerência requer consistência e completude de proposições11. A interpretação coerente demanda uma relação de afirmação, que não seja contraditada
num momento adiante, sempre sob a mesma apreciação. Tampouco elimina a
hipótese de o intérprete buscar outra sorte de coerência na apreciação de outra
hipótese, mesmo que seja num tempo subsequente. Coerência não é a mesma interpretação, embora desejável alguma estabilidade quando se trata de pressupostos sistêmicos iguais, numa e noutra apreciação. A coerência deve brindar também o aspecto material da norma.
Bianco também tratou da coerência, ainda que timidamente, para afirmar a
necessidade do relacionamento coerente entre as normas, que caracteriza o sistema tributário12. A visão positivista de Bianco é um tanto restritiva e parte de
truísmos. A coerência sistêmica, em se tratando de direito tributário somente
pode ser positiva, pois não se admite tributo sem lei. A coerência proposta aqui
trata dos elementos sistêmicos que impõem o choque entre direitos, concretização
e ponderação, compreendendo, no limite, a positivação por meio da jurisdição. A
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SCHWARZ, Kyrill A. Folgerichtigkeit im Steuerrecht – Zugleich eine Analyse der REchtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 3. Abs. 1 GG. In: DEPENHEUER, Otto; HEINTZEN, Markus; JESTAEDT, Matthias; AXER, Peter (org.). Staat im Wort, Festschrift für Josef Isensee.
Heidelberg: C. F. Müller, p. 949/964, p. 958.
ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 30.
ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 169.
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coerência comporta algum ativismo judicial, que não significa senão cumprir a lei
em face da Constituição, concretizando os princípios nela previstos. Admitir coerência apenas na aplicação mecânica da lei resume o direito tributário ao princípio da legalidade estrita, reduz o intérprete ao papel de carimbador de condutas.
Martha Toribio Leão segue a linha de Bianco, ao sustentar que o direito fundamental de economizar tributos é a base do sistema tributário brasileiro, como se
tudo se resumisse à legalidade tributária13. As decisões das cortes constitucionais
contrariam as visões estritamente garantistas do direito tributário. O garantismo
e o consequencialismo conformam as decisões em matéria constitucional tributária, sem prevalência ou sobreposição de um sobre o outro. O convívio entre garantismo e consequencialismo é observado nas decisões das cortes constitucionais, como elemento de coerência.
O sistema tributário estudado neste ensaio testa, afinal, a influência da evolução das estruturas socioeconômicas sobre a Corte Constitucional. Aparentemente, o sistema tributário coerente pôde ser observado no século XX, quando a
coerência permeou a tributação das jurisdições estudadas. Na Alemanha, Tipke,
Lang e seus colegas consideram a evolução do pensamento jurídico tributário no
expresso reconhecimento de princípios pela Corte Constitucional daquela jurisdição. A observância dos princípios não significa anular as regras, nem admitir a
sobreposição (overlapping). A afirmação do princípio da capacidade contributiva,
do mínimo existencial e da proteção do casal e da família em relação à tributação
se conquistou por meio da coerência do sistema tributário14.
Os autores Tipke, Lang e seus colegas seguem na questão ao dar a notícia de
que a Corte Constitucional alemã considerou válido o princípio da coerência submetendo o legislador tributário a respeitá-lo. Ou seja, no campo de sua liberdade
para determinar a hipótese de incidência, o legislador deve ter a igualdade na
tributação como norte no limite da coerência sistêmica15. A Corte Constitucional
apenas confirma o que o sistema tributário apresenta em termos de coerência,
como noticiam os autores citados acima. O mesmo vale para o sistema tributário
brasileiro submetido ao escrutínio do STF, sempre que não se procure entender
por coerência aquilo que convém ao interlocutor ou destinatário da prestação
jurisdicional.
No primeiro quinto do século XXI, o comportamento da Corte Constitucional alemã permaneceu estável no mesmo sentido. Mais adiante, vamos comentar
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LEÃO, Martha Toribio. Direito fundamental de economizar tributos. São Paulo: Malheiros, 2018.
TIPKE, Klaus; LANG, Joachim. Steuerrecht. Atualizado por Roman Seer, Johanna Hey, Wolfram
Reiss, Heinrich Montag e Joachim Englisch. Colônia: Dr. Otto Schmidt, 2020, p. 82.
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Reiss, Heinrich Montag e Joachim Englisch. Colônia: Dr. Otto Schmidt, 2020, p. 85. O texto
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uma decisão de outra corte constitucional, a Suprema Corte americana, para verificar, num caso concreto, se houve coerência, consistência e estabilidade na
apreciação de uma questão tributária tão relevante como o negócio digital, que
causa a disrupção do sistema tributário global. A erosão de base tributária motivou a decisão da Suprema Corte, consequência do avanço tecnológico. Este avanço, segundo a mesma Corte, leva os entes federados à ruína orçamentária. Não há
federação sem receita tributária. Como uma Corte constitucional pode ignorar
tal fato e permitir que os negócios digitais criem disparidades concorrenciais16?
A análise da jurisprudência da corte constitucional é imprescindível para
observar a coerência decisória, mas o método de pesquisa não deve ser randômico, procurando palavras-chave, posto que o resultado disso será imprestável para
análise de coerência. Tampouco se recomenda juntar um grupo de decisões do
STF a esmo e pretender que juristas comentem tais julgados e dissertem sobre
coerência. Pode haver, no limite, coerência até no consequencialismo. Não há perda hermenêutica alguma no consequencialismo, pois é da Corte Constitucional
cuidar de questões de Estado, na sua função política de guardiã da Constituição.
A derrotabilidade das decisões do STF, então, é uma daquelas ideias ruins
que merecem bloqueio doutrinário, mas isso fica para outro ensaio. Para não fugir ao tema, no entanto, a derrotabilidade em matéria tributária está contida pela
coerência, de sorte que tratar de uma para discutir a outra soa como argumento
de derrotado em teses decididas pela Corte Constitucional. Na argumentação
jurídica, que tem se feito presente nas questões constitucionais tributárias, os tribunais enfrentam informações imprecisas, tanto fáticas quanto jurídicas. Nesse
contexto, ao se deparar com fato novo, a decisão pode mudar, sem que isso resulte em incoerência. A superação de um determinado comportamento jurisprudencial não significa sequer instabilidade, apenas circunstâncias especiais prevalentes aqui e agora17.
A evolução das estruturas socioeconômicas permite, afinal, aferir a coerência
sistêmica alcançada sob a perspectiva tributária. A doutrina participa também na
conformação crítica do sistema tributário, ao propor formas de oferta da coerência no sistema tributário. Não há no debate senão ciência, tanto neste ensaio quanto nos demais textos a serem publicados nos Anais do VII Congresso Brasileiro de
Direito Tributário Atual do IBDT. O sistema tributário tem que fazer sentido como
um todo, numa condição cognitiva do direito, elemento essencial para a normatividade18.
16
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3. A coerência nas Cortes Constitucionais
O sistema tributário reflete fielmente as particularidades das diversas jurisdições. No Brasil, particularmente, o sistema tributário segue o modelo federativo, como na Alemanha e nos EUA. O modelo de federação brasileiro trino, porém, exerce significativa influência no sistema tributário, algo parcialmente aplicável nas federações citadas acima. Na Constituição de 1988, o constituinte dividiu as competências tributárias entre os três níveis de governo – a União, os
Estados e os Municípios. A organização tributária fiscal brasileira reflete a autonomia constitucional dos entes federados, na proporção das competências vertical e horizontal desenhadas pelo constituinte de 1988. Na crítica correta de Reale, o constituinte optou por uma posição entre o liberalismo oitocentista e o dirigismo estatal. Entendeu que a Carta de 1988 adotou o social-liberalismo, compatível com os problemas da época19. Em três décadas, a evolução socioeconômica
demanda uma revisão jurisprudencial do STF, sem que isso represente o fim do
direito tributário ou da federação. Como se verá nos comentários ao caso da Corte dos EUA, é possível reajustar a federação para a própria sobrevivência do Estado Federado. Esse ajuste vale para o sistema tributário, naquilo que tem como
paradigma a Constituição, atualizado à evolução tecnológica. No campo sociológico, a variação axiológica sem perda de coerência hermenêutica pode ser observada no comportamento da Suprema Corte acerca da liberdade de expressão,
levando em conta também a evolução tecnológica20.
Consequentemente, o sistema tributário tem um conceito próprio no sistema
de governo federativo. A constitucionalização do direito tributário é fruto do positivismo estrito, que provoca no jurisdicionado falsa sensação de segurança. Existe de fato uma excessiva constitucionalização do direito tributário, que procura
conferir aos entes federados competência tributante. José Souto Maior Borges
considera que, na inter-relação entre os entes federados, interpõe-se a isonomia,
justamente pela autonomia atribuída constitucionalmente, tudo em nome da segurança jurídica do jurisdicionado21. A segurança jurídica depende da coerência
sistêmica que respeite o princípio da igualdade na tributação, garantida pelo controle jurisdicional. O risco de quebra de autonomia oriundo da erosão de bases
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tributárias demanda da Corte Constitucional um ajuste axiológico das hipóteses
legais descritas nas chamadas regras de competência, sempre que a legislação
complementar não atenda a tal demanda.
O controle jurisdicional trabalha com a coerência para conferir ao jurisdicionado segurança jurídica. Esse foi o intuito do legislador do Código de Processo
Civil – CPC – ao redigir o art. 926. Manter a jurisprudência estável, íntegra e
coerente é uma diretriz de observância obrigatória por qualquer juiz. Coerência
nas decisões dos tribunais não se conquista por meio de reiteradas decisões sobre
o mesmo tema em diversos casos. A coerência se manifesta por meio da justificação das decisões, ou seja, da aplicação de princípios constitucionais na formação
do precedente jurisprudencial. Na construção da decisão judicial deve o juiz ter
em mente o fato de que ele é parte do sistema jurisdicional em que outras pessoas
participam da concretização da justiça fiscal. Existe, porém, uma ligeira distorção
terminológica na interpretação do texto legal do CPC22. O art. 926 do CPC não
condena o julgador a decidir segundo um critério da legalidade estrita.
Na análise hermenêutica do precedente existe uma justificável preocupação
com a discricionariedade judicial. A hermenêutica busca a compreensão das manifestações do espírito humano, expressadas na cultura, por diversas perspectivas, como a histórica, filosófica, artística, jurídica etc. Por tal razão, interpretar
vincula seu agente aos valores que informam a norma jurídica. De igual modo o
intérprete se vincula aos princípios derivados dos mesmos valores, sejam eles expressos ou implícitos. Para Torres, interpretar não se restringe apenas ao texto,
mas também ao problema, demandando uma apreciação dos problemas jurídicos
concretos23. Pretender que os problemas jurídicos concretos não exerçam qualquer influência no posicionamento da corte constitucional parece doutrina divorciada da lógica.
Na coerência, o juiz da corte constitucional não se torna prisioneiro do passado, obrigado a julgar sempre da mesma forma e respeitando entendimentos
anteriores da mesma corte que integra, ou mesmo de outras cortes superiores. A
hermenêutica não determina ao juiz reproduzir aquilo que já foi julgado, pois a
coerência está na hermenêutica produtiva, que leva em conta a evolução socioeconômica e sua influência sobre o sistema como um todo, aqui visto sob a perspectiva tributária. O vetor principiológico se encontra na coerência do sistema tributário, quando este conduz a interpretação do juiz, ou seja, os valores expressos na
constituição como pilares do sistema tributário não permitem que o juiz deles se
afaste na apreciação dos casos concretos. Afinal, na relação obrigacional entre o
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Estado e o cidadão no campo tributário a defesa da igualdade na tributação, mediante a equitativa repartição da carga fiscal é um pressuposto de justiça. Justiça
essa intimamente ligada à liberdade, no que Kelsen chamou de metamorfose da
ideia de liberdade, a subordinação aos limites em nome do convívio social, de
modo que a liberdade natural se torne liberdade política24.
O texto do novo diploma processual civil determina em seu art. 926 que os
tribunais uniformizem sua jurisprudência e a mantenham estável, íntegra e coerente. O enunciado de súmulas pressupõe que os tribunais se atenham às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Isso não impõe ao juiz
decidir sempre do mesmo modo. Ademais, o princípio do stare decisis se trata de
um sistema judiciário (americano) bastante sofisticado sob o ponto de vista da
verbalização, que trabalha com a ideia de casos e normas, com mecanismos inconcisos ou automáticos que somente o observador atento aos precedentes é capaz de
entender25. Os mais críticos poderiam afirmar que esse princípio do stare decisis
se restringe ao direito anglo-saxão. Inegável que tal princípio se aplique especialmente ao direito anglo-saxão, mas este “conversa” com o direito romano germânico e, atualmente, é possível dizer que os sistemas jurídicos convergem para um
misto de ambos. De fato, o que se observa nos dois sistemas jurídicos é como o
overruling passou a assombrar o jurisdicionado que deseja e até tem em seu sistema normativo o pressuposto da segurança jurídica. A importância do precedente,
diga-se bem, num cenário de integração de sistemas normativos no plano global,
é sentido de acordo com a importância geopolítica das jurisdições. O caso Wayfair,
comentado aqui neste ensaio, é um exemplo, pois diversos países estão discutindo
o caso e, em alguma medida, revendo seus projetos normativos, em função do
que a Suprema Corte americana julgou26.
A coerência na formação da jurisprudência demanda uma comparação
exaustiva entre o caso e a norma, num movimento de ida e vinda (hin und her) que
concretize os princípios. A estabilidade do sistema propõe comedimento da comparação de precedentes e, principalmente, uma análise exaustiva dos elementos
principiológicos da ação hermenêutica. A igualdade conecta o jurisdicionado com
a justiça fiscal, seu elemento de coerência. A estruturação da jurisprudência segundo o primado da igualdade pressupõe que se analisem os casos sob a lupa da
capacidade contributiva.
A oferta da coerência, afinal, segue o que Bonavides propôs, ou seja, que a
hermenêutica deixe de ser algo atado apenas a uma simples e constante averigua-
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ção de textos, vistos de modo dedutivo, por mera técnica de dedução subsuntiva
“savigniana”27. Na função informadora de um ramo do direito, segundo Lang, o
princípio da capacidade contributiva é a base primária para um sistema interno
de princípios jurídicos. Tais princípios concretizam o princípio da capacidade
contributiva e, através disso comprovam a validade da ordem jurídico-tributária28. Vejamos como tal concretização se dá nas decisões da corte constitucional
brasileira, numa oferta de coerência estruturante da jurisprudência, corrigindo a
instabilidade provocada pelo caos do excesso normativo em matéria tributária.
4. A coerência nas decisões e a capacidade contributiva
Algumas decisões do STF merecem uma análise mais detida em relação ao
princípio da coerência. Assim sendo, são aqui compiladas algumas decisões em
que a Corte Constitucional brasileira se pronunciou em matéria tributária, num
período de dez anos, justificando seu posicionamento em relação ao princípio da
capacidade contributiva, corolário do princípio da igualdade na tributação. Nessas decisões o tribunal enfrentou polêmicas e alterou seu posicionamento. Também manteve posições, mas sob distintos argumentos. Utilizou-se também de
argumentos deles finalísticos, consequencialistas, praticando até alguma sorte de
ativismo. Como avaliar isso diante do primado da coerência? Vejamos se, de fato,
ao longo dos anos, houve incoerência nas decisões do STF sobre matéria tributária. Também se dedica neste item a análise comparada de decisões pontuais de
cortes constitucionais.
No caso do sigilo bancário, o STF tratou da ponderação entre o sigilo fiscal
e a obrigação constitucional de pagar tributos. No Recurso Extraordinário n.
601.314, o Ministro Relator Edson Fachin analisou a requisição de informações
da Receita Federal às instituições financeiras, com base no art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001. Considerou, afinal, que o mencionado artigo “não atenta
contra o sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever do sigilo da esfera bancária para a fiscal29. Na
ponderação entre o sigilo bancário e o dever de pagar tributos a corte optou por
atender ao segundo princípio, justificando a opção no atendimento à capacidade
contributiva. Não se observou coerência nessa decisão do STF, ao menos sob a
27

28

29

BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa. São Paulo: Malheiros, 2001,
p. 212.
LANG, Joachim. Konkretisierung und Restriktionen des Leistungsfähigkeitsprinzips. In: DRENSECK, Walter; SEER, Roman (coord.). Festschrift für Heinrich Wilhelm Kruse zum 70. Geburtstag.
Colônia: Dr. Otto Schmidt, 2001, p. 318.
BRASIL. STF. RE n. 601.314/SP. Rel. Min. Edson Fachin. Plenário. Julgamento em 24.02.2016.
Publicação em 16.09.2016. O mesmo STF já tinha se manifestado em outra oportunidade com
igual entendimento (STF. ADI n. 2.390. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento em 19.02.2016). Disponível em: www.stf.jus.br. Acesso em: 20 mar. 2020.
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perspectiva do princípio da capacidade contributiva, que não foi adequadamente
explorada. Não basta mencionar no corpo da decisão um princípio para atender
à oferta da coerência, que somente se atende quando o princípio passa pelo crivo
da prova de aplicação, seguindo um critério próprio. Mesmo sob o argumento
que os dados bancários serão mantidos em sigilo pelo ente fiscal, o acesso à intimidade do contribuinte o deixa vulnerável ao abuso do agente arrecadador, que
não é contido senão pela justiça fiscal, esta sim, concretizada pelo princípio da
capacidade contributiva. O mesmo STF voltou a se manifestar sobre o direito ao
sigilo bancário, em sede de repercussão geral, para seguir igual entendimento
acerca da flexibilização do direito ao sigilo de dados bancários, autorizando o
acesso da Receita Federal a tais informações sem decisão judicial autorizativa30.
Note-se que a incoerência do STF no caso do sigilo bancário e fiscal não guarda
relação com a estabilidade ou inconsistência.
Em outra decisão do STF de 2015, o tribunal analisou o tema recorrente da
progressividade do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano. Na questão da
função social da propriedade, elemento que justifica a aplicação de alíquota progressiva extrafiscal no tempo, o Tribunal apreciou especialmente a questão da
alíquota mínima aplicada no município de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Neste caso, o Ministro Relator Luiz Fux tratou do princípio da capacidade contributiva de modo coerente, ao afastar a cobrança do imposto por alíquota mínima. O caráter real do imposto não permite progressividade por força
apenas da capacidade contributiva da parte. O critério da progressividade aceito
pelo STF nas diversas ocasiões em que se manifestou está restrito ao critério temporal, vedado outro critério de mensuração, de acordo com a emenda feita ao
texto constitucional31. Na decisão, o STF ajustou a questão da capacidade contributiva, afastando-o do tributo indutor. A coerência da decisão se nota na apreciação do princípio nos tributos indutores extrafiscais, mesmo para considerá-lo
inaplicável à espécie. A capacidade contributiva orienta o legislador a tributar
com base no valor patrimonial do bem, mas a progressividade rompe com o princípio em nome da justiça social. Não obstante, o STF firmou entendimento no
sentido de que a EC n. 29/2000 não ofende cláusula pétrea, autorizados os muni-
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cípios a legislarem sobre o IPTU com alíquotas progressivas de acordo com o
valor venal dos imóveis32. Sob o paradigma da capacidade contributiva, seria um
argumento válido a incoerência do STF, não fosse a EC n. 29/2000 trazer ao texto
constitucional a função social da propriedade. A mudança de paradigma tampouco afetou a estabilidade em função do STF assentar entendimentos anteriores
com a repercussão geral. O tema da progressividade do IPTU, afinal, não guarda
relação com a capacidade contributiva.
Exemplo de coerente aplicação do princípio da capacidade contributiva foi
observado na decisão do STF sobre imunidade de entidades beneficentes de assistência social. Nessa decisão do ano de 2014 o Supremo Tribunal Federal interpretou a imunidade aos impostos prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal, em relação à contribuição PIS, destinada ao custeio da seguridade social. O
tribunal teve que ajustar axiologicamente a expressão “isenção” do art. 195, § 7º,
da CF no seu conteúdo semântico de imunidade para as entidades beneficentes
de assistência social. O que significou uma oferta de coerência em relação ao
princípio foi justamente conferir a imunidade apenas às entidades com ausência
de capacidade contributiva, preenchidos os requisitos formais do art. 55 da Lei n.
8.212/199133. A interpretação conforme a Constituição, realizada no modo descrito acima, atende o jurisdicionado na oferta de coerência do sistema tributário.
Tanto assim, que mais tarde o STF pacificou tal entendimento, reconhecendo o
papel da lei complementar na determinação do tipo constitucional de entidade
beneficente34. O STF decidiu, em sede de repercussão geral, sobre a necessidade
do jurisdicionado de adequar-se ao que a lei complementar descreve como entidade beneficente. O conteúdo semântico não vem pronto e imutável pelo constituinte originário ou derivado, considerando o avanço da sociedade no desenvolvimento das funções do Estado, de sorte que as condições previstas na Lei n.
12.101/2009 precisam ser observadas pelas entidades que buscam a imunidade
tributária.
Em 2013 o STF julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 2.558,
proposta pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), insurgindo-se contra o
disposto no art. 74 da MP n. 2158-35, de 2001. Num típico caso de incoerência, o
tribunal entendeu, por maioria de votos, que o dispositivo se aplica às empresas
com coligadas situadas em países com tributação favorecida. Por consequência, a
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mesma corte considerou inaplicável o dispositivo para empresas com coligadas
em países sem tributação favorecida. A incoerência da decisão ficou patente na
motivação da decisão que considerou válida a tributação do imposto de renda
(IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os resultados
de empresas controladas ou coligadas no exterior, na data do balanço no qual
estes tiverem sido apurados. A Ministra Relatora Ellen Gracie considerou que a
apuração de lucros pela controlada caracteriza aquisição de disponibilidade jurídica da renda, que depende de posição de controle para que a renda se realize. O
Ministro Nelson Jobim tratou em seu voto do art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN, sob a perspectiva da realização da renda, no conteúdo da disponibilidade jurídica e econômica da renda. A realização da renda, sendo a própria expressão da capacidade contributiva, merecia um cuidado maior, justamente em
nome da coerência do sistema tributário. Isso não ocorreu, pois o julgador se
pautou por parâmetro impróprio para justificar a realização da renda, ao utilizar
o Método da Equivalência Patrimonial – MEP. O voto mais técnico coube ao Ministro Joaquim Barbosa, que considerou o MEP insuficiente para afastar o requisito constitucional da disponibilidade jurídica da renda35. O fato de o MEP orientar a contabilização do lucro auferido pela empresa estrangeira coligada no balanço da empresa brasileira não guarda qualquer relação com a realização da
renda, nem tampouco em disponibilidade jurídica ou econômica, condição legal
de capacidade contributiva. O STF voltou a tratar do lucro das coligadas no exterior em algumas ocasiões. Na mais recente delas, com efeito, o STF sedimentou a
questão da disponibilidade, afirmando que o IRPJ e CSLL devem recair apenas
sobre os lucros de coligadas e controladas no exterior. Afastou a pretensão da
PGFN de ampliar a base de cálculo para todo o resultado positivo auferido graças
ao método de equivalência patrimonial36. A coerência do entendimento do STF
está em afirmar como adequada a norma que estabelece o momento e o método
de apuração do lucro de coligadas no exterior, para fins de tributação pelo IRPJ
e CSLL. Se o método premia a realização da renda, o entendimento do STF atende à oferta de coerência em relação à capacidade contributiva.
Ainda no ano de 2013 o STF enfrentou o tema do imposto de renda em sede
de repercussão geral, buscando estruturar sua jurisprudência. A questão da incidência de imposto de renda sobre lucro fictício em decorrência da aplicação de
atualização monetária (OTN) significa oferta de coerência ao sistema, pois o Mi-
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nistro Marco Aurélio declarou inconstitucional o art. 30, § 1º, da Lei n. 7.730/1989
e do art. 30, caput, da Lei n. 7.799/1989. A questão que exigiu do tribunal a concretização do princípio da capacidade contributiva foi a ausência de renda tributável. A aplicação do índice de correção monetária criou séria distorção ao criar
renda fictícia no afã de combater a inflação, culminando por tributar renda ausente37. Em que pese a decisão do STF tratar de um tema de época remota, a
importância da decisão se dá pelo fato da preocupação em estruturar a questão
por via de repercussão geral, ajustando o tema do imposto sobre renda inexistente, que afronta ao princípio da capacidade contributiva. Numa decisão mais recente, o STF voltou a tratar de renda inexistente, ao afastar a tributação sobre
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração salarial. O
Ministro Dias Toffoli esclareceu que a Corte considera de modo estável, coerente
e consistente, que a materialidade do tributo está relacionada à existência do
acréscimo patrimonial. Ora, se os juros de mora visam recompor o patrimônio do
contribuinte, depauperado em função do atraso no cumprimento da obrigação,
não cabe tributação sobre riqueza inexistente38.
Ao decidir sobre a revisão ou alteração da possibilidade de compensação de
prejuízos fiscais na base de cálculo da CSLL ou do IR, o STF visitou a questão da
capacidade contributiva, contrariando a tese do contribuinte. O benefício fiscal
pode ser revisto ou alterado sem afrontar o princípio da capacidade contributiva,
conforme entendeu o Ministro Ricardo Lewandowski em seu relatório, seguindo
igual entendimento da Corte em outros recursos extraordinários. Em outras palavras, a compensação de prejuízo é um benefício que o Estado confere ao contribuinte, em cumprimento à política fiscal e econômica do governo, que não constitui direito adquirido, autorizado o fisco a rever tal política a qualquer tempo,
sem ferir o princípio da capacidade contributiva. Além disso, a retirada do benefício, ainda que resulte em aumento indireto de carga tributária, não depende de
lei complementar39. A coerência demonstrada na decisão do STF sobre a matéria
nota-se na análise da revisão de benefícios fiscais e seus efeitos ao contribuinte,
tomando como paradigma a igualdade na tributação e a capacidade contributiva,
nesse caso afastada a hipótese de infração aos princípios. No mesmo sentido do
paradigma constitucional da capacidade contributiva, o STF fixou seu entendimento sobre matéria em sede de repercussão geral. Não prevaleceu o entendimento contrário do Ministro Relator Marco Aurélio, seguindo o Pleno do tribu-
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nal o voto divergente do Ministro Alexandre de Moraes, segundo o qual a trava
de 30% de compensação de prejuízo é um favor fiscal, logo, sua revogação não
afeta o princípio da capacidade contributiva40.
Encerrando o período decenal de apuração nesta pesquisa, a decisão do STF
sobre imposto de renda, no ano de 2011, acerca da dedução de valores relativos a
créditos de difícil ou duvidosa liquidação, consiste em mais uma oferta de coerência ao jurisdicionado. Não houve violação ao conceito constitucional de renda,
nem tampouco afronta ao princípio do não confisco, como acertou o Ministro
Joaquim Barbosa em seu relatório. Créditos de difícil ou duvidosa liquidação são
temas financeiros e não tributários, de modo que o princípio da capacidade contributiva passa ao largo da discussão41. A mera alegação da parte interessada de
que o chamado “crédito podre” afeta sua renda disponível não pode sensibilizar
a autoridade fiscal, parte estranha ao negócio entre o contribuinte e seu cliente.
O direito tributário regula fatos econômicos de interesse para a arrecadação, mas
não se subordina a eles senão por favor fiscal expresso aplicado a determinados
contribuintes por ação de política fiscal discriminatória. Não pode uma relação
comercial privada influenciar na percepção da renda por parte do fisco, inaplicável ao caso o princípio da capacidade contributiva. A análise acurada do tema em
face ao princípio da igualdade e capacidade contributiva realiza a coerência, mesmo para negar direito do contribuinte estranho aos princípios. Esta foi a posição
do STF em sede de repercussão geral, com voto vencido do relator Ministro Marco Aurélio, seguindo o voto divergente do Ministro Alexandre de Moraes42.
5. Conclusão
Seguindo a lógica abordagem de Vanistendael acerca da evolução da justiça
fiscal no tempo, não se observou sensíveis avanços na jurisprudência da corte
constitucional analisada. O que se tem, afinal, é a estabilidade e coerência como
oferta ao jurisdicionado. A amplitude temporal seguida como método de pesquisa qualitativa não revelou mudança na oferta de coerência43.
De igual sorte, no período de dez anos observado neste ensaio, exclusivamente no STF, é possível afirmar um avanço na estruturação jurisprudencial segundo o princípio da coerência, principalmente a partir da introdução do meca-
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BRASIL. STF. RE n. 591.340. Tema 117. Rel. Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno. Julgamento em
27.06.2019. Publicado em 03.02.2020. Disponível em: www.stf.jus.br. Acesso em: 20 mar. 2021.
BRASIL. STF. RE n. 422.944 AgR/MG. Rel. Min. Joaquim Barbosa. Tribunal Pleno. Julgamento
em 01.03.2011. Publicado em 31.03.2011. Disponível em: www.stf.jus.br. Acesso em: 20 mar. 2021.
BRASIL. STF. RE n. 1.003.758/RO. Tema 705. Tribunal Pleno. Julgamento em 14.05.2021. Publicado em 17.05.2021. Disponível em: www.stf.jus.br. Acesso em: 20 maio 2021.
VANISTENDAEL, Frans. Is fiscal justice progressing? In: TIPKE, Klaus; SEER, Roman; HEY,
Johanna; ENGLISCH, Joachim (org.). Festschrift für Joachim Lang zum 70 Geburtstag. Gestaltung der
Steuerrechtsordnung. Colônia: Dr. Otto Schmidt, 2010, p. 108/132, p. 132.
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nismo da repercussão geral nas decisões do STF. A corte constitucional brasileira
se manifestou por diversas ocasiões acerca do princípio da capacidade contributiva. O STF ajustou a aplicação do princípio da capacidade contributiva sob a perspectiva lógico-sistêmica, fixando seu entendimento em sede de repercussão geral, por temas.
A percepção deste ensaio sobre o tema da coerência, partindo de um sistema
tributário criado a partir da edição do Código Tributário Nacional, resulta na
conclusão de ganho de justiça fiscal para o contribuinte. Apesar de a pesquisa
jurisprudencial no âmbito do STF se limitar temporalmente ao espectro de dez
anos, é possível afirmar que houve no tempo de existência do CTN um avanço na
justiça distributiva, principalmente, na legislação do imposto de renda, sinal de
coerência sistêmica. A Constituição Federal de 1988 recepcionou o CTN e seguiu
na garantia do contribuinte em relação a um sistema tributário pautado pela
igualdade na tributação e na capacidade contributiva.
Nas decisões relatadas foi possível notar que o STF é sensível à teoria da argumentação sobre a coerência, demonstrando preocupação em verificar a pertinência das teses tributárias sob o paradigma constitucional, levando em conta a
concretização do princípio da capacidade contributiva. Esse trato de coerência
ficou patente, por exemplo, na decisão que julgou a vedação de dedutibilidade da
CSLL na apuração do lucro real, negando que tal medida afronta o princípio da
capacidade contributiva. Na decisão, o Ministro Joaquim Barbosa se valeu da
doutrina sobre o que vem a ser renda, ao manter a coerência decisória sobre a
matéria44.
No campo de atuação do legislador tributário pode este agir com liberdade
na definição da riqueza tributável em todos os seus contornos, porém a coerência
do sistema tributário impede que ele siga além do princípio da igualdade na tributação. A legislação fiscal contém um grau de subjetivismo que não prejudica a
interpretação do tribunal constitucional, que realiza a justiça fiscal em considerações, que no caso concreto se ajusta melhor ao princípio paradigmático45.
A coerência no sistema tributário brasileiro não tem um caráter meramente
principiológico, notável sua aplicação concreta nas decisões do STF em matéria
tributária, mesmo na apreciação de normas indutoras ou de função regulatória
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BRASIL. STF. RE n. 582.525/SP. Rel. Min. Joaquim Barbosa. Tribunal Pleno. Julgamento em
09.05.2013. Publicado em 07.02.2014. Disponível em: www.stf.jus.br. Acesso em: 20 mar. 2021. A
citação de José Luiz de Bulhões Pedreira (Imposto de Renda. Rio de Janeiro: Justec, 1971, p. 06-39).
A citação de Ricardo Mariz de Oliveira (Dedutibilidade da Contribuição Social sobre o Lucro da
Base de Cálculo do Imposto de Renda. Revista de Estudos Tributários n. 5, ano I. São Paulo: Síntese, 1999, p. 155).
SCHWARZ, Kyrill A. Folgerichtigkeit im Steuerrecht – Zugleich eine Analyse der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 3. Abs. 1 GG. In: DEPENHEUER, Otto; HEINTZEN, Markus; JESTAEDT, Matthias; AXER, Peter (org.). Staat im Wort, Festschrift für Josef Isensee.
Heidelberg: C. F. Müller, p. 949/964, p. 959.
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extrafiscal. Também é possível notar a oferta de coerência no sistema tributário
nacional, na apreciação da praticidade ou praticabilidade tributária. Isso foi notado, por exemplo, na decisão do STF sobre Microempresas e o modelo de tributação conhecido por Simples. Nesse caso o Ministro Marco Aurélio verificou distintas capacidades contributivas entre os contribuintes objeto de cada modelo
simplificativo46. Ainda no campo da simplificação, o STF deixou de aplicar o
primado da coerência, pontualmente, ao decidir pela constitucionalidade da
substituição tributária para frente no ICMS, alegando que tal medida de praticidade não fere o princípio da capacidade contributiva47. A falha de oferta de coerência pontual não macula o que foi pesquisado e demonstrado neste ensaio.
Afinal, em que pese louvável o esforço do legislador processual civil em propor a estruturação da jurisprudência dos tribunais brasileiros de modo estável,
íntegro e coerente no CPC, as decisões apreciadas neste ensaio demonstram que
o tribunal constitucional brasileiro não depende de positivação para concretizar
tal princípio. Sempre que o sistema tributário proporcione uma oferta de coerência ao jurisdicionado, a tentativa do fisco em afrontar os princípios da igualdade
e capacidade contributiva pode ser combatida e, consequentemente, ter a lei inconstitucional afastada do ordenamento jurídico.
Englisch denunciou que os direitos humanos fundamentais ainda desempenham um papel limitado no escrutínio da tributação substantiva na Europa. Não
obstante, a dignidade humana, tanto na União Europeia quanto no direito constitucional alemão é o valor fundamental mais precioso. A Corte Constitucional
alemã aceitou uma série de regras no contexto de fixar o conceito de mínimo
existencial como limitação ao poder de tributar48. No Brasil, o mínimo existencial
não se desenvolveu como se esperava, talvez pela timidez positivista do STF no
ajuste axiológico de princípios implícitos na Constituição.
Assim, mesmo sem ter o princípio da capacidade contributiva expresso no
texto constitucional, a Corte Constitucional alemã exerceu um ativismo judicial
para garantir uma oferta de coerência ao cidadão, gerando um impacto importante no direito substantivo doméstico da Alemanha49. Enfim, o ativismo judicial
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BRASIL. STF. AI n. 496.183-AgR /MG. Rel. Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno. Julgamento em
22.10.2013. Publicado em 20.11.2013. Disponível em: www.stf.jus.br. Acesso em: 20 mar. 2021.
BRASIL. STF. RE n. 743.607-AgR/SP. Rel. Min. Teori Zavascki. Tribunal Pleno. Julgamento em
11.02.2014. Publicado em 25.02.2014. Disponível em: www.stf.jus.br. Acesso em: 20 mar. 2021.
ENGLISCH, Joachim. The impact of human rights on domestic substantive taxation – The German experience. In: SCHOUERI, Luís Eduardo; BIANCO, João Francisco (coord.). Estudos de
direito tributário em homenagem ao Prof. Gerd Willi Rothmann. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p.
133/153, p. 135.
ENGLISCH, Joachim. The impact of human rights on domestic substantive taxation – The German experience. In: SCHOUERI, Luís Eduardo; BIANCO, João Francisco (coord.). Estudos de
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133/153, p. 153.

268

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

da corte constitucional não é, ao menos na Alemanha, tão criticado como aqui no
Brasil. O que a boa doutrina alemã se preocupa, afinal, é com o resultado de
oferta de coerência para o jurisdicionado.
As decisões do STF seguem o mesmo caminho, comprovando a evolução na
justiça fiscal do sistema tributário brasileiro, ajustando a distorção provocada
pelo excesso normativo no intuito de arrecadar. O paradigma da capacidade contributiva, expresso na Constituição Federal, segue sendo um vetor de coerência
sistêmica adotado pelo STF em suas decisões. O que este ensaio procurou demonstrar para o VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual do IBDT foi
que o STF segue uma linha de coerência, consistência e estabilidade sobre os temas pesquisados no último decênio.
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Introdução
Ao longo das últimas décadas do século XX, e no início do século XXI, assistiu-se a um incremento no exercício, por parte da União, da competência para
instituir contribuições. O maior emprego dessa espécie exacional levou, por reflexo, à formação de uma bibliografia destinada a compreendê-la, provocando ainda
os tribunais a se posicionarem sobre pontos específicos referentes ao seu perfil.
Mas, do mesmo modo como acontece em relação a outros assuntos jurídicos,
as manifestações jurisprudenciais em torno das contribuições geralmente se dão
de forma pontual, separadas umas das outras no tempo, e também conforme o
assunto específico que se debate em cada situação.
Quando se aproximam e comparam essas manifestações, tentando-se formar
um quadro geral, à luz da jurisprudência, a respeito do perfil das contribuições,
percebe-se que o todo é maior que a soma das partes. O conjunto revela mais que
a mera soma do que cada parte isolada é capaz de esclarecer, pois algumas decisões têm consequências que, quando se lhes adicionam os fundamentos e os efeitos de outras decisões, assumem dimensão incomparavelmente maior.
O propósito deste texto é o de fazer essa comparação, das várias decisões
diferentes que, em momentos diversos, cuidaram de temas ligados às contribuições. Objetiva-se, com isso, aferir quais podem ser, dentre outras, as causas para
a dificuldade em se estabelecer limites claros para a cobrança dessa espécie tributária, inclusive aqueles que os próprios pronunciamentos judiciais afirmam ser
centrais à figura.
1. A nova espécie e o mantra da finalidade
As contribuições aparecem na legislação antes, e independentemente, de
uma explicação por parte da literatura especializada a respeito de seu perfil. O
Código Tributário Nacional, por exemplo, embora classifique os tributos em apenas três espécies, alude, no art. 217, que suas disposições não “excluem a incidência” das diversas contribuições ali enumeradas.
Com o texto constitucional de 1988, as contribuições ganham maior destaque, e, na sequência, a União passa a instituir diversas delas, provocando os estudiosos da matéria a identificar um perfil adequado à espécie. Os Tribunais, por
sua vez, tiveram de resolver conflitos suscitados por contribuintes, o que trouxe a
figura para o centro das atenções.
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Reconheceu-se, então, a contribuição como espécie autônoma de tributo. Autores presos ao que seria o “paradigma anterior”1 ainda insistiam em vê-las como
impostos com destinação específica2, aos quais o disposto no art. 4º, II, do CTN3
não seria aplicável por expressa disposição constitucional. Outros reconheciam
tratar-se de espécie diversa, com características adicionais, não sendo, portanto,
adequado vê-las como meros impostos afetados a uma destinação. Marco Aurélio
Greco, por exemplo, defende que as contribuições são espécie tributária submetida a critério de validação finalístico, distinto nesse ponto de impostos e taxas. São
pagas não simplesmente por que se realizou o respectivo fato gerador, mas especialmente para que seja atingida certa finalidade4, determinada na Constituição.
Em qualquer caso, ela, a finalidade, seria o elemento central à figura5.
Como, porém, controlar o respeito a essa característica? Quais seriam os
efeitos de seu descumprimento, por parte do legislador? E se a lei determina a
destinação, mas há descumprimento por parte de seu aplicador? Uma resposta
coerente e firme a essas perguntas é essencial para que se possa, de fato, levar a
sério a afirmação segundo a qual o principal traço definidor, e diferenciador, da
nova espécie, seria a finalidade.
2. Parafiscalidade obrigatória
Uma das primeiras oportunidades que o Supremo Tribunal Federal teve
para se posicionar a respeito do perfil das contribuições, sob a vigência da Constituição Federal de 1988, foi no julgamento da constitucionalidade da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, criada pela Lei n. 7.689/1988.
O principal argumento invocado pelos contribuintes, para defender a inconstitucionalidade do tributo criado pela Lei n. 7.689/1988, era o de que a nova
contribuição deveria ter como sujeito ativo o Instituto Nacional da Seguridade
Social – INSS. E os fundamentos para isso eram vários, extraídos do próprio texto constitucional. Nos termos do art. 165, § 6º, III, a Seguridade Social deveria ter
um orçamento próprio. A teor do art. 194, sua gestão deveria ser autônoma e
1

2

3

4
5

KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. Tradução Beatriz Viana Boeira e Nelson
Boeira. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998.
Cf. BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense,
1998, p. 271; BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 3. ed. São Paulo: Lejus,
1998, p. 385; MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. 3. ed. Tomo II. Rio de
Janeiro: Borsoi, 1960, p. 99.
“Art. 4º A natureza específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação,
sendo irrelevantes para qualificá-la: I – a denominação e as demais características formais adotada pela lei; II – a destinação legal do produto de sua arrecadação.”
GRECO, Marco Aurélio. Contribuições (uma figura “sui generis”). São Paulo: Dialética, 2000, p. 138.
MELO, José Eduardo Soares de. As contribuições sociais no sistema tributário. São Paulo: Malheiros,
1993, p. 82; MACHADO, Hugo de Brito. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Comentários ao Código Tributário Nacional. São Paulo: Saraiva, 2002. vol. 1, p. 33; CARRAZZA, Roque
Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 510.
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descentralizada, sendo o governo – juntamente com empregados, empregadores
e segurados – apenas um dos componentes dessa gestão. E, nos moldes do art.
195, a Seguridade deveria ser financiada, de forma indireta, por toda sociedade,
por meio de recursos oriundos dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e, diretamente, por intermédio das contribuições ali
indicadas. Ou seja: as contribuições deveriam ser cobradas diretamente pela Seguridade, entidade com gestão e orçamentos próprios, não se confundindo com
os recursos oriundos do orçamento da União. Logo, as contribuições não poderiam ser arrecadadas pela União e destinadas à conta única do Tesouro, ainda
que depois a União repassasse os valores correspondentes à Seguridade. Era a
tese da “parafiscalidade obrigatória”.
O Supremo Tribunal Federal, contudo, embora tenha admitido que a finalidade, realmente, é o que caracteriza a contribuição, rejeitou a necessidade de
arrecadação da contribuição por entidade diversa da União. Constou do julgado:
“O acórdão recorrido deu especial ênfase à questão de integrar a contribuição o
orçamento fiscal da União. Teria sido criada uma forma de custeio indireto da
seguridade social, quando a Constituição somente admite o custeio direto. O fato
de a arrecadação ter sido atribuída à Secretaria da Receita Federal, estaria a desnaturar a contribuição criada pela Lei nº 7.689/88.”
O embasamento jurídico da arguição estaria nos artigos 194 e parág. único, 195
e parágrafos, e 165, parág. 5º, III, da Constituição, que não admitem a contribuição pela própria União. A receita não poderia integrar o orçamento fiscal da
União, porque deveria ficar vinculada à autarquia previdenciária e integrar o
orçamento desta.
Essa questão, entretanto, data venia, não tem a relevância jurídica que lhe emprestou o Egrégio Tribunal a quo.
O que importa perquirir não é o fato de a União arrecadar a contribuição, mas se
o produto da arrecadação é destinado ao financiamento da seguridade social
(C.F., art. 195, I). A resposta está na própria Lei 7.689, de 15.12.88, que, no seu
artigo 1º, dispõe, expressamente, que ‘fica instituída contribuição social sobre o
lucro das pessoas jurídicas, destinada ao financiamento da seguridade social.’ De
modo que, se o produto da arrecadação for desviado de sua exata finalidade, estará sendo descumprida a lei, certo que uma remota possibilidade do descumprimento da lei não seria capaz, evidentemente, de torná-la inconstitucional.”6

Veja-se: a Corte não afirma que a destinação do produto da arrecadação das
contribuições não seria essencial. Pelo contrário. Mas considerou que essa finalidade seria ainda assim atendida porque a lei determina que os recursos sejam
pela União destinados à Seguridade Social. E já se dava um recado: a possibilidade de a lei não ser cumprida, com a não aplicação dos recursos nos termos nela
previstos, não a faz inconstitucional. Mas não se disse que a aplicação da lei pode-

6

RTJ 143, p. 321 e 322.
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ria ser inconstitucional, e ilegal, visto que a lei e a Constituição condicionariam a
validade da cobrança a essa aplicação.
Note-se, contudo, que, embora o relevante seja a aplicação na finalidade, não
há dúvida de que se a própria arrecadação fosse feita por organismo destinado a
atender apenas essa finalidade, em vez de ter como credor a União, à qual incumbe arrecadar tributos os mais diversos, a serem empregados na consecução de
incontáveis outros objetivos, eventuais desvios seriam mais difíceis de serem levados a efeito, e muito mais facilmente identificáveis e evitáveis.
3. Demasiada abrangência de fins e reflexos sobre o controle
Estabeleceram-se também questionamentos, em torno das contribuições, especificamente no que tange às destinadas à intervenção no domínio econômico
(CIDE), e ao atendimento de finalidades sociais diversas daquelas já contempladas pelo art. 195 da Constituição, vale dizer, diversas de saúde, assistência e previdência, ações englobadas no rótulo “seguridade social.” Isso porque, em relação
a elas, o texto constitucional seria muito lacônico, constando apenas a remissão,
ao seu nome, no art. 149. Ou seja, independentemente da questão da parafiscalidade obrigatória como instrumento para facilitar o controle de eventuais desvios,
surgiu o problema de saber quais finalidades justificariam a instituição de contribuições.
Na doutrina, puseram-se diversas interpretações para o que seria uma “intervenção no domínio econômico” e, por igual, sobre como uma exação seria capaz ou hábil para perseguir essa finalidade7. O Supremo Tribunal Federal, apreciando a validade de contribuições criadas sob esse rótulo, e também de outras,
batizadas com outros nomes e defendidas pelo Fisco como tendo outras naturezas
(mas às quais o STF deu de ofício o rótulo de CIDE8), deu à espécie, ou à subespécie, abrangência considerável, pois entendeu que, além de inexistir a parafiscalidade obrigatória: (i) não se lhes aplica a vedação a que se tributem fatos situados
nas competências impositivas estaduais e municipais9; (ii) não precisam ser criadas por lei complementar; (iii) não demandam a prévia edição de lei complementar de normas gerais10; (iv) a “intervenção” levada a efeito por uma CIDE pode

7
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9
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Veja-se, por exemplo: GRECO, Marco Aurélio (org.). Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico e figuras afins. São Paulo: Dialética, 2001.
Foi o caso do Adicional de Tarifa Portuária – ATP, no qual contribuintes e Fazenda debatiam se
se tratava de taxa, ou de tarifa, e o STF de ofício validou-a afirmando tratar-se de CIDE (RE n.
218.061/SP).
Ac. un. da 2ª Turma do STF – Rel. Min. Marco Aurélio – RE n. 186.862/PR – j. 26.09.1995 – DJU
17.11.1995, p. 39226 – Ementário v. 1809-10, p. 2177.
“Constitucional. Tributário. Contribuição: SEBRAE: Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico. Lei 8.029, de 12.4.1990, art. 8º, § 3º. Lei 8.154, de 28.12.1990. Lei 10.668, de
14.5.2003. C. F., art. 146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4º. I. – As contribuições do art. 149,
C. F. 3/4 contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias
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alcançar atividades puramente privadas, mas também serviços públicos prestados
por delegação. Como muitas, praticamente todas, as ações estatais causam algum
reflexo ou impacto na economia, desenhou-se um perfil sob o qual, praticamente, qualquer exação pode ser criada sob esse rótulo, desde as que custeiam reforma agrária às que se prestam à melhoria de portos.
Quanto às contribuições sociais, entendeu a Corte que suas finalidades não
seriam apenas as que a própria Constituição atrela à cobrança de contribuições.
Qualquer outra finalidade social, não abrangida pelo tripé “saúde, assistência e
previdência”, já objeto das contribuições de seguridade aludidas no art. 195 da
CF/1988, poderiam ser perseguidas com o emprego de contribuições sociais, que
neste caso seriam “sociais gerais”11.
Da mesma forma como se deu em relação às CIDEs, também no que tange às
sociais gerais deu-se abrangência praticamente ilimitada ao rol de finalidades
passíveis de serem atendidas por contribuições. Praticamente qualquer atividade
estatal, se não promove uma intervenção na economia, realiza, de alguma maneira, uma finalidade social.

11

profissionais ou econômicas 3/4 posto estarem sujeitas à lei complementar do art. 146, III, C. F.,
isto não quer dizer que deverão ser instituídas por lei complementar. A contribuição social do art.
195, § 4º, C. F., decorrente de ‘outras fontes’, é que, para a sua instituição, será observada a técnica da competência residual da União: C. F., art. 154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4º. A contribuição não é imposto. Por isso, não se exige que a lei complementar defina a sua hipótese de
incidência, a base imponível e contribuintes: C. F., art. 146, III, a. Precedentes: RE 138.284/CE,
Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro Moreira Alves, RTJ 143/684. II. –
A contribuição do SEBRAE 3/4 Lei 8.029/90, art. 8º, § 3º, redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003
3/4 é contribuição de intervenção no domínio econômico, não obstante a lei a ela se referir como
adicional às alíquotas das contribuições sociais gerais relativas às entidades de que trata o art. 1º
do D. L. 2.318/86, SESI, SENAI, SESC, SENAC. Não se inclui, portanto, a contribuição do
SEBRAE, no rol do art. 240, C.F. III. – Constitucionalidade da contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade, portanto, do § 3º, do art. 8º, da Lei 8.029/90, com a redação das Leis 8.154/90 e
10.668/2003. IV. – R.E. conhecido, mas improvido.” (RE n. 396.266/SC – Rel. Min. Carlos Velloso
– STF – Tribunal Pleno – j. em 26.11.2003 – DJ 27.02.2004, p. 22)
“Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação de artigos e de expressões contidas na Lei
Complementar federal nº 110, de 29 de junho de 2001. Pedido de liminar. – A natureza jurídica
das duas exações criadas pela lei em causa, neste exame sumário, é a de que são elas tributárias,
caracterizando-se como contribuições sociais que se enquadram na subespécie ‘contribuições sociais gerais’ que se submetem à regência do artigo 149 da Constituição, e não à do artigo 195 da
Carta Magna. – Não-ocorrência de plausibilidade jurídica quanto às alegadas ofensas aos artigos
145, § 1º, 154, I, 157, II, e 167, IV, da Constituição. – Também não apresentam plausibilidade jurídica suficiente para a concessão de medida excepcional como é a liminar as alegações de infringência ao artigo 5º, LIV, da Carta Magna e ao artigo 10, I, de seu ADCT. – Há, porém, plausibilidade jurídica no tocante à arguição de inconstitucionalidade do artigo 14, ‘caput’, quanto à expressão ‘produzindo efeitos’, e seus incisos I e II da Lei Complementar objeto desta ação direta,
sendo conveniente, dada a sua relevância, a concessão da liminar nesse ponto. Liminar deferida
em parte, para suspender, ‘ex tunc’ e até final julgamento, a expressão ‘produzindo efeitos’ do
‘caput’ do artigo 14, bem como seus incisos I e II, todos da Lei Complementar federal nº 110, de
29 de junho de 2001.” (ADI n. 2.556 MC/DF – Rel. Min. Moreira Alves – j. em 09.10.2002 – DJ
08.08.2003, p. 87)
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A crítica de Humberto Ávila, nesse particular, é irretocável:
“admitir que a União Federal possa instituir contribuições sociais gerais, com
base no artigo 149, é esvaziar o conteúdo normativo do artigo 195, tanto da regra
de competência ordinária quanto da regra de competência residual, já que não
haverá mais função alguma nem para limitar a instituição da determinados fatos,
pois o poder abrangerá quaisquer fatos, nem para criar uma válvula de escape
somente exercitável por meio de lei complementar relativamente a outros fatos,
pois a competência ordinária será exercida por meio de lei ordinária sobre qualquer fatos sem vinculação a finalidades determinadas. Esse tipo de interpretação
despreza a estrutura constitucional, transformando a limitação no seu contrário:
falta de limites.”12

Se praticamente qualquer finalidade justifica a cobrança da contribuição,
fica bastante difícil controlar ou aferir possíveis desvios no seu atendimento. Afinal, se praticamente qualquer ação estatal é “social”, ou “interventiva”, praticamente qualquer destino que se der à exação estará, de algum modo, atendendo à
finalidade. Talvez não se tenha pensado nisso quando, validando-se exigências as
mais diversas sob esses dois rótulos, a Corte Maior conferiu tamanho elastério à
competência tributária federal neste quesito.
O legislador constituinte derivado ainda procurou, com a EC n. 33/2001,
trazer algum limite ao exercício da competência para instituir contribuições, definindo-lhes as possíveis bases imponíveis13. Tal como se dá em relação aos impostos, e às contribuições de seguridade. Mas o Supremo Tribunal Federal reputou
tais normas de competência, na parte em que referem as possíveis materialidades
a serem alcançadas pelas contribuições de intervenção no domínio econômico e
“sociais gerais”, como meramente exemplificativas. Sobrou, assim, apenas as finalidades, demasiadamente amplas, para servir de instrumento de controle.
4. Exaurimento da finalidade e uso em outras correlatas
Um primeiro reflexo da amplitude e da generalidade de fins a serem perseguidos por contribuições apareceu quando do julgamento da validade, ou do
possível exaurimento, da contribuição ao FGTS criada pela Lei Complementar n.
110/2001.
Como se sabe, tal exação foi criada para fazer face ao déficit nas contas do
FGTS, gerado por força da decisão, do Supremo Tribunal Federal, segundo a
qual a União precisaria corrigir as contas do fundo utilizando índice compatível
com a inflação havida no período. Para obter os recursos necessários ao cumprimento da decisão, criou-se a exação prevista na LC n. 110/2001, que referiu, de
forma expressa, ser essa a sua finalidade.

12
13

ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 258.
RE n. 603.624 – Tema n. 325-RG.
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Pondo de lado a discussão quanto à validade da figura em si mesma, seja por
ser uma contribuição “social especial geral”, aspecto já pontuado no item anterior
deste texto, seja por se estar impondo aos contribuintes do fundo que arquem
com os ônus da condenação judicial, o que importa é que, atingido o reequilíbrio,
com a publicação, pela Caixa Econômica Federal, gestora do fundo, da notícia de
que todas as condenações haviam sido honradas e o déficit estava sanado, colocou-se a questão de saber se a contribuição poderia continuar sendo cobrada. Se
sua finalidade era equilibrar as contas e sanar o déficit, pagando-se a condenação, e isso tudo já havia sido conseguido, justificar-se-ia prosseguir na exigência?
O Supremo Tribunal Federal, então, decidiu que sim, pois as finalidades sociais do FGTS seriam “amplas”14. A contribuição, mesmo com o exaurimento de
sua finalidade originária, poderia continuar sendo cobrada desde que aplicada
em alguma finalidade que seria, ainda assim, “social”. Constou da ementa que ao
“estabelecer que, até o ano de 2003, as receitas oriundas das contribuições ali estabelecidas terão destinação integral ao FGTS, pode-se concluir que, a partir de
2004, tais receitas poderão ser parcialmente destinadas a fins diversos, desde que
igualmente voltados à preservação dos direitos inerentes ao FGTS, ainda que indiretamente”. A mera “possibilidade” de se dar essa destinação, apesar de a lei
não o afirmar exatamente, fez a Corte entender que “subsistem outras destinações a serem conferidas à contribuição social ora impugnada, igualmente válidas,
desde que estejam diretamente relacionadas aos direitos decorrentes do FGTS”.
Deve-se reconhecer, porém, que qualquer ingresso público, a menos que seja
vinculado a outro fim específico por imposição normativa, pode ser aplicado em
algo relacionado ao FGTS. Só isso, porém, não é suficiente para validá-lo enquanto contribuição. Mas no acórdão, com todo o respeito, veem-se os reflexos de: (i)
reconhecerem-se objetivos muito amplos a serem perseguidos por contribuições;
(ii) reconhecer-se que não é necessário o texto constitucional previamente vincular ou associar tais objetivos, ainda que amplos, a uma contribuição em particular. Finalidades amplas e abertas, previstas na Constituição ainda que sem relação
explícita com uma contribuição que as deva instrumentalizar, somadas à desnecessidade de uma “parafiscalidade obrigatória”, foram ingredientes suficientes
para tornar praticamente impossível o controle do atendimento da finalidade,
que passa a não mais atuar como o esperado “mecanismo de validação”.
5. Desvinculação explícita e seus efeitos
Finalmente, merece exame a chamada “desvinculação de receitas da União
– DRU”, assim entendida a autorização, plasmada no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, por obra do poder constituinte derivado, a autorizar o uso da receita obtida com contribuições (existentes e que vierem a ser

14

RE n. 878.313 – Tema n. 846-RG.
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criadas) em finalidades diversas das que justificam a sua criação e a sua cobrança.
São os termos do art. 76 do ADCT:
“Art. 76. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de
2023, 30% (trinta por cento) da arrecadação da União relativa às contribuições
sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do Regime Geral da Previdência Social, às contribuições de intervenção no domínio econômico e às taxas, já
instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data. (Redação dada pela
Emenda constitucional nº 93, de 2016)”

Em todas as manifestações anteriores, os Tribunais, e mesmo a doutrina mais
complacente com o poder de instituir contribuições, deixam claro que a finalidade seria o critério para o controle da validade de uma contribuição. O tributo se
deve caracterizar por servir de instrumento à consecução de um objetivo, instrumento que precisa ser adequado, necessário e proporcional em sentido estrito
para esse fim. Além de o fim precisar contar com amparo constitucional. O que
fazer, então, diante de disposição que, explicitamente, desvincula, ainda que apenas em parte, o produto da respectiva arrecadação?
Provocado a manifestar-se sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal não
chegou a julgar a validade da desvinculação, por considerar que ela, ainda que
inválida, não contaminaria a cobrança da contribuição correspondente. Não haveria, portanto, legitimidade do contribuinte para questionar esse desvio, pois ele
“não teria nada a ver com isso”. Nas palavras empregadas na redação do acórdão,
não seria
“possível concluir que eventual inconstitucionalidade da desvinculação parcial da
receita das contribuições sociais teria como consequência a devolução ao contribuinte do montante correspondente ao percentual desvinculado, pois a tributação não seria inconstitucional ou ilegal, única hipótese autorizadora da repetição
do indébito tributário ou o reconhecimento de inexistência de relação jurídicotributária.” (RE n. 566.007)

A decisão é, com todo o respeito, contraditória com todas as demais, que
apontavam na finalidade o elemento relevante para identificar a validade de uma
contribuição. Como pode ela não ser aplicada em uma finalidade que justificaria,
do ponto de vista constitucional, a sua cobrança, e ainda assim isso não conferir
ao sujeito passivo o direito à restituição?
Em verdade, ao assim decidir, a Corte reconhece que a finalidade não é relevante. Pelo menos não para determinar a validade, ou a invalidade, da contribuição. Ou seja: a validade da contribuição não depende da destinação do produto
de sua arrecadação, não só quando esse desvio decorre de “violação da lei”, como
no exemplo referido no acórdão que julgou a validade da CSLL, mas quando o
próprio ordenamento dá a ela destinação diversa, para perseguir finalidade diversa. O trecho acima transcrito é explícito: o desvio e a aplicação em finalidade
diversa, imposto normativamente, não invalida a relação jurídico tributária e, por
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isso, não dá ao contribuinte o direito à restituição. Qual seria, então, o papel da
“finalidade”, na caracterização de uma contribuição, de modo a apartá-la dos
demais tributos?
Nem se diga, em oposição, que no caso a validade decorreria da circunstância de o desvio apoiar-se em uma emenda constitucional. Na verdade, o Supremo
Tribunal Federal sequer chegou a apreciar isso – se o desvio poderia ser promovido por determinação de uma Emenda Constitucional – pois tudo ficou prejudicado pela afirmação de que o desvio não contaminaria a validade da cobrança.
Poder-se-ia, por certo, defender que mesmo autorizado por emenda o desvio seria
inconstitucional, pelos danos assim causados aos direitos individuais do contribuinte (como algumas imunidades), os quais foram excepcionados sob a promessa
de que isso ocorreria em atenção à referida finalidade. E, principalmente, pelos
danos causados ao princípio federativo, visto que as contribuições em regra não
são partilhadas com Estados e Municípios, diversamente dos impostos, sendo essa
ausência de partilha também amparada na circunstância de se tratar de espécie
própria, caracterizada pela finalidade. Mas, como dito, tais pontos sequer foram
enfrentados, ante a afirmação de que o desvio não daria ao contribuinte o direito
à restituição.
Considerações finais
Exame da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, construída nos últimos trinta anos em torno das contribuições, revela que havia ferramentas que
permitiriam evitar e controlar eventuais possíveis desvios de finalidade no terreno das contribuições. Uma delas seria o reconhecimento de que as contribuições
deveriam ter como sujeito ativo a entidade pública especificamente encarregada
de perseguir a finalidade que as caracteriza. Outra seria a admissão de que somente as finalidades claramente atreladas pela Constituição a contribuições justificariam a criação destas. Não dar demasiada amplitude à compreensão de tais
finalidades, evitando que possam abranger praticamente tudo, também teria sido
importante. O Supremo Tribunal Federal, contudo, considerou tais elementos
não essenciais às contribuições, tornando muito difícil o controle de desvios.
Isso talvez decorra da circunstância de as questões terem sido enfrentadas de
maneira isolada, o que não permitiu, quando do emprego de um fundamento, de
contrastá-lo com as suas repercussões em outros momentos de instituição e cobrança das contribuições. O exame global do quadro criado pelas várias decisões
tomadas pela Corte ao longo do tempo, respeitoso ao art. 926 do CPC, contudo,
recomenda que se procure traçar um perfil mais claro para a figura, seja em uma
reforma constitucional que se avizinha, seja pela edição de uma lei complementar
de normas gerais – que parte da doutrina teve inicialmente como “desnecessária”15,

15

GRECO, Marco Aurélio. Contribuições (uma figura “sui generis”). São Paulo: Dialética, 2000.
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mas cuja necessidade agora se faz evidente – seja pela revisão de alguns dos posicionamentos adotados, em especial o de que possíveis desvios não contaminam a
validade da contribuição já arrecadada. Afinal, por essa última compreensão, é a
própria distinção entre as contribuições e os impostos, à luz do Direito Tributário,
que desaparece. Se for mesmo esse o caso, que se eliminem, também, as demais
distinções, como a inocorrência de partilha com os demais entes, e à não submissão às imunidades, apenas para citar dois exemplos.
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Introdução
O título desta edição do tradicional congresso do Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT e da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE, já
indica uma preocupação, razoavelmente nova entre nós, em relação às decisões
judiciais em matéria tributária. A organização foi muito feliz ao indicar que o
objeto (e, portanto, o ponto de maior interesse) está nos tribunais superiores,
além de demonstrar a valorização necessária do processo tributário, ao destacar
que a atenção será para assuntos de direito material e processual.
O tema dessa mesa nos parece central para todas as reflexões: o problema
maior está na alteração jurisprudencial. Sobre o precedentalismo, já se sugere um
viés negativo; do contrário, poderiam ter se referido a precedentes (ou à sua teorização, ou seja, à teoria dos precedentes). E há um indicativo para se solucionar
alguns dos maiores problemas relacionados a esse temário, que é a possibilidade
(e, não raras vezes, a necessidade, ou o dever) de modulação.
De nossa parte, há uma feliz coincidência entre o título do congresso, o tema
dessa mesa e nossas reflexões mais recentes. Tanto que pedimos licença para nos
referir, desde logo, a nosso novo livro Ativismo jurídico em processo tributário: crise,
teoria dos precedentes e efeitos do afastamento da estrita legalidade1, obra em
que apresentamos algumas nuanças que não temos visto em discussão, tais como
o papel de advogados, procuradores fazendários, servidores fazendários e membros do Ministério Público no labor de levar os magistrados a alterar as regras
jurídicas sem a participação dos parlamentares.
1. Reconhecimento de um tempo de crises
Estamos em crise. E não apenas desde março de 2020 com a pandemia; ou
janeiro de 2019 com a posse do atual governo, que escolheu o caminho da crise
com política pública; ou pelo impeachment de 2016; ou pelo povo nas ruas, em
protestos que começaram com o aumento de R$ 0,20 na tarifa de ônibus em São
Paulo em junho de 2013 e transbordou para todo o país. Já estávamos em crise em

1

São Paulo: RT, 2021. No prelo.
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2010 quando o egrégio Superior Tribunal de Justiça passou a considerar o Código Tributário Nacional como incoerente, ao menos em matéria de interrupção da
prescrição do crédito tributário, e passou a aplicar apenas a metade de um artigo
do Código de Processo Civil, bem como, no mesmo ano, ao editar a Súmula n.
435, consolidando a aceitação da responsabilidade tributária sem fundamento
legal. Também é um sinal de crise o egrégio Supremo Tribunal Federal aceitar
discutir a flexibilização da coisa julgada em matéria tributária por causar desequilíbrio concorrencial, aventando a possibilidade de que esse ramo dos estudos
jurídicos tenha força supraconstitucional. Afinal, a lei precisa respeitar a coisa
julgada. Mas, considerando os termos postos em ação judicial que aguarda deslinde no Supremo Tribunal Federal, a administração tributária está indicando
que ela pode desconsiderar a coisa julgada. O Congresso Nacional não pode, pela
vedação constitucional expressa; mas a administração tributária pode, pois não
há regra expressa em sentido contrário. Evidentemente, tal raciocínio é absurdo.
Talvez já estivéssemos em crise antes de tudo isso.
E estamos em crise por não conseguirmos fazer uma verdadeira reforma
tributária em ambiente democrático; pois lembremos: o Sistema Constitucional
Tributário e o Código Tributário Nacional são frutos do regime militar.
Por outro lado, atualmente, pelo menos, passamos a deitar nossos olhos nas
decisões judiciais. Um avanço, se considerarmos que há menos de 15 anos, no
Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo de S. Francisco, “ousávamos”
(como alguns nos disseram) nos referir à jurisprudência para explicar o Direito
Tributário material. E o fizemos ao utilizar as decisões – e até mesmo a definição
– de confisco em matéria tributária colhidas no Supremo Tribunal Federal. Porém, em 2008, buscar na jurisprudência o que não está na lei (e não deve estar,
como é a circunstância da delimitação do que seja uma legislação tributária confiscatória) e não ter sido reconhecido pela dogmática era quase uma heresia, ainda que o indigitado princípio estivesse expressamente previsto na Constituição
Federal2.
Esse ar de novidade da discussão da alteração jurisprudencial, da inconsistência da jurisprudência, todavia, tem um elemento muito positivo (no sentido de
bom), pois é essencial para a busca de soluções que os problemas sejam reconhecidos. Estamos, pois, no primeiro estágio que poderá, eventualmente, nos levar a
encontrar respostas para as perguntas que os títulos mencionados implicam.
1.1. Em busca de segurança jurídica
Acreditamos que todos os homens saudáveis almejam segurança jurídica.
Quando realizam uma compra e venda, um espera a coisa, o outro espera o preço.

2

Filosofia do direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 460-471.
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Quando fecham um negócio jurídico, as partes esperam que ele seja cumprido.
Quando contratam a prestação de um serviço, uma parte espera a prestação, enquanto a outra quer receber o preço. Não acreditamos que uma pessoa sã, ao
comprar um produto, seja alheia a ser considerada um comprador ou um ladrão;
que ao fechar um negócio, lhe seja indiferente que ele se realize ou não se realize;
que ao contratar um serviço ele seja prestado ou não seja, que receba por ele ou
não receba. Por isso, como um dado racional, somos de opinião que todas as pessoas normais e corretas almejam segurança jurídica.
Acreditamos, ainda, que todos os operadores do direito almejam segurança
jurídica. Quando um advogado auxilia um cliente a fechar uma operação de planejamento tributário e observa as leis do país, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ele almeja que o negócio será mantido,
ainda que venha a ser questionado administrativa ou judicialmente pelo Fisco. O
mesmo ocorre com um juiz: quando ele sentencia observando as leis do ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada dos tribunais, ele almeja que sua
decisão, acaso recorrida, seja mantida. É o que supomos. Pessoalmente, desejamos a segurança jurídica como homem e como magistrado.
Na divisão entre princípios por natureza e princípios por decisão3, parecenos que a segurança jurídica é um princípio por natureza. Tanto assim que a desatenção ao devido processo legal, da parte de qualquer autoridade pública, de
qualquer Poder e qualquer de suas esferas, gera revolta no administrado.
Acreditamos que, pensando em situações como as exemplificadas acima, o
legislador constituinte originário estabeleceu, no preâmbulo da Constituição, que
ela se destina a assegurar (não a criar) o Estado Democrático brasileiro tendo
como um dos pilares a segurança (jurídica).
Como um princípio, expressão jurídica de um valor, a segurança está ligada
à evolução histórica. Nem sempre a alcançamos, mas permanecemos desejando-a. A doutrina mais abalizada reconhece a historicidade como uma das características dos valores filosóficos e dos princípios jurídicos.
Também os contribuintes e operadores do direito esperam que a jurisprudência desses tribunais seja harmoniosa e se mantenha estável, componente fundamental para a realização do princípio da segurança jurídica. Deixamos registrado que acolhemos a consagrada lição da superioridade e da inafastabilidade
dos princípios, nos termos como expostos por Pontes de Miranda4, Geraldo Ataliba5 e Roque Antonio Carrazza6.

3
4
5

6

Renato Lopes Becho. Filosofia do direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 324-325.
Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 1973, p. XVI.
República e Constituição. 2. ed. at. por Rosolea Miranda Folgosi. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 32
e s.
Curso de direito constitucional tributário. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. Passim.
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1.2. Diversas interpretações possíveis
O primeiro pressuposto de nosso trabalho é o reconhecimento de que não há
apenas uma interpretação possível. Há, ao contrário, diversas interpretações possíveis.
Tomemos como exemplo a criação de uma lei proposta pelo Poder Executivo.
Este, antes de enviar o projeto de lei para o Poder Legislativo, submete seu texto
à assessoria jurídica e, possivelmente, ao próprio Ministro da Justiça. Todos concordam que o texto é bom e que está de acordo com a Constituição Federal. Levado ao Parlamento, o projeto de lei passa pelo crivo de assessorias e de comissões, como a Comissão de Constituição e Justiça. Todos consideram o texto bom
e em consonância com a Constituição. Aprovado e publicado pelos parlamentares, o texto transforma-se em lei.
Entretanto, alguém não concorda com o texto da lei e insurge-se judicialmente contra ele. O processo termina no Supremo Tribunal Federal, onde 5 ministros
entendem que a lei é constitucional, enquanto 6 ministros julgam-na inconstitucional. Diante desse quadro, como sustentar que os textos – incluindo os textos legais
– podem ser interpretados somente de uma forma? Não nos parece possível. Acreditamos na inesgotabilidade interpretativa, incluindo dos textos legais.
Esse é o primeiro motivo pelo qual existem conflitos interpretativos não apenas entre membros de uma mesma Corte, mas, igualmente, entre o Superior
Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, por exemplo.
1.3. Interpretação da legislação e da jurisprudência
Durante o período de prevalência do positivismo jurídico (na Europa Continental, aproximadamente do Código Napoleônico até o término da II Guerra
Mundial), a fonte do direito esteve unificada na legislação, chegando alguns a
confundir o direito com a lei. O direito tributário brasileiro é estruturado sobre
esse modelo, notadamente o Código Tributário Nacional.
Mas não a Constituição Federal de 1988.
Como efeito da estruturação positivista, o sistema tributário nacional preparou-se para as alterações da legislação, notadamente – mas não só – pelo princípio da irretroatividade das leis. Todavia, o sistema positivista fez silêncio quanto
aos efeitos da alteração da jurisprudência. Hoje, está se tornando claro aos operadores do direito que o Poder Judiciário também é fonte do direito. Busca-se
compatibilizar a natural alteração da jurisprudência com os anseios sociais e decisões constitucionais por segurança jurídica.
Temos por pressuposto, também, a amplitude da ciência do direito, destacando o seguinte: o direito e, principalmente, a aplicação das regras jurídicas, é
uma ocorrência decisória; todas as normas são fruto da escolha entre uma das
interpretações possíveis. Diante dessas considerações, acreditamos no caráter
construtivo, não meramente declaratório, da interpretação jurídica. Firmamos
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que o intérprete deverá compreender todo o sistema jurídico para chegar à norma jurídica, no sentido que utilizamos esta expressão. Não estaremos, aqui, reduzindo a compreensão ao conhecimento de todas as leis. Estas não bastam para
conhecer e chegar-se ao comando (obrigatório, proibido ou permitido).
Esse entendimento decorre de uma visão doutrinária. Não é unânime entre
os pensadores do direito o quadro que estamos apresentando. Alguns juristas
entendem que a norma é extraída apenas da leitura e compreensão de um texto
de lei. Outros possuem uma visão mais sistemática, compondo a norma a partir
de diversos textos legais, mas sempre separados dos demais documentos jurídicos
(como as decisões jurisprudenciais). Eles utilizam apenas os textos de leis. Esses
profissionais reduzem o jurídico ao direito positivo (em sentido estrito, jusfilosófico), todo ele contido dentro das leis. Parece-nos que esses estarão estudando legislação, não direito.
A compreensão de que nós identificamos a norma jurídica pela leitura de
textos legais é uma visão doutrinária. Há outras, como a que entende que também as decisões judiciais precisam ser levadas em conta na formulação da norma
jurídica. Expliquemos essa doutrina. Segundo os realistas jurídicos moderados7,
após a atividade laborativa sobre os textos legais, é necessário ainda verificar o
entendimento dado pelos tribunais para a situação pesquisada. A jurisprudência é
tão fonte do direito quanto a legislação, ainda que em campos e graus diferentes.
No contexto em que estamos trabalhando, somente após uma consolidação
do entendimento por parte dos tribunais é que teremos o reconhecimento de
uma norma jurídica. Nesse sentido, usamos o vocábulo jurisprudência para significar as decisões firmes de um tribunal ou de todos os tribunais do país. Mas há
outro sentido para a voz jurisprudência: o mero coletivo de decisões judiciais. Este
é um sentido largo, lato.
Somente temos uma jurisprudência – em sentido estrito – quando o órgão
judiciário adota um entendimento e o aplica a todos os casos compatíveis. Se esse
órgão por vezes decide de uma forma, outras vezes decide de outra forma (v.g.
dependendo da composição de suas turmas, no momento), não possuímos ainda
uma jurisprudência no sentido que estamos adotando, mas um mero conjunto de
decisões judiciais.
É possível que o entendimento não seja unânime entre as repartições de um
mesmo tribunal. Quando uma turma ou uma seção do tribunal decide, reiteradamente, de uma forma, e outra decide de maneira oposta, não devemos usar a voz
jurisprudência no sentido que estamos aqui nos valendo. Será mais correto mencionarmos as decisões ou os acórdãos de tal ou qual turma. Quando muito, falamos em jurisprudência de tal ou qual turma. Contudo, frente à necessidade de uniformidade da decisão, única maneira de firmar suas normas (princípio da segu-
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rança jurídica), terá o tribunal que uniformizar seu entendimento, fazendo-o pela
apresentação, por exemplo, de embargos de divergência perante um colegiado
que congregue todos os julgadores com competência para a referida matéria.
Após a decisão do órgão julgador, passamos a ter a jurisprudência firme do
referido tribunal. Mas não estaremos diante, ainda, de uma jurisprudência que
nos confirme o conteúdo da norma jurídica, exceto se o tribunal em referência for
a mais alta instância de decisão daquela situação, para aqueles fatos. Se houver
um tribunal superior ao aqui mencionado, o conflito deverá ser-lhe apresentado,
para ser submetido à sua decisão. Como também os tribunais superiores podem
ser divididos em turmas ou câmaras, seções, órgão especial e pleno, o expediente
mencionado poderá se repetir, com decisões nos primeiros órgãos julgadores e,
em havendo divergência, dar-se-á a submissão a colegiados superiores.
Só teremos uma verdadeira jurisprudência quando o tribunal de maior hierarquia, mantendo a decisão tomada (ainda que por maioria), decidir de forma
reiterada em um específico sentido. Aí teremos não só sua jurisprudência, mas
também a possibilidade de identificarmos a norma jurídica, aquele comando que
apresente uma autorização, uma proibição ou uma ordem para as pessoas envolvidas.
Somente após esse amplo quadro é que teremos condições de expor uma
norma jurídica, uma relação ordenatória, proibitiva ou facultativa de conduta.
Nesse sentido, precisamos deixar bem claro que, dependendo da corrente
dogmática que se adote, a formação do direito passa pelo esforço do legislador e
do julgador. Ambos realizam atividade jurídica criativa. Para parte da doutrina,
como Eros Roberto Grau8, é um equívoco pensar que apenas o legislador cria o
direito. Ele cria uma parte do direito, não o todo.
1.4. Ainda sobre a jurisprudência
A atividade dos juízes é, em linhas gerais, interpretativa dos textos legais que
se encontram no centro do litígio entre duas partes, cada qual se considerando
detentora de direito sobre a coisa ou situação em conflito de interesse. Com a
decisão do juiz ou de um tribunal, normalmente modifica-se um estado de coisas,
modifica um direito, ainda que subjetivamente, quando alguém se considerava
detentor de um direito e o órgão do Poder Judiciário decide que ele estava despido de razão.
A atividade judicial tem, portanto, esta função interpretativa e construtiva da
norma jurídica, muitas vezes verificando até uma mudança no conteúdo dos textos legais, pela atualização através do tempo, permitindo, com isso, que uma lei
com dezenas de anos, por exemplo, seja aplicada até hoje, em uma sociedade que
evoluiu muito e guarda poucas marcas do passado. A atividade judicial também

8

Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, 240 p.
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cria o direito, quando o órgão julgador detecta uma lacuna no sistema legislativo
e quando outra lei permite-lhe lançar mão da analogia, em que julgará por semelhança a outro caso regulado por uma norma válida. Nas magistrais palavras de
Miguel Reale:
“Se uma regra é, no fundo, a sua interpretação, isto é, aquilo que se diz ser o seu
significado, não há como negar à Jurisprudência a categoria de fonte do Direito,
visto como ao juiz é dado armar de obrigatoriedade aquilo que declara ser ‘de
direito’ no caso concreto.”9

Vale lembrar que por jurisprudência se entende um certo número de decisões semelhantes sobre assuntos assemelhados. Não basta uma ou duas decisões
para se considerar, cientificamente, uma jurisprudência. Mas há um uso técnico
que designa jurisprudência como sinônimo de decisão judicial. O estudioso terá
que interpretar o sentido que o termo estiver recebendo. É claro, contudo, que se
a excepcionalidade do caso não permitiu outra análise pelo tribunal, hipótese um
tanto remota, mas existente, é válida como jurisprudência a única decisão.
Assim como há hierarquia na legislação, também o há quanto à jurisprudência. No topo desta pirâmide encontra-se o Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário no Brasil, abaixo do qual se encontram os outros tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça; descendo mais um degrau,
têm-se os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais de Justiça e os tribunais das
justiças especializadas (do Trabalho, Eleitoral e Militar); no primeiro degrau estão os juízes singulares, federais e estaduais, especializados ou não.
Nos países que adotaram o sistema denominado common law, capitaneados
pela Inglaterra e seguida pelos povos por ela colonizados, acentua-se a força da
jurisprudência sobre as demais fontes do direito, apoiada pelos costumes, em
parte muito significativa do direito. Na nação norte-americana, desgarrando-se
parcialmente do sistema inglês puro, há uma crescente valorização da produção
legislativa. Tanto assim que ela possui uma Constituição com mais de 200 anos de
existência, ao contrário dos povos das Ilhas Britânicas. Esses não possuem uma
Constituição escrita, mas um conjunto de leis de estatura constitucional, nem
uma legislação codificada.
Entretanto, é fundamental declarar, tanto na Inglaterra quanto nos Estados
Unidos, a tributação ficou na esfera de competência do Parlamento. Isso pelo
princípio da aquiescência da tributação por parte dos contribuintes, firmado a
partir da Magna Carta de 1215.
Já na maioria dos povos ocidentais, descendentes da tradição romanística
(nações latinas e germânicas), nota-se o primado da lei (civil law). Mesmo não
sendo absoluta a força dessa fonte, o valor das leis é acentuado ante as outras fon-

9

Lições preliminares de direito. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 169.

290

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

tes. Normalmente são países com constituição escrita e codificações ou consolidações de vários ramos do direito, como o nosso. Entretanto, a jurisprudência continua ganhando terreno. Isso ocorre, inclusive, pela qualidade das leis, muitas
vezes mal formuladas, deixando dúvidas, dando margens a interpretações antagônicas e mantendo lacunas que serão supridas pela atuação de juízes e tribunais.
Reconhecendo a importância da jurisprudência como fonte do direito tributário, aduz Regina Helena Costa:
“Nos dias atuais, inegável o papel da jurisprudência como fonte do direito. Conquanto não ostente a mesma importância que apresenta nos países que adotam o
sistema da common law, a jurisprudência tem ganho cada vez mais visibilidade,
especialmente no campo tributário, à vista do elevado grau de litigiosidade existente nessa seara.”10

Regina Helena Costa destaca três pontos que merecem atenção à luz da consideração da jurisprudência como fonte do direito, em indicação a ser seguida
pelos julgadores: uniformidade, estabilidade e irretroatividade. São pilares necessários para garantir que a jurisprudência como fonte do direito (também do
direito tributário) traga segurança jurídica à sociedade.
2. O problema não é a alteração jurisprudencial
Aprendemos com Lúcia Valle Figueiredo, publicista do TRF/3R e da PUC/SP,
de quem tive a felicidade de ser aluno e por quem tive a honra de ter sido avaliado no Concurso para ingresso na Magistratura, que só não muda de opinião
quem não a tem.
Vemos a mudança de opinião como algo salutar. A realidade muda, a sociedade muda, nós mudamos. Os fatos nos mudam, nossa visão de mundo se altera,
nossas vivências afetam nossas decisões. E é bom que assim seja.
Acontecimentos extremos nos afetam. E, por nos afetarem, nos mudam. E
mudam as áreas de conhecimento.
O naufrágio do Titanic afetou a indústria naval. E não deveria ser assim? O
melhor seria não olhar, estudar, vasculhar, pensar, refletir, conversar a respeito?
E como evitar novas tragédias como essa? E os acidentes aéreos ou aeroespaciais?
Para não falar da Revolução Francesa, da bomba atômica, dos atentados às Torres
Gêmeas, da Prisão em Guantánamo e suas dúvidas quanto ao Estado de Direito e
ao Devido Processo Legal. Podemos nos concentrar no Holocausto. Quem vai
criticar Gustav Radbruch por ter mudado de opinião quanto do positivismo jurídico diante da barbárie? Dele, nos fixamos nos textos amadurecidos; e em assertivas tais como a seguir: “Embora se tenham feito esforços nesse sentido, não
existe nenhuma fundamentação para que um direito positivo indubitavelmente
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reconhecido como injusto conserve a sua vigência”11. E não podemos criticar
Hans Kelsen por ter se mantido positivista diante do III Reich? Afinal, ele asseverou: “Segundo o Direito dos Estados totalitários, o governo tem poder para
encerrar em campos de concentração, forçar a quaisquer trabalhos e até matar os
indivíduos de opinião, religião ou raça indesejáveis.”12 Evidentemente, a história
registra diversos outros Estados totalitários, que impõem suas ordens jurídicas
em termos aceitos por Kelsen.
Qual é, então, o problema com as mudanças de opinião da Magistratura?
Um dos problemas é a falta de regramento constitucional e/ou legal dela. Pois a
Constituição Federal regrou a alteração legislativa, determinando o respeito ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada (esta, por sinal, ameaçada entre nós, como dito); vedando a retroatividade etc.
Nosso subsistema jurídico regrou a alteração de entendimento das autoridades administrativas. Mas, como se os juízes permanecessem a boca da lei na Europa Continental (não na Inglaterra), não se observou que deveríamos regrar a alteração jurisprudencial.
Talvez seja interessante notar que a atividade da dogmática não é regulada
por lei. Assim, não há regulação legislativa para as mudanças de pensamento e de
expressão por parte dos cientistas do direito. Alguns declaram expressamente
que pensavam diferente, outros não o fazem, sem que haja qualquer consequência em uma ou em outra atitude.
Tomando o termo em um sentido alargado, podemos dizer que os legisladores mudam de opinião. Principalmente considerando como legislador uma entidade despersonalizada, podemos afirmar que o legislador muda de opinião quando, por exemplo, um projeto de lei não é aprovado em uma legislatura e é aprovado em outra. Generalizando, talvez possa ser considerado, nos termos abrangentes a que estamos nos referindo, que uma lei nova seja uma mudança de
opinião (ou poderíamos dizer decisão) do legislador. Até ontem ele não entendia
como necessária ou útil uma lei, hoje ele aprova a nova legislação. Pronto, em
termos amplos, ele mudou de opinião.
Pelas características da legislação, o que estamos chamando impropriamente
como mudança de opinião (lei nova, alteração legislativa) do legislador foi amplamente regulado, especificamente pelo constituinte originário. Assim é com o
princípio da irretroatividade da lei (CF, art. 5º, XXXVI: “a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”), com a irretroatividade da lei tributária (CF, art. 150, III, a), com o princípio da anterioridade tributária (CF, art. 150, III, b e c).

11
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Sabemos que também a Administração Tributária tem interpretações, tem
entendimentos. Por tê-los, também ela está sujeita a mudanças de opinião. Quando isso ocorre, a Administração Tributária tem sua conduta ao menos minimamente regulada no Código Tributário Nacional, como se confere com o art. 146,
que citamos:
“A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no
exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo
sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.”

Há outros textos legais que poderíamos citar, como o art. 106 do CTN. Não
o faremos, contudo. Cremos que o art. 146 é suficiente para nossos propósitos.
Ele reconhece que a Administração Tributária pode mudar de opinião, até mesmo de ofício (sem provocação da parte contrária ou de outra autoridade), mas o
legislador procurou regular, em alguma dimensão, os efeitos da mudança de entendimento administrativo.
Nesse quadro, é interessante notar que não haja regulação para as mudanças
jurisprudenciais. Deveria haver. Desconhecemos na Constituição comando explícito que determine: a jurisprudência dos tribunais respeitará o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada não apenas para pessoas no processo em
que forem exaradas, mas também para todos aqueles fatos submetidos aos tribunais em que se comprovem que as partes agiram de acordo com a jurisprudência
consolidada quando de sua ação.
Aderimos, como se observa, com diversas conclusões de Misabel Abreu Machado Derzi, como a seguinte:
“Mas a Constituição da República não se refere à irretroatividade das modificações da jurisprudência – e esse é o objetivo de nossa tese –; restringe-se às leis.
Nesse sítio, ressurge a questão da proteção da confiança e da boa-fé.”13

Estamos, com isso, afirmando que as decisões judiciais não são, apenas, individuais e concretas. Elas agem como elementos interpretativos, como normas gerais e abstratas, nos mesmos termos que as leis. Elas criam expectativas de direito.
Se não pensarmos assim, não haverá nenhum problema em que, no ano de 2012,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal seja toda ela em um sentido; que,
no mesmo ano de 2012, um contribuinte haja, referendado por seu advogado, nos
mesmos termos como considerado lícito pela jurisprudência do STF; e, em 2017,
após mudança de entendimento da mesma Corte, o contribuinte perca uma ação
porque agiu, em 2012, nos termos que o STF decidia em 2012, mas não como o
STF decidia em 2016.
13
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Tal raciocínio não era tão claro em 2008, mas é atualmente. O que mudou?
Foi uma mudança interna, personalíssima? Ou mudou o Brasil? Ou o mundo?
Na nossa livre docência, já mencionada, levantamos ao menos um aspecto:
em termos gerais, nosso sistema político, por uma série de circunstâncias, tem
deixado lacunas de poder. Exemplo: o bloqueio na discussão de necessidade de
aumento da carga tributária. Mas os custos públicos (não apenas pela corrupção)
aumentam. Será que os ministros de Tribunais Superiores estão se tornando mais
sensíveis a isso? Como quando ouvimos de um colega do 1º Grau: “Tem que fazer
BACENJUD logo de cara na execução fiscal, antes de fazer citação; pois precisamos de dinheiro para distribuir no Juizado Previdenciário”! Chegaremos ao dia
em que os Ministros do Supremo Tribunal Federal instituirão o Imposto sobre
Grandes Fortunas? Talvez sim.
3. Precedentalismo
Precedentalismo e outros ismos: legalismo, ativismo, cientificismo... Todos
eles possuem conteúdo negativo; mas constitucionalismo me parece bom!
Não há nada de mal com a adoção dos precedentes. Eles, provavelmente,
nunca funcionarão aqui como funcionam nos países que adotaram o common law
(“puro” ou “misto”, como é o caso da Inglaterra e dos EUA), onde a principal
função foi sedimentar a interpretação dos princípios do direito natural para determinados casos concretos. Ali, baseado nos fatos, se construiu uma sistematização, pelos próprios juízes, na aplicação do direito natural, a partir das severas
críticas de Jeremy Bentham. Com os precedentes, passou a ser possível aumentar
as expectativas decisórias baseadas em princípios gerais, em normas de conduta
não escritas.
E entre nós? Há um vasto campo em que os precedentes poderão ser muito
úteis para cumprir os princípios constitucionais. Há zonas de penumbra, cinzentas, na legislação; há conceitos indeterminados, onde os tribunais têm prestado
bons serviços à sociedade em determiná-los; há espaços para os parlamentares e
para os magistrados atuarem positivamente. Se a lei diz que “o dado X será atualizado anualmente de acordo com a inflação”, um decreto determina que “aplicar-se-á o índice Y para atualização inflacionária”, e o Poder Judiciário, provocado por bons advogados, chega à conclusão de que “o índice Z é o melhor para
apurar a atualização monetária”, o melhor é que todos os órgãos administrativos
e judiciais apliquem o índice Z.
4. Modulação das alterações jurisprudenciais
O problema da modulação das alterações judiciais é a interpretação de que
os ministros poderão modular os efeitos de suas decisões. Aqui, imaginamos que o
melhor caminho seja tomarmos de empréstimo as lições de Celso Antônio Bandeira de Melo e afirmarmos, com todas as forças de nossas argumentações, que
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estamos diante de um poder-dever. Os ministros, a partir do momento em que
frustram a confiança legítima da sociedade, têm que modular.
A lei não retroagirá, já temos essa certeza enraizada em nosso ordenamento
jurídico. O mesmo precisa acontecer com a mudança jurisprudencial que reflita
em outros processos, em outras relações jurídicas; enfim, que alterem a justa expectativa de direito.
A partir do momento que reconhecemos que os ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal passam a agir como fonte primária
do direito, a eles – e por eles – devem ser aplicadas as limitações constitucionais ao
poder de legislar. Assim como a lei respeitará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada, também a decisão judicial que cria direito novo deve
respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. É exatamente para isso que a modulação foi pensada. Em outras palavras, os legisladores
têm que respeitar o passado; assim também os magistrados: eles devem respeitar
o passado. As regras do jogo jurídico, atualmente, são mudadas por legisladores
e por magistrados das esferas superiores. As regras que regem a mudança precisam valer para todos.
Assim, não é uma aplicação mecanicista de processo que deve reger a modulação. Até porque a modulação existe para uma realidade processual em que os
ministros de tribunais superiores criam novas regras legais. Se eles já estão atuando para além das regras prévias, não podem se valer de outras regras para evitar
conferir o mínimo de segurança jurídica. Foi o que aconteceu, por exemplo, no
processo em que o Recurso Especial n. 1.120.295-SP foi proferido e recebeu o
efeito dos recursos repetitivos. A regra jurídica criada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça não havia sido vislumbrada pelas partes, que não a levantaram e,
portanto, não a discutiram. O direito novo foi criado pelos julgadores, com efeitos
erga omnes, e com eficácia retroativa. Após, as regras procedimentais foram utilizadas como jurisprudência defensiva, quer pelo Tribunal da Cidadania, quer por
nossa Suprema Corte.
Como deveria ter sido a modulação nesse caso? Sem dúvida, os ministros do
STJ deveriam ter decidido que a nova regra de direito que eles acabaram de criar
valeria para processos novos, para feitos que não estavam em andamento quando a
regra foi criada. E mais: deveria ter indicado uma vacatio legis! Deveriam ter determinado, em homenagem à segurança jurídica, que a nova regra de direito que
eles acabavam de criar valeria, por exemplo, para os novos processos judiciais que
fossem ajuizados no próximo ano, como a vacatio legis para mudanças de tal envergadura deveria respeitar.
5. Consistência decisória
“Consistência decisória”, título do congresso. Nos tribunais superiores: vamos aceitar o máximo de barreiras possíveis para os recursos extraordinário e
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especial? Vamos aceitar o stare decisis? Ou vamos continuar aceitando que o STF
decida 110.600 casos por ano, enquanto a Suprema Corte do Reino Unido (4 países, 2 sistemas jurídicos diferentes) receba 280 processos e aceite julgar menos de
90 casos por ano? Ou vamos, todos nós, continuar aceitando (e, alguns, até desejando) que nosso sistema de justiça absorva tanto de nossas economias públicas?
Se o Poder Judiciário brasileiro gasta entre o triplo e décuplo do que consomem
as nações reconhecidas como desenvolvidas (grupo do qual não devamos ter a
expectativa de participar, porque vivemos uma fase de acentuado retrocesso civilizacional e não somos um país desenvolvido), qual a participação de cada um de
nós nesse sistema? Acredito que raríssimos profissionais do direito aceitem, realmente, que as ações judiciais terminem definitivamente nos tribunais de apelação
(Tribunais de Justiça dos Estados e Tribunais Regionais Federais). As advocacias
pública e privada não querem, com certeza. Ou, em outras palavras: as advocacias
pública e privada não estão preparadas para a hipótese de o Superior Tribunal de
Justiça receber 5.000 processos por ano, em todas as matérias de sua competência, assim como não estão preparadas para que o Supremo Tribunal Federal receba 1.000 processos em um ano e seus Ministros aceitem julgar no máximo 200
deles. Em realidade, somente o controle político exercido pelo STF, atualmente,
deveria ser suficiente para ocupar a Corte. Mas, ao invés de aguardar décadas
pelo julgamento, os feitos que ultrapassarem a barreira fática para se conferir
consistência decisória deveriam ser recusados pelos Ministros.
Em termos acadêmicos, para esperarmos consistência decisória por parte dos
tribunais superiores, o princípio duro do stare decisis, bem como o controle bem
maior quanto à admissibilidade de recursos especial e extraordinário deveriam
viger entre nós. Porém, não temos dúvida de que não é isso que as profissões envolvidas estão a desejar.
6. Uma visão de nossa academia
Nos dias que correm, tentamos dogmatizar o (provavelmente) indogmatizável: as decisões judiciais. Enquanto não reconhecermos que as decisões judiciais
são atos humanos, culturais e de poder, sujeitos a aspectos psicológicos, políticos,
econômicos, sociais em sentido amplo e em sentido estrito (os juízes vistos como
um grupo social), e que mudam ao longo do tempo, não avançaremos.
Enquanto as faculdades de Direito somente ensinarem o dever-ser, e não o ser;
e a doutrina, ou melhor, a dogmática, preferir o querer-que-seja, e não enfrentar a
realidade, não avançaremos. Mas este Congresso do IBDT e da AJUFE, por sua
existência e pelo seu título, é uma tênue lamparina na escuridão. Pode ser que ele
venha a ser um marco, reconhecido no futuro, para as mudanças na condução do
direito processual tributário que, ao menos aparentemente, se deseja.
Pedimos licença para nos referir, novamente, ao nosso novo livro: Ativismo
jurídico em processo tributário: crise, teoria dos precedentes e efeitos do afastamen-
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to da estrita legalidade. Quem comparar já o título mencionado com o título
desse Congresso, e o tema dessa mesa, verá que um se encaixa à perfeição no
outro. Parece até combinado!
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Resumo
O presente estudo tem por objetivo depurar o significado da expressão “interesse social”, para fins de modulação de efeitos, das ações que declaram a
inconstitucionalidade de leis ou que dizem respeito à superação dos precedentes das Cortes Superiores, em matéria tributária.
Palavras-chave: modulação de efeitos em matéria tributária, interesse social,
segurança jurídica, proteção da confiança, art. 927, § 3º, do CPC, art. 27 da
Lei n. 9.868/1999.

1. Introdução
As primeiras palavras do presente artigo não poderiam deixar de ser senão
em gratidão ao prestigiado Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT, pelo
convite que nos foi formulado para a participação no VII Congresso Brasileiro de
Direito Tributário Atual, realizado por aquela instituição, em parceria com o Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito do Largo São Francisco – DEF/USP, a Associação dos Juízes Federais do
Brasil – AJUFE e a Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do
Sul – AJUFESP.
Com efeito, a realização deste evento, cuja temática é a da “Consistência decisória em matéria tributária nos tribunais superiores: aspectos materiais e processuais”, vem em boa hora e em consonância com a pauta do dia, animadora de
vastas produções acadêmicas ao longo de todo o país. Desnecessário, outrossim,
salientar a relevância assumida por este assunto no cotidiano da prática tributária, uma vez que ao longo dos anos de 2020 e de 2021 um elevadíssimo número
de controvérsias tributárias foram decididas pelo STF e do STJ, sob as sistemáticas da Repercussão Geral e dos Recursos Repetitivos, respectivamente.
Situado em tema deveras controvertido e espinhoso, qual seja, a “Alteração
jurisprudencial, precedentalismo e modulação em matéria tributária”, o presente
estudo tem por objetivo depurar o significado da expressão “interesse social”,
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para fins de modulação de efeitos, das ações que declaram a inconstitucionalidade de leis ou que dizem respeito à superação dos precedentes das Cortes Superiores, em matéria tributária.
De início com o intuito de explicitar o contexto no qual se insere a discussão,
pretende-se tecer breves considerações a respeito do ambiente da sistemática dos
precedentes paulatinamente introduzido entre nós, que culminou na atenção
dada a este tema pelo CPC/2015. Assim, mostra-se necessário gizar aspectos relativos aos pressupostos e fundamentos da teoria dos precedentes, até chegar ao
art. 927, § 3º, do CPC, que estabelece os critérios para a modulação dos efeitos das
decisões que modificam a jurisprudência, quais sejam: (i) segurança jurídica e (ii)
interesse social.
Em seguida, versando sob o prisma do controle de constitucionalidade, intenta-se tecer percurso similar, até se deparar com o art. 27 da Lei n. 9.868/1999,
que também estabelece os requisitos segundo os quais o STF poderá restringir os
efeitos retroativos das decisões de declaram inconstitucionais os diplomas normativos: novamente as categorias da (i) segurança jurídica e (ii) excepcional interesse social.
Após esse percurso, adentra-se ao coração do trabalho: o detalhamento dos
requisitos legalmente estabelecidos a permitir a modulação dos efeitos, os quais,
consoante se viu acima, são os mesmos.
Com efeito, em matéria de segurança jurídica, e em especial no caso de alterações de jurisprudência prejudiciais aos contribuintes, não discrepa a doutrina
em afirmar que seu fundamento é o princípio da proteção da confiança legítima1.
No que diz respeito ao requisito do interesse social, busca-se diferenciá-lo de
conceitos correlatos, tais como os de interesse público e interesse estatal, para que
ao final se possa concebê-lo também em conformidade com a segurança jurídica
e a confiança sistêmica.
2. Breves considerações a respeito do sistema de precedentes: premissas,
fundamentos e o art. 927, § 3º, do CPC
Este artigo não versa, direta e objetivamente, sobre a temática do precedentalismo. Com efeito, nem assim poderia fazê-lo, dada a vastidão bibliográfica – e

1

Nesse sentido, é ver: DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da jurisprudência: proteção da
confiança, boa-fé objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de
tributar. São Paulo: Noeses, 2009; ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica. Entre permanência, mudança e realização no direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2011; MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018; SOUZA NETO,
Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012; MENDES, Gilmar Ferreira. Necessidade de desenvolvimento de
novas técnicas de decisão: possibilidade da declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de
nulidade no direito brasileiro. Texto de conferência – Congresso Luso-brasileiro de Direito Constitucional. Belo Horizonte, 04.12.1992.
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a quantidade incontável de questões a ela subjacente – a respeito deste tema, tanto alhures como entre nós2.
Contudo, não se pode deixar de tecer algumas considerações a este respeito,
dado que a modulação dos efeitos quando da alteração da jurisprudência reclama
o estabelecimento de determinadas premissas, o que se passa desde já a fazer.
Com efeito, a força dos precedentes em sistema de civil law, em contraposição
aos sistemas common law, passa pela discussão inevitável quanto à fonte primária
do direito em cada qual desses sistemas. A literatura tradicional identifica que,
nos sistemas de matriz romano-germânica, a lei ocupa a centralidade normativa,
ao passo que nos países de matriz anglo-saxônica essa preponderância é exercida
pela jurisprudência.
Contudo, com acerto a doutrina tem identificado um movimento de aproximação de ambos os sistemas, em nível mundial. Tal aproximação, segundo Michele Taruffo, possui dimensões teórica e prática, referindo-se aquela “à circunstância de que o recurso ao precedente caracteriza, de maneira peculiar, a estrutura da argumentação jurídica em relação à interpretação da regra do direito e à
sua justificação”, ao passo que esta última diz respeito à práxis jurídica propriamente dita, bem como representa a faceta criativa da jurisprudência3.

2

3

Na literatura jurídica nacional, a processualística civil tem enfrentado o tema de forma detida.
Por todos, é ver: ATAÍDE JR., Jaldemiro Rodrigues de. Precedentes vinculantes e irretroatividade do
direito no sistema processual brasileiro: os precedentes dos tribunais superiores e sua eficácia temporal. Curitiba: Juruá, 2012; BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: a
justificação e a aplicação de regras jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012; CRAMER, Ronaldo. Precedentes judiciais: teoria e dinâmica. Rio de Janeiro: Forense, 2016; DIDIER JR., Freddie et
al. (coord.). Precedentes. Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: JusPodivm, 2016. vol. 3;
MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: RT, 2010; MARINONI, Luiz
Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Recurso extraordinário e recurso especial: do jus litigatorios ao jus
constitutionis. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018; PEIXOTO, Ravi. Superação
do precedente e segurança jurídica. Salvador: JusPodivm, 2015.
“A dimensão teórica refere-se à circunstância de que o recurso ao precedente caracteriza, de
maneira peculiar, a estrutura da argumentação jurídica em relação à interpretação da regra do
direito e à sua justificação, seja quando o precedente é invocado em sede de análise doutrinária,
seja quando ele é dirigido no contexto da interpretação judicial do direito. Sem enfrentar aqui o
problema de saber se a jurisprudência é ou não uma fonte do direito, certo é que esta é um fator
essencial e decisivo em sede de interpretação e aplicação do direito. Esse fator condiciona a estrutura da argumentação jurídica, enquanto esta vem a ter não uma estrutura silogístico-dedutiva,
nem uma estrutura dogmático-sistemática, mas uma estrutura tópica, no sentido próprio explicado por VIEHWEG em Topik und Jurisprudenz. Os precedentes representam, de fato, os tòpoi que
orientam a interpretação da norma na complexa fase dialética da Rechtsfindung e que dão suporte à interpretação adotada como válida no âmbito da argumentação justificativa (por exemplo, na
motivação da sentença).
Existe um aspecto adicional, talvez menos evidente, mas não menos relevante, segundo o qual a
referência ao precedente influi sobre a estrutura da argumentação jurídica. Isso se origina da
circunstância de porque o precedente é sempre uma decisão relativa a um caso particular, ocorre
que o significado da regra jurídica usada como critério de decisão venha “concretizado” para
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Tal movimento, como não poderia deixar de sê-lo, também se deu no Brasil,
de forma paulatina. Para Luís Roberto Barroso e Patrícia Perrone, a lógica de
precedentes com qual o ordenamento jurídico brasileiro passou a entrar em contato deriva de alguns fatores, como a expansão do acesso à justiça, a partir da
promulgação da Constituição de 1988 e a consequente massificação dos processos
no Poder Judiciário4. Citam os autores como exemplo, a concepção dos institutos
da Repercussão Geral e dos Recursos Repetitivos, cujo objetivo seria exatamente
o de outorgar “maior eficácia à jurisprudência consolidada nos tribunais superiores”5.
No mesmo sentido de demonstrar o paulatino desenvolvimento da teoria dos
precedentes entre nós, José Rogério Cruz e Tucci enumera algumas alterações
promovidas em âmbito infraconstitucional, sobretudo o antigo CPC/1973, relativas à uniformização da jurisprudência, a criação dos embargos de divergência, os
efeitos vinculantes das decisões proferidas pelo STF em sede de controle de constitucionalidade e a criação das Súmulas Vinculantes da Suprema Corte6.
Esse movimento desembocou na especial atenção dada a esta temática pelo
CPC/2015, em especial entre os arts. 926 a 928.

4

5

6

referi-lo à solução do caso particular: não se compreende o precedente se a interpretação da
norma em que nele foi aplicada não venha diretamente relacionada com a hipótese concreta que
foi decidida. Por um lado, a correlação entre o precedente e uma norma geral que se pretende
interpretar implica, portanto, que a norma venha lida à luz de sua atual ou eventual aplicação a
casos concretos. Por outro lado, e se trata talvez do aspecto mais relevante, a decisão tomada no
caso precedente pode explicar efeitos em qualquer modo prescritivos ou normativos sobre a decisão do caso sucessivo apenas sob a condição de que do precedente específico possa derivar-se
uma regra aplicável também a outros casos, isto é – citando MacCormick – sob a condição de que
a decisão formulada no direito sobre o caso precedente seja universalizável.
A importância prática do fenômeno que estamos considerando não necessita de longos comentários, uma vez que ela está diante dos olhos de todos: a pesquisa e o uso do precedente jurisprudencial tornaram-se, hoje, as ferramentas quotidianas do jurista prático, cuja utilização é tornada
fácil – até excessivamente fácil – o que enfraquece o impacto da análise crítica – em decorrência
dos meios informáticos e das bases de dados. Por outro lado, é a jurisprudência que constitui o
conteúdo efetivo do chamado direito vivo, o qual representa, em muitos casos, o único direito do
qual dispomos – por exemplo, quando os juízes criam direito para preencher lacunas – ou o verdadeiro direito do qual dispomos – quando os juízes criam direito interpretando cláusulas gerais
ou qualquer outro tipo de norma.” (TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Trad. Chiara
de Teffé. Civilistica.com n. 2, ano 3. Rio de Janeiro, jul.-dez. 2014. Disponível em: http://civilistica.
com/precedente-e-jurisprudencia/. Acesso em: 28 maio 2021)
MELLO, Patrícia Perrone Campos; BARROSO, Luís Roberto. Trabalhando com uma nova lógica: a ascensão dos precedentes no direito brasileiro. Revista da AGU vol. 15, n. 03. Brasília, jul./set.
2016, p. 11-12.
MELLO, Patrícia Perrone Campos; BARROSO, Luís Roberto. Trabalhando com uma nova lógica: a ascensão dos precedentes no direito brasileiro. Revista da AGU vol. 15, n. 03. Brasília, jul./set.
2016, p. 16.
TUCCI, José Rogério Cruz e. O regime do precedente judicial no novo CPC. In: DIDIER JR.,
Freddie et al. (coord.). Precedentes. Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: JusPodivm, 2016.
vol. 3, p. 449-452.
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Estabelecidas tais premissas, o primeiro pressuposto do sistema de precedentes é o de que os juízes criam direito, porque a eles é incumbido o papel de interpretar as normas jurídicas. Admitindo-se a distinção entre texto e norma, como
o faz Daniel Mitidiero, a interpretação é um ato de “conhecer, valorar e decidir”7,
ou seja, trata-se de atividade que se volta para o texto, “mediante o conhecimento
de seus possíveis significados mínimos, valoração argumentativa das diferentes
hipóteses e decisão a respeito de qual desses significados deve prevalecer”8.
Por via de consequência, dado que são dotadas de carga normativa, salienta
Teresa Arruda Alvim que as decisões judiciais – sobretudo aquelas tomadas pelos
Tribunais Superiores – geram pautas de conduta aos destinatários das normas.
Assim, a partir da formação do precedente, a decisão proferida pelo Tribunal
indica ao contribuinte – e ao próprio Estado – qual o direito a ser seguido9.
Ademais, um sistema de precedentes reclama razões de igualdade e eficiência do Poder Judiciário: casos iguais devem ser tratados de igual maneira (que, no
caso, se dará com a aplicação do precedente formado no Tribunal Superior). Outrossim, reduz-se a quantidade de processos a tramitar perante o Judiciário, além
de cumprir o ditame constitucional da duração razoável dos processos10.
Mas o que viriam a ser precedentes? O conceito dado por Daniel Mitidiero,
com foco no papel que exercem no que diz respeito à unicidade da ordem jurídica, é lapidar:
“Precedentes são razões necessárias e suficientes para solução de uma questão
devidamente individualizada do ponto de vista fático-jurídico, obtidas por força
de generalizações empreendidas a partir do julgamento de casos pela unanimi-

7

8

9

10

MITIDIERO, Daniel. Superação para frente e modulação de efeitos: precedente e controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 15.
MITIDIERO, Daniel. Superação para frente e modulação de efeitos: precedente e controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 16.
ALVIM, Teresa Arruda. Modulação: na alteração da jurisprudência firme ou de precedentes vinculantes. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 16-17.
“Por fim, o respeito aos precedentes possibilita que os recursos de que dispõe o Judiciário sejam
otimizados e utilizados de forma racional. Se os juízes estão obrigados a observar os entendimentos já proferidos pelos tribunais, eles não consumirão seu tempo ou os recursos materiais de que
dispõem para redecidir questões já apreciadas. Consequentemente, utilizarão tais recursos na
solução de questões inéditas, que ainda não receberam resposta do Judiciário e que precisam ser
enfrentadas. A observância dos precedentes vinculantes pelos juízes, mesmo que não concordem
com eles, reduz, ainda, o trabalho dos tribunais, que não precisam reexaminar e reformar as
decisões divergentes dos entendimentos que já pacificaram. Tal ambiente contribui para a redução do tempo de duração dos processos, desestimula demandas aventureiras e reduz a litigiosidade. Tem ainda o condão de minimizar a sobrecarga experimentada pelas cortes e a aumentar a
credibilidade e legitimidade do Judiciário, que são comprometidas pela demora na entrega da
prestação jurisdicional e por aquilo que a doutrina convencionou chamar de jurisprudência lotérica: a produção de decisões díspares, conferindo tratamento desigual a jurisdicionados em situações idênticas, muitas vezes até em um mesmo tribunal.” (MELLO, Patrícia Perrone Campos;
BARROSO, Luís Roberto. Trabalhando com uma nova lógica: a ascensão dos precedentes no direito brasileiro. Revista da AGU vol. 15, n. 03. Brasília, jul./set. 2016, p. 23-24).

302

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

dade ou pela maioria de um colegiado integrante de uma Corte Suprema. Como
resultam de interpretações de textos dotados de autoridade jurídica ou de elementos não textuais integrantes da ordem jurídica formuladas por cortes encarregadas de dar a última palavra sobre o significado do direito constitucional ou
do direito federal, os precedentes são sempre obrigatórios, isto é, têm sempre
força vinculante. Não têm a função de simples ilustração do direito e, tampouco,
de mera persuasão judicial.
Precedentes são razões jurídicas necessárias e suficientes que resultam da justificação das decisões prolatadas pelas Cortes Supremas a pretexto de solucionar
casos concretos e que servem para vincular o comportamento de todas as instâncias administrativas e judiciais do Estado Constitucional e orientar juridicamente
a conduta dos indivíduos e da sociedade civil. Trata-se de conceito que enlaça
aspectos qualitativos, materiais, funcionais e eficazes.”11

Do que decorre, no pensamento deste autor, que os precedentes são substancialmente razões necessárias e suficientes levadas a cabo para a interpretação da
questão jurídica (a ratio decidendi), o que impede que o conceito de precedente
possa ser analisado sob uma perspectiva quantitativa. De igual modo, não se
pode desvincular o precedente do substrato fático a ele subjacente, justamente
porque influem na solução jurídica decidida. Ademais, o conceito de precedente
acima exposto leva em consideração o papel singular exercido pelos Tribunais
Superiores no contexto do dever de uniformização da jurisprudência, razão pela
qual tornam-se, inclusive, vinculantes12.
Com firme esteio em matriz teórica tedesca, sobretudo nos ensinamentos de
Heiki Pohl, Misabel Derzi diferencia os (i) precedentes, que impedem os tribunais
hierarquicamente inferiores de decidir em desconformidade com a decisão proferida pelos órgãos hierarquicamente superiores e competentes para proceder a
uniformização jurisprudencial das (ii) jurisprudências estabilizadas, correspondentes a “singelos mandamentos de recomendação para a consideração na solução de conflitos do mesmo grupo de casos similares”13.
Estribando-se ainda nas lições de Heiki Pohl, pode-se entender por jurisprudência “uma decisão judicial contém sempre uma pergunta geral com a sua resposta ao lado de uma pergunta singular com a sua resposta. Fazem parte da
mesma jurisprudência, as decisões que dão a mesma resposta a uma determinada
pergunta geral”14.

11

12

13

14

MITIDIERO, Daniel. Superação para frente e modulação de efeitos: precedente e controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 31-32.
MITIDIERO, Daniel. Superação para frente e modulação de efeitos: precedente e controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 32-34
DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da jurisprudência: proteção da confiança, boa-fé
objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar. São Paulo: Noeses, 2009, p. 256.
POHL, Heiki apud DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da jurisprudência: proteção da
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Modificação de jurisprudência, por sua vez, será justamente a mudança da
resposta geral à mesma pergunta ou mesmo uma resposta que supere a resposta
anterior ou ressalva uma segunda pergunta incidental em relação àquela pergunta geral inicial. O número de decisões, aqui, é irrelevante. Basta que o órgão
uniformizador da jurisprudência do próprio tribunal que a criou dê uma nova
resposta geral à pergunta que a jurisprudência terá sido modificada. É claro que
ainda temos muito o que evoluir nesta nova sistemática, pois a separação de um
maior número de casos, a forma de julgar, a maneira de descrever a norma metajurídica (precedente), bem como o compromisso com as razões de decidir podem
levar o sistema a uma maior ou menor eficiência, mas não é este o objeto do presente artigo.
Nesse sentido, quanto ao objeto aqui estudado, a questão pertinente à atribuição de efeitos retroativos ou prospectivos à decisão que altera a jurisprudência
passa exatamente por essa distinção conceitual. Muito embora o assunto seja tratado com mais vagar adiante, os critérios estabelecidos pelo CPC para a modulação dos efeitos das decisões que modificam a jurisprudência encontram-se previstos em seu art. 927, § 3º, quais sejam: (i) segurança jurídica e (ii) interesse social.
Basta-nos, por ora, estar de posse de tais considerações.
3. Efeitos das decisões em sede de controle de constitucionalidade e o art.
27 da Lei n. 9.868/1999
No que diz respeito ao controle de constitucionalidade no direito brasileiro,
brevíssimas considerações se fazem pertinentes, posto que para o presente trabalho interessa, sobretudo, os efeitos de suas decisões.
Sabe-se do sistema misto de controle de constitucionalidade das leis instituído entre nós, no qual convivem os sistemas difuso e o concentrado, cujas origens
remontam tanto ao direito estadunidense (modelo difuso) e o europeu (modelo
concentrado), sobretudo sob a influência do espírito de Hans Kelsen15.
No sistema difuso, qualquer órgão do Poder Judiciário possui competência
para declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Já no sistema concentrado, ao
STF incumbe proceder o julgamento da matéria, atribuindo-se a tais decisões
efeitos erga omnes.
Nas decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade no sistema concentrado – e está-se racionando com foco na Ação Direta de Inconstitucionalidade – prevalece entre nós, na doutrina e em jurisprudência, a tese da nuli-

15

confiança, boa-fé objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de
tributar. São Paulo: Noeses, 2009, p. 258-259.
A este respeito, e com foco em matéria tributária, recomenda-se fortemente a leitura de COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. O controle da constitucionalidade das leis e do poder de tributar na
Constituição de 1988. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.
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dade da lei inconstitucional, segundo a qual a inconstitucionalidade acompanha
a lei desde o seu nascedouro, de modo que são retroativos os efeitos naturais de
uma decisão deste jaez.
Assim é que os efeitos erga omnes de tais decisões, muito embora já estivessem
cristalizados na doutrina e na jurisprudência pátrias, passaram a constar expressamente do texto constitucional, com a expressa vinculatividade a elas imanente,
consoante dispõe o art. 102, § 2º, da Lei Fundamental (mediante sua inclusão
pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004):
“As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas
federal, estadual e municipal.”

Contudo, a Lei n. 9.868/1999, em seu art. 27, também estabelece requisitos os
quais o STF poderá restringir os efeitos retroativos das decisões que declaram
inconstitucionais os diplomas normativos: (i) segurança jurídica e (ii) excepcional
interesse social16.
Os efeitos vinculantes e retroativos das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade reclamam, a nosso sentir, uma observação fundamental: as decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade criam precedentes (= resposta a uma pergunta geral + proibição de desvio
dos demais órgãos do Poder Judiciário), de modo que a modulação dos efeitos
nessa seara podem se dar tanto no primeiro momento da decisão (as first impressions) quanto na alteração da jurisprudência firmada.
Chega-se, então, ao coração do trabalho: o detalhamento de tais requisitos
aptos a permitir a modulação dos efeitos, os quais, consoante se viu acima, são os
mesmos na superação dos precedentes e nas decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade das leis. O que eventualmente pode mudar é a intensidade que se clama a modulação, ou seja, na mutação jurisprudencial, a necessidade de proteção da confiança se mostra mais evidente do que no controle concentrado, mas permanece sempre e em qualquer circunstância que (a) a modulação é sempre excepcional no sistema; (b) a modulação não pode permitir o
Judiciário ir além da sua competência constitucional e (c) agora sim, cabe a análise dos requisitos positivados para a modulação.

16

Como bem noticiado por Teresa Arruda Alvim, antes mesmo da edição da Lei n. 9.868/1999 é
possível vislumbrar na jurisprudência do STF decisões cujos efeitos foram modulados em sede de
controle de constitucionalidade. Cf. ALVIM, Teresa Arruda. Modulação: na alteração da jurisprudência firme ou de precedentes vinculantes. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 14.
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4. Segurança jurídica e interesse social: os requisitos legais para a
modulação dos efeitos
Repetimos: sob o ponto de vista da eficácia das decisões que inauguram a
jurisprudência, a doutrina é uníssona em salientar seu caráter retroativo17, preservando-se o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido, ou seja,
aplicando-se aos processos que ainda estejam em curso e versando sobre o tema
debatido, bem como a todos aqueles afetados pela norma judicial (erga omnes),
respeitados sempre os institutos preclusivos. Pari passu, estabelece norma de direito a ser aplicada, do momento da publicação do acórdão em diante, pelos demais órgãos do Poder Judiciário.
A questão da alteração jurisprudencial e dos seus efeitos, em matéria tributária, passa exatamente pela seguinte questão: como atribuir os efeitos a esta decisão, que inaugura novo entendimento a respeito de determinada matéria, em face
da confiança depositada pelos contribuintes na norma estabelecida pelo Poder
Judiciário no precedente superado?
A pergunta acima, no entanto, reclama uma questão anterior: por que muda
a jurisprudência? Por que um precedente é superado? Consoante lição de Daniel
Mitidiero, “trata-se de possibilidade justificada na necessidade de desenvolvimento do direito”18. Teresa Arruda Alvim aponta algumas razões para tanto: (i) a necessidade de que o fenômeno jurídico se adapte às necessidades sociais; (ii) a
correção de erros jurisprudenciais; (iii) a alteração de elementos do sistema; (iv)
as mudanças de composição nos tribunais superiores e (v) as mudanças de opinião
dos integrantes dos tribunais – sendo as duas últimas razões citadas indesejáveis,
porém19.
É nesse contexto que se coloca a questão da modulação dos efeitos das decisões que modificam a jurisprudência: o que se discute é o tratamento dos efeitos
dessa decisão que modifica uma compreensão anterior.
A esta altura dessa exposição, já se pode consignar que, preliminarmente, a
técnica da modulação de efeitos é dotada de duas características essenciais: a excepcionalidade e a ausência de possibilidade para o ativismo judicial. Com efeito,
a modulação de efeitos é excepcional pela própria natureza das coisas: os efeitos
das decisões que criam e alteram jurisprudência, bem como que declaram diplomas normativos inconstitucionais são retroativos porque se reportam, inclusive, a
normas positivadas no Ordenamento Jurídico e que produziram efeitos até o julgamento nos Tribunais Superiores.

17

18

19

Por todos, MITIDIERO, Daniel. Superação para frente e modulação de efeitos: precedente e controle
de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 43.
MITIDIERO, Daniel. Superação para frente e modulação de efeitos: precedente e controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 55.
ALVIM, Teresa Arruda. Modulação: na alteração da jurisprudência firme ou de precedentes vinculantes. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 167-168.
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O mesmo se passa nas decisões que alteram jurisprudência. Também são
retroativas. A razão das previsões constantes do art. 927, § 3º, do CPC e do art. 27
da Lei n. 9.868/1999 denotam seu caráter excepcional. Por isso mesmo, modular
decisões com este cariz requer um ônus argumentativo elevado para os Tribunais.
Com efeito, é exatamente em razão disso que a modulação de efeitos das
decisões é não ativista: aos Tribunais incumbe justificar o porquê dos efeitos retroativos daquelas decisões, que constituem a regra geral, não serem aplicados na
espécie. Ou seja, não se pode conceber ativismo quando o dever do Poder Judiciário é o de fundamentar que a aplicação natural das decisões promoveria um estado de coisas mais prejudicial do que atribuir a elas efeitos prospectivos.
4.1. Segurança jurídica e proteção da confiança legítima
Consoante afirmado alhures, o art. 927, § 3º, do CPC e o art. 27 da Lei n.
9.868/1999 estabelecem a segurança jurídica como primeiro requisito para a modulação dos efeitos das decisões que alteram a jurisprudência.
A doutrina não diverge em assentar que, quanto a este ponto, seu fundamento é o princípio da proteção da confiança legítima, entendido como dimensão
subjetiva da própria segurança jurídica.
Segundo Teresa Arruda Alvim, “proteger a confiança, gerando segurança
jurídica, nada mais é que permitir ao jurisdicionado certa dose saudável de previsibilidade”20. Antônio do Passo Cabral posiciona-se no mesmo sentido, ao asseverar que “impende haver proteção para a parte que confiou na manutenção do
entendimento consolidado”21.
Com efeito, como bem salienta o eminente processualista, a segurança jurídica deve ser compreendida não como imutabilidade, mas sim como continuidade, preservando-se o direito daqueles que confiaram nas manifestações do Poder
Judiciário:
“Na atualidade, portanto, o formato mais adequado para a segurança jurídica é a
segurança-continuidade. A continuidade jurídica é um conceito que está na síntese da tensão entre uma total e estanque eternização de conteúdos estabilizados e
o oposto de uma ampla e irrestrita alterabilidade. Continuidade, então, não significa petrificação, mas mudança com consistência, protegendo os interesses humanos de estabilidade e permanência, mas viabilizando também a alteração das
posições jurídicas estáveis. Por conseguinte, a continuidade revela uma maneira
de não bloquear totalmente as mudanças e, ao mesmo tempo, preservar a segurança.

20

21

ALVIM, Teresa Arruda. Modulação: na alteração da jurisprudência firme ou de precedentes vinculantes. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 29.
CABRAL, Antônio do Passo. A técnica do julgamento-alerta na alteração de jurisprudência consolidada: segurança jurídica e proteção da confiança no direito processual. Revista do Ministério
Público do Rio de Janeiro n. 56, abr./jun. 2015, p. 23.
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Observe-se que, por um lado, a continuidade favorece a segurança jurídica, revelando-se no dever do Estado de estabilização do sistema jurídico no longo prazo.
De fato, a continuidade incorpora a necessidade de constância (Beständigkeit) e
consistência (Stetigkeit) nos procedimentos de mudança normativa, pressionando
pela invariabilidade das regras (e também, como veremos, do entendimento jurisprudencial consolidado). Não obstante, essa tendência de estabilidade não é
definitiva, intangível, imutável, inalterável. Trata-se de uma força prima facie que
pode ser infirmada se circunstâncias especiais demonstrarem a necessidade de
modificação daquela posição jurídica. O direito pretende valer permanentemente, mas deve incorporar elementos móveis e de conteúdo variável, inclusive no
tempo.”22

Daniel Mitidiero caminha no mesmo sentido. Ao cuidar da superação para
frente do precedente – uma vez que reputa imprópria a expressão “modulação de
efeitos” nessa espécie, aplicando-a apenas no que diz respeito ao controle de constitucionalidade –, assevera este autor que tal medida seria justificável “para evitar
a aplicação de uma norma inexistente e, portanto, desconhecida no momento da
conduta de determinada pessoa”, bem como em virtude do fato de que “a confiança legítima no precedente tem de ser protegida diante da sua superação
quando há base de confiança, exercício da confiança e sua frustração”23.
Contudo, é de se ver que mesmo em se tratando de decisão proferida em sede
de controle de constitucionalidade o argumento relativo à segurança jurídica enquanto proteção da confiança é retomado por Mitidiero:
“O que significa dizer que a modulação está autorizada em nome do princípio da
segurança jurídica?
Significa dizer que está autorizada em nome da confiabilidade da ordem jurídica,
isto é, que pesa mais para os cidadãos em termos de credibilidade da ordem jurídica como um todo manter os efeitos da lei decretada inconstitucional do que os
suprimir. Daí a importância em restringir a modulação dos efeitos a casos excepcionais, de difícil repetição: fosse corrente a sua possibilidade, a supremacia da
Constituição restaria restringida.”24

Seja como for, estamos com Teresa Arruda Alvim, ao afirmar que “parecenos que o fundamento último, da modulação, em ambas as hipóteses, é o mesmo:
proteger a confiança”25.

22

23
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CABRAL, Antônio do Passo. A técnica do julgamento-alerta na alteração de jurisprudência consolidada: segurança jurídica e proteção da confiança no direito processual. Revista do Ministério
Público do Rio de Janeiro n. 56, abr./jun. 2015, p. 24-25.
MITIDIERO, Daniel. Superação para frente e modulação de efeitos: precedente e controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 65.
MITIDIERO, Daniel. Superação para frente e modulação de efeitos: precedente e controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 77.
ALVIM, Teresa Arruda. Modulação: na alteração da jurisprudência firme ou de precedentes vinculantes. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 71.
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Tratando a questão sob o prisma tributário, ninguém enfrentou o tema como
Misabel Derzi26. Não apenas a confiança, mas também a irretroatividade do Direito adquire fundamental importância a respeito da matéria.
Segundo esta jurista, do ponto de vista funcional, a decisão que modifica a
jurisprudência é, antes de mais nada, uma decisão. Nesse sentido, em virtude da
sua própria natureza, também olha para o passado, onde se situa o input do sistema e escolhe um dos sentidos possíveis da norma para determinar-lhe o conteúdo.
Entretanto, por não se tratar da primeira apreciação do tema objeto de análise, a decisão modificadora da jurisprudência, ao olhar para o input do sistema
jurídico, enxerga, para além da lei, aquela decisão que inaugurou a jurisprudência. Quer isso dizer que o órgão de determinado tribunal competente para proceder a uniformização jurisprudencial depara-se com uma decisão sua, geradora de
expectativa normativa de conduta para os cidadãos.
Saliente-se que a discussão travada não diz respeito à modificação jurisprudencial em si. Definitivamente, não é disso que se trata. São intrínsecas ao Direito as mudanças de entendimento. Só assim ele pode evoluir. O que se discute é o
tratamento dos efeitos dessa decisão que modifica uma compreensão anterior. Ou
seja, não se trata mais de dizer que o Judiciário cria normas de conduta, mas qual
a consequência desta criação no tempo, no espaço e nas expectativas legítimas
que o Direito deve produzir.
Pois bem. Na decisão que modifica a jurisprudência em desfavor dos contribuintes, não se pode aplicar a regra da retroação. Isso porque, estabelecida a jurisprudência, os contribuintes pautam suas condutas e planejam economicamente
suas vidas a partir daquilo que anteriormente se decidiu. Nesse sentido, o Judiciário, ao adotar um entendimento anteriormente excluído pela decisão primeva,
cria nova norma, que somente poderá ter vigência para o futuro, ou seja, efeitos
prospectivos (ex nunc).
É justamente este o âmbito de aplicação dos princípios da proteção da confiança, da boa-fé e da irretroatividade, verdadeiro fundamento da modulação dos
efeitos das decisões modificadoras da jurisprudência. Com efeito, a irretroatividade, enquanto projeção da segurança jurídica, mostra-se como “decorrência
normal, da natureza das leis, advém da lógica das coisas, da razão e da moral e
está na base do princípio da separação dos poderes”27. Seu conteúdo, portanto, é
o de preconizar que a lei introduzida no sistema jurídico, via de regra, somente
deve alcançar os fatos a ela futuros.

26
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DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da jurisprudência: proteção da confiança, boa-fé
objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar. São Paulo: Noeses, 2009.
DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da jurisprudência: proteção da confiança, boa-fé
objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar. São Paulo: Noeses, 2009, p. 415.
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Diferentemente do que ocorre em outros ordenamentos jurídicos, nos quais
a irretroatividade das leis apenas diz respeito ao Direito Penal, ou de política legislativa e, ipso facto et iure, regulada no plano infraconstitucional, entre nós a irretroatividade das leis adquiriu estatura constitucional e genérica, aplicável a extensos ramos do Direito (CRFB/1988, art. 5º, XXXVI). Ademais, há um reforço da
irretroatividade em matéria penal (CRFB/1988, art. 5º, XL) e em matéria tributária (CRFB/1988, art. 150, III, a)28.
Contudo, incumbe salientar que a irretroatividade não diz respeito somente
às leis, mas também aos atos dos Poderes Executivo e Judiciário. Por isso mesmo,
o princípio da irretroatividade se aplica à decisão que modifica a jurisprudência,
para que não alcance os fatos ocorridos sob a vigência da norma judicial anterior,
respeitando-se o contribuinte, que agiu conforme o entendimento exarado pelo
próprio Poder Judiciário. Misabel Derzi elenca as características da irretroatividade das modificações jurisprudenciais, aplicada analogicamente com a irretroatividade das leis:
a) o princípio da irretroatividade é direito e garantia fundamental de todos os cidadãos, que se impõe contra o Estado. Seja o Estado legislador, administrador
ou juiz, a irretroatividade somente pode ser invocada em favor do contribuinte. Em relação ao princípio da irretroatividade das leis, o Supremo
Tribunal Federal já consagrou, em súmula, o mesmo entendimento;
b) tal como ocorre com o princípio da irretroatividade das leis, a retroação benigna, para favorecimento do cidadão/contribuinte, nas relações de Direito
Público, de modo algum é coibida pelo ordenamento. A remissão e a anistia no Direito Tributário encontram autorização expressa no art. 150, § 6º,
sentido apenas nas hipóteses em que a modificação da lei ou da jurisprudência acarretar instituição de tributo novo ou majoração de tributo já
existente. Se, à luz da jurisprudência consolidada anterior, o contribuinte
não estaria obrigado ao pagamento de determinado tributo, em certas
circunstâncias, ou se teria direito a créditos e a compensações que a nova
jurisprudência modificadora não mais reconhece, então teremos, plenamente, a invocação do princípio da irretroatividade, para a proteção dos
fatos jurídicos pretéritos;
c) o momento da vigência da jurisprudência inovadora, que altera jurisprudência
anterior, deverá ser o marco decisivo. Todos aqueles atos-fatos pretéritos (porque ocorridos antes do início da vigência da nova jurisprudência), sob a
vigência do precedente superado, deverão ser protegidos. Resulta daí que
nem os fatos, propriamente ditos, nem os efeitos que deles decorrem po-
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Cf. DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da jurisprudência: proteção da confiança, boa-fé
objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar. São Paulo: Noeses, 2009, p. 415-450.
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derão ser atingidos pela mudança de orientação, pela jurisprudência inovadora. A modulação dos efeitos da decisão nova deveria a ser a regra, tal
a força do princípio da irretroatividade entre nós. Não tem cabimento
pretender saber se, antes do termo inicial da vigência da norma judicial
inovadora, o contribuinte teria depositado confiança legítima na jurisprudência superada, e em que grau. Assim como a confiança é pressuposta
em relação às leis, o mesmo raciocínio, mais objetivo, deverá comandar a
aplicação do princípio da irretroatividade às modificações jurisprudenciais;
d) se não admitimos separar os fatos jurídicos de seus efeitos (mas, ao mesmo tempo, não confundimos ocorrência do fato, como exercício dos direitos dele
decorrentes) como visto, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
é firme nesse sentido, então, em face da existência e da vigência de um
precedente consolidado, os fatos pretéritos já ocorridos inteiramente no
passado e os seus respectivos efeitos, já desencadeados ou ainda por desencadear, independentemente de seu exercício, devem ser protegidos
contra o advento das normas judiciais novas, modificativas29.
É claro que, quanto a este ponto, resta pressuposta a confiança sistêmica.
Mas a proteção da confiança não emerge como fundamento genérico para a necessidade de modulação de efeitos nas decisões modificadoras de jurisprudência
devido à força com a qual se protege, entre nós, a irretroatividade. Sua aplicação,
nesta seara, se dá de maneira mais restrita. Desse modo, a proteção da confiança,
como necessidade ético-jurídica, se dará “onde a fragilidade da garantia da irretroatividade se manifesta (quer para as leis, quer para as modificações judiciais)”30.
Isso porque “as modificações jurisprudenciais não estão submetidas ao princípio
da anterioridade e da espera nonagesimal, obrigatórios para as leis tributárias”31.
Em apertadíssima síntese, esse é o itinerário para sustentar a necessidade de
modulação de efeitos das decisões modificadoras da jurisprudência, em detrimento dos contribuintes32. O tratamento conferido à irretroatividade pela Cons-
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DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da jurisprudência: proteção da confiança, boa-fé
objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar. São Paulo: Noeses, 2009, p. 552-553.
DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da jurisprudência: proteção da confiança, boa-fé
objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar. São Paulo: Noeses, 2009, p.554.
DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da jurisprudência: proteção da confiança, boa-fé
objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar. São Paulo: Noeses, 2009, p. 568.
Confira-se a este respeito, com mais vagar nas premissas teóricas e mediante análises de arestos
proferidos pelo STF: LOBATO, Valter de Souza; DERZI, Misabel Abreu Machado. Os caminhos
abertos pelo Ministro Gilmar Mendes. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes (coord./
org.). Direitos fundamentais dos contribuintes: homenagem ao jurista Gilmar Ferreira Mendes. 1. ed.
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tituição da República implica seu reconhecimento não somente às leis, mas também para as decisões judiciais. Por isso, a decisão que altera a jurisprudência deve
ter seus efeitos projetados apenas para o futuro, sem que se alcance os fatos ocorridos sob a vigência da decisão anterior, de modo a garantir a confiança sistêmica,
a segurança jurídica e o Estado Democrático de Direito.
4.2. Interesse social, interesse público e interesse estatal: a necessidade da
distinção
Questão mais imbrincada reside no requisito do interesse social. Diante da
indeterminação conceitual de que se reveste, tal conceito não pode ser confundido com outros conceitos, tais quais os de interesse público e de interesse estatal.
Essa observação foi bem feita, recentemente, por Fernando Facury Scaff, ao
tentar desvendar o que viria a ser o interesse social, no que diz respeito à modulação de efeitos em matéria tributária. Segundo este autor, a chave interpretativa
para a compreensão do significado da referida expressão passaria pela necessária
distinção entre ela e os conceitos de interesse público, interesse estatal e interesse
corporativo.
Scaff aduz que o conceito de interesse público “diz respeito aos interesses
representados pelo Estado, pois, formalmente, este representa a sociedade”, ao
passo que interesse social “diz respeito aos interesses da sociedade genericamente
considerada – a sociedade como um todo, incluindo em alguma medida o campo
dos interesses difusos”. Já o interesse estatal é expressão que veicula os “aos interesses do próprio Estado, ou, melhor dizendo, do governo de plantão, o que nem
sempre é coincidente com o interesse social”, ao passo que “o interesse corporativo ocorre quando diz respeito à uma específica fração de pessoas, que pode ou
não ser composta de servidores públicos”.
De posse de tais conceitos, as razões usualmente alegadas pelos entes tributantes em sede de modulação de efeitos em matéria tributária – a tese do rombo
financeiro-orçamentário – seriam genuínos interesses estatais, mas não interesses
sociais:
“Penso que estas razões do fisco podem até dar a impressão de equivalência entre
o interesse público e o interesse social. Todavia, abrindo o foco de análise, podese afirmar que se trata de um interesse meramente estatal, isto é, governamental,
e que adotar a modulação como padrão para fins tributários ampliará a irresponsabilidade fiscal dos sucessivos governos que se valem de aumento de tributos sem
amparo constitucional. Não se pode analisar esta questão sem observar a intergeracionalidade, pois se trata de algo que impactará as futuras gerações.”33
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São Paulo: Almedina, 2021, p. 27-71.
SCAFF, Fernando Facury. A modulação das decisões do STF, as razões do Fisco e a irresponsabilidade fiscal. 2021. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-abr-19/justica-tributaria-modulacao-stf-razoes-fisco-irresponsabilidade-fiscal. Acesso em: 28 maio 2021.
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As luzes trazidas por Scaff serão importantes para o que se pretende sustentar no presente trabalho. Com efeito, a respeito do conceito de interesse público,
cujos debates são profundos na doutrina do Direito Administrativo34, é clássica a
passagem de Celso Antônio Bandeira de Mello, segundo a qual o interesse público seria “o interesse resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da Sociedade
e pelo simples fato de o serem”35.
Contudo, assim como fez Scaff, Bandeira de Mello assinala que “não existe
coincidência necessária entre interesse público e interesse do Estado”36. Há que se
distinguir, portanto, entre o interesse público primário (interesse público) dos
interesses públicos secundários (interesses estatais):
“É que, além de subjetivar estes interesses, o Estado, tal como os demais particulares, é, também ele, uma pessoa jurídica, que, pois, existe e convive no universo
jurídico em concorrência com todos os demais sujeitos de direito. Assim, independentemente do fato de ser, por definição, encarregado dos interesses públicos, o Estado pode ter, tanto quanto as demais pessoas, interesses que lhe são
particulares, individuais, e que, tal como os interesses delas, concebidas em suas
meras individualidades, se encarnam no Estado enquanto pessoa. Estes últimos
não são interesses públicos, mas interesses individuais do Estado, similares, pois
(sob prisma extrajurídico), aos interesses de qualquer outro sujeito. Similares,
mas não iguais. Isto porque a generalidade de tais sujeitos pode defender estes
interesses individuais, ao passo que o Estado, concebido que é para a realização
de interesses públicos (situação, pois, inteiramente diversa da dos particulares), só
poderá defender seus próprios interesses privados quando, sobre não se chocarem com os interesses públicos propriamente ditos, coincidam com a realização
deles. Tal situação ocorrerá sempre que a norma donde defluem os qualifique
como instrumentais ao interesse público e na medida em que o sejam, caso em
que sua defesa será, ipso facto, simultaneamente a defesa de interesses públicos,
por concorrerem indissociavelmente para a satisfação deles.”37

É de se ver que a expressão interesse social não pode ser concebida como
interesse público, se compreendida esta última como o atendimento de necessidades coletivas (o interesse público primário, propriamente dito). Com efeito, inte-

34

35
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Sobre o tema, confira-se HACHEM, Daniel Wunder. A dupla noção jurídica de interesse público
em direito administrativo. A&C R. de Dir. Administrativo & Constitucional n. 44, ano 11. Belo Horizonte, abr./jun. 2011, p. 59-110; GABARDO, Emerson; REZENDE, Maurício Corrêa de Moura.
O conceito de interesse público no direito administrativo brasileiro. Revista Brasileira de Estudos
Políticos n. 115. Belo Horizonte, jul./dez. 2017, p. 267-318.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros,
2010, p.61.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros,
2010, p. 65.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros,
2010, p. 65-66.
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resse público há no poder de polícia, na prática de tombamento de determinado
imóvel urbano e na própria instituição dos tributos: nesse último caso, o tributo é
meio pelo qual as necessidades coletivas serão custeadas. Vê-se, portanto, que interesse social, como requisito a impedir a aplicação natural de efeitos retroativos
às decisões que modificam a jurisprudência ou em sede de controle de constitucionalidade, não pode ser compreendido de tal modo. O interesse público, este
sim, é dirigido ao legislador, quando da elaboração da lei que dará fundamento
à atuação administrativa (Poder Executivo) e a esta última. Em suma, interesse
social, no contexto do presente trabalho, não é interesse público38.
Tampouco como interesse estatal (interesse público secundário, para Celso
Antônio Bandeira de Mello) poderá ser compreendida a expressão interesse social. As razões trazidas por Scaff calham perfeitamente aqui.
Com efeito, em matéria tributária interesse estatal é o interesse arrecadatório, o interesse do Estado, enquanto pessoa jurídica de direito público, parte processual e sujeito ativo de obrigações tributárias. Em se tratando de modulação de
efeitos, via de regra esse interesse estatal se manifesta em pedidos os quais o Fisco
alega que a ausência da atribuição de efeitos prospectivos à decisão que lhe é desfavorável causará rombos financeiro-orçamentários, além de, indiretamente,
comprometer a própria satisfação e o custeio de serviços públicos, custeio de pessoal etc.
Alguns breves argumentos afastam esse tipo de compreensão. O primeiro
deles é ordem lógica: toda e qualquer decisão desfavorável ao Fisco trará impactos financeiros, em maior ou menor medida. Se isso for interesse social, a modulação dos efeitos das decisões passaria de exceção a regra. Já o segundo é de ordem lógico-sistemática: se assim o for, como os contribuintes poderão reaver valores indevidamente recolhidos? Do que decorre a terceira, como imperativo de
moralidade administrativa: a chancela do Poder Judiciário à edição de normas
inconstitucionais. Como bem pontuado por Teresa Arruda Alvim, “a utilização
indevida da modulação transformando-a em regra, quando, na verdade, é exceção, pode ensejar mais insegurança jurídica e estimular a edição de leis inconstitucionais”39.
Ora, edita-se uma lei inconstitucional e arrecada-se o tributo, até que um dia
sobrevenha decisão dos Tribunais Superiores em sentido contrário. Perde-se a
demanda. Argumenta-se, porém, que a devolução do montante causaria rombos
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“Também é relevante que se trace, aqui, a distinção entre interesse público e interesse social.
Direitos fundamentais devem estar sendo preservados, quando se modula por interesse social, o
que nem sempre ocorre quando se alega interesse público.” (ALVIM, Teresa Arruda. Modulação:
na alteração da jurisprudência firme ou de precedentes vinculantes. 2. ed. rev. atual. e ampl. São
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 30)
ALVIM, Teresa Arruda. Modulação: na alteração da jurisprudência firme ou de precedentes vinculantes. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 30.
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aos cofres públicos. Vence-se o pedido. A questão extravasaria os limites de argumentos sistemáticos: estar-se-ia diante de um Estado irresponsável e imoral. De se
ver, portanto, que interesse social não pode ser interesse estatal (arrecadatório).
4.3. A confiança sistêmica como parâmetro para a definição da expressão
“interesse social”
Afastadas as possibilidades acima, é necessário que se compreenda a expressão “interesse social” em uma perspectiva distinta. Acredita-se que a chave interpretativa para tanto encontra-se bem colocada em Mitidiero, ao asseverar que
esta expressão também se vincula à segurança jurídica:
“Não pode haver dúvida de que o interesse social que autoriza a modulação de
efeitos só pode ser a restauração do estado de constitucionalidade em um grau
que acarrete menor ofensa à Constituição do que a simples eliminação como efeitos ex tunc da lei decretada como inconstitucional. Se isso é verdade, então é
preciso conjugar o interesse social oriundo da necessidade de restauração do estado de constitucionalidade com razões de segurança jurídica.
Se interesse social significa preservação de um estado de coisas com menor potencial ofensivo à Constituição do que a simples supressão da norma decretada
como inconstitucional, a sua qualificação como excepcional implica impossibilidade de se modular a todo tempo efeitos da decretação de inconstitucionalidade.
O excepcional interesse social reside em não fomentar um sentimento social – e
principalmente estatal – de que é possível violentar a Constituição sem adequada
reação da ordem jurídica: violações manifestas à Constituição devem ser obviamente rechaçadas e acompanhadas das devidas consequências previstas pela ordem jurídica, sob pena de produzir-se um ‘incentivo’ à sua violação.”40

Nesse sentido, nos parece que interesse social é o interesse da sociedade na
manutenção de um sistema jurídico íntegro, estável e, sobretudo, confiável. É dizer: a expressão “interesse social”, conjugada ao valor segurança jurídica, pressupõe a própria compreensão do sistema jurídico como operacionalmente fechado,
isto é, para que opere segundo a sua própria lógica, seu próprio método. Daí dizer-se que o sistema jurídico é funcional e autopoiético: o Direito se produz a
partir de si próprio.
Ora, se o sistema jurídico é fechado operacionalmente, e se segurança jurídica é previsibilidade, estabilidade e certeza, é certo que os cidadãos somente se
comportarão de acordo com as normas existentes e válidas no ordenamento, se o
sistema for concebido como algo previsível.
Nas lições de Niklas Luhmann, é essencial ao sistema jurídico, para possibilitar a vida social, que ele seja estável. Do que resulta que, a teoria de Luhmann

40

MITIDIERO, Daniel. Superação para frente e modulação de efeitos: precedente e controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 79.
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centra-se na confiança sistêmica: “Mostrar confiança é antecipar o futuro. É comportar-se como se o futuro fosse certo. Poder-se-ia dizer que, por meio da confiança, o tempo se invalida ou ao menos se invalidam as diferenças de tempo”41,
não como mera esperança, mas numa expectativa confiável que pode interferir
na decisão tomada pela pessoa que confia.
A questão da complexidade define o problema fundamental, a partir do qual
a confiança pode ser analisada funcionalmente e comparada com outros mecanismos sociais, funcionalmente equivalentes. Onde há confiança há aumento de
possibilidades para a experiência e a ação; há possibilidade do aumento da complexidade do sistema social; e também há um aumento do número de possibilidades que podem reconciliar-se com sua estrutura, porque a confiança constrói
uma forma mais efetiva de redução da complexidade42.
Na confiança no sistema, está-se continuamente consciente de que tudo o
que se realiza é um produto, que cada ação foi decidida depois de ser comparada
com outras possibilidades. A confiança no sistema conta com processos explícitos
para a redução da complexidade, quer dizer, com pessoas, não com a natureza.
Os grandes processos civilizadores de transição, até a confiança no sistema, dão à
humanidade uma atitude estável em direção ao que é contingente em um mundo
complexo, faz possível viver com a consciência de que tudo poderia ser de outra
maneira. Esses processos fazem com que o homem possa ter consciência da contingência social do mundo. Esse pensamento dá origem ao problema da consciência transcendental na constituição significativa do mundo43.
O que se quer realçar quanto a este ponto é que interesse social não se confunde com a confiança jurídica subjetivamente considerada, ou seja, aquela específica dos contribuintes quando da alteração jurisprudencial a que se referiu acima, ao versar sobre o requisito da segurança jurídica. Trata-se, isso sim, da confiança da sociedade (social) no próprio sistema jurídico, no interesse na manutenção do sistema enquanto viabilizador de orientação de condutas e de panorama
de solução de conflitos.
Assim, o requisito do interesse social elencado pelo art. 927, § 3º, do CPC e
pelo art. 27 da Lei n. 9.868/1999 consiste nas hipóteses em que a atribuição de
efeitos retroativos às alterações jurisprudenciais e às decisões proferidas em sede
de controle de constitucionalidade ocasionariam um risco à confiança da sociedade no próprio sistema jurídico, porque ele deixaria de se tornar operacionalmente fechado, ou poderia comprometer a sua própria funcionalidade. Não se cuida
do interesse público genericamente considerado, tampouco do interesse estatal
arrecadatório. Trata-se de algo mais grave, mais sensível do que isso.

41
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LUHMANN, Niklas. Confianza. Santiago: Anthropos, 1996, p. 21.
LUHMANN, Niklas. Confianza. Santiago: Anthropos, 1996, p. 14.
LUHMANN, Niklas. Confianza. Santiago: Anthropos, 1996, p. 103.
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5. Considerações finais
Em resumo, toda a questão de superação de precedentes e de modulação de
efeitos em matéria tributária remonta, em última análise, à confiança. De se ver,
portanto, que tal requisito implica hipóteses absolutamente restritas e excepcionais, de modo a evitar solução judicialmente ativista. Também evita que considerações genéricas de interesse público sejam suscitadas como fundamento de modulação de efeitos, bem como as considerações representativas de interesses meramente estatais, como as de prejuízo aos cofres públicos. Confiança nas manifestações do Poder Judiciário e confiança no próprio sistema jurídico: eis os
significados de segurança jurídica e interesse social.
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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo a análise das controvérsias ocorridas
em julgamentos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF tendo como objeto a decisão da Suprema Corte, em sede de repercussão geral, acerca da exclusão do ICMS na determinação da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS. Abordamos, inicialmente, o conceito
de segurança jurídica, como se interagem com as decisões em sede de repercussão geral, e o conceito de modulação dos efeitos, uma vez que foram levados em consideração nos Acórdãos objeto de nossa análise. Em função disso,
aprofundamo-nos na análise dos Acórdãos, buscando revelar como foi o impacto em razão da não razoável demora pela Suprema Corte na definição dos
limites e contornos do montante de ICMS1 a ser excluído na determinação da
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS sob a perspectiva do
Princípio da Segurança Jurídica e a possibilidade ou não de modular seus
efeitos.
Palavras-chave: PIS, COFINS, ICMS, crédito, RE n. 574.706/PR, segurança
jurídica, modulação, CARF.
Abstract
This study aims to analyze the controversies in judgements within the scope
of the Administrative Council for Tax appeals (CARF) having as its object the
Supreme Court decision on the ICMS exclusion in determining the PIS and
COFINS basis for calculation. Primarily, we address the concept of legal certainty, how it interacts with Supreme Court decisions with general repercussions and the concept of modulations of effects since they were taken into
account in the CARF judgments, object of our analysis. As a result, we delved
deeper into the analysis of such judgements, seeking to reveal the impacts
that was due to the unreasonable delay by the Supreme Court in postponing
the definition of the limits and contours of the ICMS amount to be excluded
from the determination of the contribution to the PIS and COFINS’ basis for
calculation under the perspective of the Principle of Legal Certainty.
Keywords: PIS, COFINS, ICMS, tax credit, RE no. 574.706/PR, legal certainty,
prospective overruling, CARF.
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Introdução
Há mais de 20 anos o tema acerca do montante do ICMS a ser excluído na
determinação da base de cálculo da contribuição ao PIS e à COFINS tem gerado
debates, notícias, artigos, discussões acadêmicas, relatórios intermináveis das
áreas tributárias à alta administração, ainda mais se a matriz for estrangeira2,
movimentações políticas do governo e de entidades representantes de setores empresariais, atos normativos da Receita Federal do Brasil (RFB), estratégias da
Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN), movimentos de defesa dos contribuintes e muito litígio em busca de uma posição final do Supremo Tribunal Federal (STF)3. Da mesma forma se seguiu o debate sobre a necessidade ou não de
modulação dos efeitos em relação à decisão final no RE n. 574.706, nos termos do
art. 927, § 3º, do CPC4 – Código de Processo Civil. E, mesmo após o julgamento
dos embargos de declaração opostos pela PGFN5 quando quase todos os ministros invocaram a segurança jurídica e proteção da confiança na prática do Direito, a controvérsia não cessou.
As discussões e controvérsias ainda permanecem, apesar de a Suprema Corte
ter decidido, por 8 (oito) votos a 3 (três), que (i) o valor do ICMS a ser excluído é
o destacado em nota fiscal e que (ii) os efeitos da decisão serão aplicados (modulação) a partir de 15 de março de 2017, data do julgamento do Recurso Extraordinário em sede de Repercussão Geral, exceção feita apenas aos contribuintes
com discussões, nas esferas administrativa e judicial, iniciadas até a mesma data
de julgamento do RE. Essas dúvidas ainda continuam acesas diante da possibilidade de novos embargos de declaração, por parte da Procuradoria da Fazenda,
para deslindar: (a) a situação dos contribuintes que ajuizaram demandas, administrativas ou judiciais, após 15 de março de 2017, mas obtiveram trânsito em
julgado ou satisfação da repetição do indébito por cumprimento de decisão judicial ou declaração de compensação; (b) o montante a ser creditado na aquisição
de bens ou serviços, se com ou sem o ICMS incluído; ou (c) como aplicar a decisão
do STF nas demandas ainda em trâmite. Dada à complexidade e a plausível criatividade do contencioso tributário pátrio, é possível que outros questionamentos
surjam a depender do objeto ou teor da demanda.
Relembramos que a matéria relativa à “tese do século” é há muito tempo
conhecida e já foi enfrentada pelo extinto TFR – Tribunal Federal de Recursos.
2

3

4
5

Disponível em: https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/explicar-icms-base-calculo-pis-cofins-chefe-estrangeiro-27042021.
MALDONADO, Luciano Burti. História sem fim: o julgamento dos Embargos de Declaração no
RE 574.706/RE. Jota (disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/historia-sem-fim-o-julgamento-dos-embargos-de-declaracao-no-re-574-706-pr-14022020), publicado em 14.02.2020.
Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015.
O julgamento dos embargos de declaração inicialmente pautado para 29 de abril de 2021 foi
adiada para 5 de maio de 2021e não concluído em razão do julgamento da ADI n. 5.529, sendo
que o julgamento definitivo apenas ocorreu em 13 de maio de 2021.
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Foi inclusive objeto da Súmula n. 258, à época desfavorável ao contribuinte e,
posteriormente, cancelada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual assim
determinava: “Inclui-se na base de cálculo do PIS a parcela relativa ao ICM”.
Lembramos, porém, que o STJ manteve o entendimento da inclusão do ICMS na
determinação da base de cálculo dessas contribuições. Além da matéria ser conhecida, a mudança de entendimento jurisprudencial se iniciou no prolongado
julgamento do RE n. 240.785/MG6, pelo pleno do STF, o qual induziu o comportamento dos contribuintes no sentido da convalidação da inconstitucionalidade
da inclusão do ICMS na determinação da base de cálculo das contribuições sociais em comento. O aumento da litigiosidade se deu a partir de 24 de agosto de
2006, quando o julgamento do RE n. 240.785/MG indicou ser favorável ao contribuinte (a favor da inconstitucionalidade – 6 x 1), apesar de ter sido finalizado somente em 8 de outubro de 2014. Alguns contribuintes, inclusive, efetuaram a exclusão do ICMS na determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS, embasados por decisão precária obtida em liminar em Mandado de Segurança ou
mesmo tutela antecipada (tutela provisória). Tal situação de aumento da litigância
foi agravada ainda mais com o julgamento do RE n. 574.706, sob o rito de repercussão geral, em 15 de março de 2017, sem qualquer modulação dos efeitos, o que
somente foi definida recentemente em 13 de maio de 2021. A representação empírica da insegurança causada pela postergação do posicionamento final é exemplificada pelas alcunhas de “a tese do século” ou do “ julgamento do século” atribuídas ao julgamento dos mencionados embargos de declaração.
Dentro do cenário de insegurança pela indefinição da posição final da Suprema Corte, antes do julgamento dos embargos de declaração no RE n. 574.706,
permaneceu o grande debate sobre qual o montante do ICMS que seria excluído,
se o ICMS pago ou recolhido, como pretendia a PGFN, ou o destacado, como
defendia a maioria dos contribuintes e que ao final prevaleceu, ou mesmo uma
posição intermediária, o ICMS destacado das notas fiscais de saída – no caso do
regime cumulativo – menos o ICMS dos insumos sujeitos à creditamento das contribuições ao PIS e da COFINS – no caso do regime não cumulativo. Essa posição
intermediária foi apontada pelo contribuinte autor da demanda com apoio em
parecer da lavra da ex-Ministra Eliana Calmon7.
Diante desse contexto, o presente artigo pretende analisar os efeitos que a
demora do posicionamento definitivo da Suprema Corte em relação à tese da
exclusão do ICMS na determinação da base do PIS e da COFINS provocou em
julgamentos ocorridos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
nos quais foram adotados diversos posicionamentos a depender da turma de jul6
7

Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630123.
CALMON, Eliana; CASIMIRO, Eric. Restituição de indébito de PIS/COFINS. Jota (disponível em:
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/restituicao-de-indebito-pis-cofins-29052020), publicado em 29.05.2020.
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gamento, o que acreditamos não homenageia ou concretiza o Princípio da Segurança Jurídica. Para tanto, pois, propomo-nos a tecer breves comentários sobre o
importante Princípio da Segurança Jurídica (item 1), o controle de constitucionalidade e a modulação dos efeitos (item 2), para, então, analisar as decisões proferidas pelo CARF (item 3) sob a perspectiva do Princípio da Segurança Jurídica e,
ao final, apresentar nossas conclusões.
1. Princípio da segurança jurídica
Por mais aventureiro que o ser humano possa ser e a despeito de que as maiores recompensas advêm do maior risco tomado, como sociedade, não há dúvida
que a segurança é valor intrínseco à humanidade. Em busca da segurança ou da
sensação de segurança, a humanidade se juntou em pequenos grupos, depois em
tribos, reinos etc., o que permitiu a construção de muros, cidades, defesas. Essa
perquirição constante de proteção é vista diariamente no desenvolvimento tecnológico, no avanço da medicina, na proteção social e previdenciária, e assim por
diante. É possível afirmar que o valor da segurança é um direito natural inerente
à concepção do ser humano.
Sob a perspectiva do Direito, a segurança jurídica é valor presente e indissociável do rule of law característico das democracias vigentes nos Estados de Direito. Nesse sentido, o chamado Princípio da Segurança Jurídica, entendido como
postulado8 ou sobreprincípio9, é fundante do Estado brasileiro e orienta a aplicação do sistema jurídico. Nas palavras de Humberto Ávila10, o Princípio da Segurança Jurídica pode ser entendido como
“... uma norma princípio que exige, dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, a adoção de comportamentos que contribuam mais para a existência, em
benefício dos cidadãos e na sua perspectiva, de um estado de confiabilidade e de
calculabilidade jurídicas, com base na sua cognoscibilidade, por meio de controlabilidade jurídico-racional das estruturas argumentativas reconstrutivas de nor-

8

9

10

Segundo a lição de Humberto Ávila, “os postulados não são normas imediatamente finalísticas,
mas metódicas; não são normas realizáveis em vários graus, mas estruturam a aplicação de outras
normas com rígida racionalidade e não são normas com elevado grau de abstração e generalidade, mas normas que fornecem critérios bastante precisos para aplicação do Direito” (Sistema constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 43).
Para Paulo de Barros Carvalho, princípio “é uma regra portadora de núcleos significativos de
grande magnitude influenciando visivelmente a orientação de cadeias normativas, às quais outorga caráter de unidade relativa, servindo de fator de agregação para outras regras do ordenamento” (Direito tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008, p. 261). Ainda para o citado autor há valores jurídicos de maior hierarquia, tal como aqueles inseridos no preâmbulo da
Constituição Federal, os quais podem ser tratados como magnos princípios, sobreprincípios,
quais sejam: segurança jurídica, certeza do direito, igualdade, liberdade e justiça (Direito tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008, p. 263/272).
ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 113 e ss.
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mas gerais e individuais, como instrumento garantidor do respeito à sua capacidade de – em engano, frustrações, surpresa e arbitrariedade – plasmar digna e
responsavelmente o seu presente e fazer um planejamento estratégico juridicamente informado do seu futuro.”

Em nosso sentir, a segurança jurídica se caracteriza como valor11, aproximando-se da ideia comum de princípio12 e se afastando, pois, do conceito de regra (norma)13. A segurança jurídica, igualmente, embora não se confunda, aproxima-se intensamente da certeza do direito, a qual é definida, por Paulo de Barros Carvalho14, nos seguintes termos:
“... atributo essencial, sem o que não se produz enunciado normativo com sentido
deôntico; este último é decorrência de fatores sistêmicos que utilizam o primeiro
de modo racional e objetivo, mas dirigido à implementação de um valor específico, qual seja o de coordenar o fluxo das interações inter-humanas, no sentido de
propagar no seio da comunidade social o sentimento de previsibilidade quanto
aos efeitos jurídicos da regulação da conduta.”

A segurança jurídica, pois, embora não se trate de regra positivada na Constituição Federal, é um valor intrínseco ao ordenamento jurídico brasileiro, o que
pode ser confirmado com a leitura do preâmbulo da Carta Magna15, bem como
do seu art. 1º, ao pautar o Estado Democrático de Direito na dignidade da pessoa

11

12

13

14
15

Paulo de Barros Carvalho leciona que os “‘limites objetivos’ distinguem-se dos valores, pois são
concebidos para atingir certas metas, certos fins. Estes, sim, assumem porte de valores. Aqueles
limites não são valores, são procedimentos, se os considerarmos em si mesmos, mas voltam-se
para realizar valores, de forma indireta, mediata que são os fins para os quais estão preordenados
os procedimentos. Os princípios de direito tributário, por seu turno, geralmente se expressam
como ‘limites objetivos’, posto como sobrerregras que visam a implementar os valores estipulados
no ordenamento jurídico.” (Direito tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008, p. 281)
Humberto Ávila ainda argumenta que “os princípios, exatamente porque estabelecem um estado
ideal de coisas a ser buscado, vinculam-se mais intensamente com os outros princípios, com os
quais mantêm relação de complementariedade, especialmente porque a Constituição Brasileira e
a Lei Fundamental Alemã estabelecem o dever de buscar ou preservar vários ideais ao mesmo
tempo.” (Sistema constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 39)
Na lição de Humberto Ávila as “regras são normas imediatamente descritivas de comportamento,
na medida em que descrevem o comportamento obrigatório, permitido ou proibido. [...] Exatamente por isso, as regras possuem uma rigidez maior, na medida em que sua superação só é admissível se houver razões suficientemente fortes para tanto, quer na própria finalidade subjacente à regra, quer nos princípios superiores a ela.” (Sistema constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 40)
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Dialética, 2011, p. 198-200.
“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para
instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa
do Brasil.”
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humana, e do seu art. 5º, I, II e XXXVI, ao proteger e exigir dos três Poderes da
República, a aplicação e proteção dos princípio da legalidade, isonomia, do direito adquirido, do ato jurídico e da coisa julgada.
Embora não exista uma distinção ontológica entre o Princípio da Segurança
Jurídica, sob a perspectiva do ordenamento jurídico como um todo e da segurança jurídica em matéria tributária, o Direito Tributário reconhece, ao menos na
perspectiva da Constituição Federal, uma sistematização da proteção do contribuinte.
Assim, embora não prevaleça a ideia de que o Direito Tributário opera tão
somente por conceitos fechados (em contraposição ao tipo que é aberto), sendo
autorizada e admitida a utilização de conceitos indeterminados na sua legislação
(tributária), é evidente que a rígida competência tributária determinada pelo
constituinte originário, com o Princípio da Legalidade Tributária (art. 150, I),
aliada aos Princípios da Irretroatividade (art. 150, III, “a”) e da Anterioridade
(art. 150, II, “b”), confirmam o rol de proteção aos contribuintes que esperam e
confiam na certeza da legislação tributária aqui entendida como ideal. Isso porque, para o exercício da livre iniciativa, livre concorrência, inclusive fixação de
residência e construção do patrimônio, os contribuintes precisam ter a maior
clareza e certeza possível da “regra do jogo”, isto é, quais os tributos incidirão
sobre o seu patrimônio, renda e atividade empresarial, bem como a que alíquota
e quais obrigações e deveres instrumentais deverão ser cumpridos.
Entretanto, tendo em vista que o direito opera por linguagem escrita-prescritiva, sujeita à interpretação, é evidente que a clareza e certeza da “regra do
jogo” não reside na mera interpretação literal da norma, que é o primeiro contato do intérprete e do aplicador da norma jurídica. Mais ainda pelo fato de que no
Brasil há a delegação e difusão dos agentes competentes para aplicação do direito16. Desse modo, é de se esperar que ocorram interpretações divergentes e contraditórias sobre a constitucionalidade ou legalidade das exigências tributárias a
serem cumpridas pelos contribuintes.
A potencialidade de difusão de interpretações sobre a aplicação do direito é,
em última instância, controlada e pacificada pelo Poder Judiciário, pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria de pacificação da legislação federal, inclusive com

16

Além da criação e aplicação do direito tributário pela União Federal, 26 Estados e Distrito Federal e 5.570 Municípios, tem-se que a criação do direito, além das leis ordinárias de cada ente federado, também está sujeita à lei complementar de caráter nacional com as relações de coordenação e subordinação respectivas, bem como a aplicação do direito é exercida pelos funcionários da
administração tributária nas diferentes esferas, a qual nem sempre é harmônica e vinculada, até
que os órgãos de controle emitiam normativos vinculantes. Adicionalmente, tem-se que, antes de
uma decisão com efeito vinculante, qualquer juiz detém competência para dizer sobre a constitucionalidade e legalidade das normas tributárias de forma a estabelecer relações individuais e
concretas distintas entre contribuintes em idêntica situação (a título de exemplo, destaca-se a não
incidência da CSLL sobre os lucros das instituições financeiras).
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a prolação de decisões vinculantes sob o rito dos recursos repetitivos e pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade
ou, ainda, no controle difuso mas com efeito vinculante mediante o expediente
dos recursos em repercussão geral17, inclusive com a utilização do expediente da
modulação dos efeitos.
A estabilidade da jurisprudência é ingrediente fundamental para a concretização da segurança jurídica. Todos precisamos de orientação segura e estável em
relação à interpretação das leis, o que compete ao Poder Judiciário. Igualmente,
é imperativo o cumprimento da expectativa da certeza de que o Poder Público
deve respeitar os direitos aos contribuintes não permitindo arbítrio de alterar
entendimentos e orientações ao seu capricho.
2. Controle de constitucionalidade e modulação dos efeitos
De acordo com o art. 102, I, “a” e III da Constituição Federal, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar as ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, e o recurso extraordinário advindo de causas decididas pelo colegiado em única ou última instância quando a decisão recorrida: (a) contrariar dispositivo da Constituição Federal; (b) declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; (c) julgar válida
lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição; ou (d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Assim, compete ao Poder Judiciário
o controle de constitucionalidade concentrado, inspirado no sistema austríaco, ou
o controle de constitucionalidade difuso, inspirado no sistema americano.
No que diz respeito ao controle concentrado, a Lei n. 9.868/1999 disciplina o
processo de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, trazendo o
rol de legitimados previsto no art. 103 da Carta Magna, conforme lição de James
Marins18, e impõe que a decisão final observe os seguintes aspectos: (i) no julgamento da ação direta, exige-se quórum qualificado de 8 ministros; (ii) a proclamação de constitucionalidade ou inconstitucionalidade exige maioria absoluta de
6 ministros; (iii) a ausência da maioria necessária suspende o julgamento até que
se atinja o número mínimo; (iv) a ação direta tem efeito dúplice, assim, em sendo
apreciado o mérito da ação, a improcedência da ADI produz a declaração de
17

18

De acordo com o disposto nos arts. 332, 496, § 4º, 927 e 928, II, todos do Código de Processo
Civil, as decisões com efeitos vinculantes ao Poder Judiciário são aquelas proferidas em recursos
especial e extraordinário repetitivos, sendo que os julgamentos repetitivos também abrangem as
decisões em incidentes de resolução de demandas repetitivas. Por sua vez, a repercussão geral é
requisito essencial para a admissão de recurso extraordinário ex vi do art. 102, § 3º, da CF. Contudo, optou-se por denominar os julgamentos do STF vinculativos como aqueles de expediente
de repercussão geral tendo em vista a prática jurídica.
MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro: administrativo e judicial. 9. ed. rev., atual.
e ampl. São Paulo: RT, 2016, p. 723.
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constitucionalidade da norma impugnada e a improcedência da ADC resulta na
declaração de inconstitucionalidade da norma sujeitada à apreciação do STF; (v)
a declaração final é irrecorrível e irrescindível, sendo admitida apenas a oposição
de embargos de declaração; (vi) as decisões definitivas nas ações diretas promanam efeito ex tunc, erga omnes e vinculante; e (vii) em casos excepcionais, por
maioria de dois terços do tribunal, poderá ser fixada a modulação dos efeitos.
A declaração de inconstitucionalidade da norma questionada poderá ser total da lei, por exemplo nos casos de inconstitucionalidade (vícios) do processo legislativo, o que resulta na declaração de inconstitucionalidade do veículo introdutor; ou parcial, quando apenas parte das normas introduzidas são declaradas inconstitucionais e não a própria lei (veículo introdutor). Nessa última, todavia, será
necessária a análise da possibilidade de subsistência das normas não declaradas
inconstitucionais diante de eventual vinculação ou dependências com as normas
declaradas inconstitucionais. Também, dentre as técnicas de declaração de inconstitucionalidade, há a declaração de inconstitucionalidade sem redução do
texto, pela qual o STF poderá considerar inconstitucional uma determinada hipótese de aplicação (interpretação) da lei (norma jurídica), sem, portanto, haver
supressão do texto normativo.
Há, ainda, a técnica de julgamento de interpretação conforme a Constituição, quando se verifica a possibilidade de diversas interpretações para a norma
jurídica colocada ao exame da Suprema Corte e essa decide pela interpretação
que se demonstra compatível com a Constituição. Assim, nesse caso, o STF declarará a constitucionalidade de determinada norma jurídica desde que interpretada conforme o texto constitucional. Por fim, no que diz respeito às técnicas de
declaração de inconstitucionalidade, identificamos, ainda, a técnica de declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, na qual a corte constitucional é chamada a corrigir inconstitucionalidades derivadas da omissão legislativa quanto à proteção dos direitos individuais19.

19

De acordo com a lição do Ministro Gilmar Mendes, a “Constituição de 1988 abriu a possibilidade
para o desenvolvimento sistemático da declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia da
nulidade, na medida em que atribuiu particular significado ao controle de constitucionalidade da
chamada “omissão do legislador”. O art. 5º, LXXI, da Constituição previu, expressamente, a
concessão do mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável
o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ao lado desse instrumento, destinado, fundamentalmente, à defesa
de direitos individuais contra a omissão do ente legiferante, introduziu o constituinte, no art. 103,
§ 2º, um sistema de controle abstrato da omissão. Assim, reconhecida a procedência da ação, deve
o órgão legislativo competente ser informado da decisão, para as providências cabíveis. Se se
tratar de órgão administrativo, está ele obrigado a colmatar a lacuna dentro de um prazo de 30
dias.” (MENDES, Gilmar Ferreira. A declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia da
nulidade na ação direta de inconstitucionalidade e no controle abstrato da omissão. Disponível
em: https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual/article/viewFile/49/26, acessado
em: 09 maio 2021)
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Uma vez declarada a inconstitucionalidade de determinada norma, como
visto, tal decisão terá efeito ex tunc, erga omnes e vinculante, ex vi dos arts. 27 e 28
da Lei n. 9.868/1999. Contudo, nos termos do art. 27, ao “declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por
maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração
ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”, a conhecida técnica da modulação de efeitos20. Com idênticos efeitos, destaca-se o art. 11 da Lei n. 9.882/1999, o qual autoriza do STF a modular o efeito das decisões proferidas em sede de arguição de
descumprimento de preceito fundamental tendo em vista razões de segurança
jurídica e excepcional interesse social.
Nesse sentido, segundo se infere do texto legal estabelecido nos arts. 27 da
Lei n. 9.868/1999 e 11 da Lei n. 9.882/1999, para que seja possível a modulação
dos efeitos é necessária a identificação de potencial instauração de insegurança
jurídica ou da existência de excepcional interesse social nos efeitos da decisão de
constitucionalidade21, autorizando, pois, a flexibilização dos efeitos ex tunc, erga
omnes e vinculante atribuído ordinariamente às decisões de (in)constitucionalidade. Conforme assentado no julgamento dos embargos de declaração nos embargos de declaração do RE n. 638.115/CE, a “modulação dos efeitos da decisão consiste em técnica decisória da jurisdição constitucional que se assenta em dois princípios fundamentais: segurança e justiça”. Leciona o Ministro Luís Roberto Barroso que “ao dosar os efeitos retroativos de sua decisão, o Supremo Tribunal
Federal realiza uma importante ponderação entre a norma constitucional violada
e as normas constitucionais que protegem os efeitos produzidos pela lei ou ato
normativo inconstitucional”22.
A despeito da previsão legal da possibilidade de modulação dos efeitos da
decisão de (in)constitucionalidade nas ações de controle concentrado, a doutri20

21

22

Conforme aponta James Marins entre “as diversas características das decisões definitivas do STF,
reveste-se de peculiar importância para o campo fiscal o tema referente ao dimensionamento
material e temporal dos efeitos das decisões. Esta técnica, também conhecida como ‘modulação’
dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade, consiste na prerrogativa atribuída por lei ao
STF de estipular as condições de eficácia de suas decisões.” (Direito processual tributário brasileiro:
administrativo e judicial. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2016, p. 724)
Conforme Jeferson Teodorovicz, não “é preciso que os dois requisitos sejam cumulados para a
autorizar a modulação de efeitos” (TEODOROVICZ, Jeferson. Jurisdição tributária, segurança
jurídica, modulação de efeitos e o § 3º do art. 927 na Lei nº 13.105/2015 (“Novo Código de Processo Civil”). In: BUISSA, Leonardo; BEVILACQUA, Lucas (coord.). Processo tributário. 2. ed. Belo
Horizonte: Fórum, 2020, p. 335. No mesmo sentido, James Marins consigna não ser “necessário
que sejam hipóteses concorrentes, ou seja, basta a configuração de qualquer das 2 (duas) situações
para que possa o STF decidir pela restrição da eficácia da declaração de inconstitucionalidade”
(Op. cit., p. 724).
BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva,
2011, p. 233-234.
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na23 sempre defendeu a aplicação dessa técnica de julgamento também para o
controle difuso, o que veio a ser consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE n. 197.917/SP24. Ademais, a possibilidade de modulação dos
efeitos no controle difuso, já defendida pela doutrina e admitida pela jurisprudência, veio a ser confirmada com o § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil,
ao menos no que diz respeito às hipóteses de “alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos” em que poderá “haver modulação dos
efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica”.
Da redação do § 3º do art. 927 do CPC, verifica-se que a modulação dos efeitos poderá ocorrer nas seguintes situações não cumulativas: (i) alteração da jurisprudência dominante da Suprema Corte e dos tribunais superiores25; e (ii) julgamento de casos repetitivos. Logo, impõe reconhecer que a modulação introduzida pelo CPC se alargou para além das discussões de matéria constitucional, tal
como previsto nos arts. 27 da Lei n. 9.868/1999 e 11 da Lei n. 9.882/1999. Outras
distinções a serem apontadas é que o dispositivo do CPC estende a legitimidade
dos órgãos do Poder Judiciário na aplicação da modulação dos efeitos das decisões e não impõe um quórum mínimo como foi exigido pela legislação que regulamenta as ações em controle concentrado.
Sobre o quórum mínimo, ao tratar da modulação dos efeitos em casos de
controle difuso reconhecidos como de repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE n. 586.453/SE, conforme extrato da ata de julga-

23

24

25

Jeferson Teodorovicz sinaliza que na “esteira da doutrina de James Marins, concorda Paulo Roberto Lyrio Pimenta que, em situações em que ocorre controle difuso, com efeitos inter partes,
retira-se a presunção de constitucionalidade da norma, gerando no contribuinte sentimento de
confiança quanto à inconstitucionalidade da lei. Nesse sentido, o autor questiona a solução possível em caso de mudança de jurisprudência pacificada, produzida, em julgamento de recurso extraordinário, por exemplo. [...] Portanto, a modulação de efeitos já não se restringia em hipótese
alguma aos casos trazidos pelas Leis nº 9.868/1999 e nº 9.882/1999, alcançando um leque maior
de possibilidades, sempre tendo em vista a segurança jurídica, que se reflete na estabilidade e
continuidade das relações jurídicas e na proteção da confiança inclusive em matéria tributária.”
(Jurisdição tributária, segurança jurídica, modulação de efeitos e o § 3º do art. 927 na Lei nº
13.105/2015 (“Novo Código de Processo Civil”). In: BUISSA, Leonardo; BEVILACQUA, Lucas
(coord.). Processo tributário. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 339-340)
“[...] 8. Efeitos. Princípios da segurança jurídica. Situação excepcional em que a declaração de
nulidade, com seus normais efeitos ex tunc, resultaria grave ameaça a todo o sistema legislativo
vigente. Prevalência do interesse público para assegurar em caráter de exceção, efeitos pro futuro
à declaração incidental de inconstitucionalidade. Recurso extraordinário conhecido e em parte
provido.” (Tribunal Pleno, RE n. 197.917/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 06.06.2002, DJ
07.05.2004, p. 8)
Cassio Scarpinella Bueno defende que a menção do legislador ao termo “tribunais superiores”
com “iniciais minúsculas merece ser interpretada para albergar também os Tribunais de Justiça
dos Estados, o do Distrito Federal e Territórios e os Tribunais Regionais Federais” (BUENO,
Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 571 e ss.).
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mento26, resolveu a “questão de ordem no sentido da exigência de quórum de 2/3
para modular os efeitos da decisão em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso
de Mello, que entendiam haver a necessidade de maioria absoluta”. A posição
quanto à desnecessidade de quórum qualificado foi novamente tratada no julgamento dos embargos de declaração nos embargos de declaração no RE n. 638.115/
CE em razão de questão de ordem no sentido de que “para a modulação dos efeitos de decisão em julgamento de recursos extraordinários repetitivos, com repercussão geral, nos quais não tenha havido declaração de inconstitucionalidade de
ato normativo, é suficiente o quórum de maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal”, conforme se depreende do extrato da ata de julgamento27.
A questão de ordem mencionada foi colocada pelo Ministro Dias Toffoli, sendo acolhida pela maioria, à exceção do Ministro Marco Aurélio, que foi voto vencido, e do Ministro Celso de Mello, que não participou do julgamento justificadamente. O Ministro Dias Toffoli apresentou o fundamento de que, nas ações de
controle abstrato e nas hipóteses de súmula vinculante, o legislador compreendeu
que a inovação no ordenamento com a vinculação da Administração Pública, demais Poderes e toda a sociedade, exige rigor maior “em razão da necessidade de
estabilização do entendimento sumulado por essa corte [STF] e do postulado da
segurança jurídica”. Por outro lado, no julgamento de recurso repetitivo em repercussão geral não se está “a vincular a Administração Pública. O pronunciamento
do Supremo não vinculará os outros Poderes da República. A decisão vinculará o Sistema de Justiça.”28
A distinção feita pelo Ministro Dias Toffoli é relevante na medida em que o
reconhecimento da desnecessidade de quórum qualificado ocorreu sob o fundamento de que as teses firmadas em julgamentos em repercussão geral vinculam
tão somente o Poder Judiciário e, ademais, o quórum de maioria absoluta deve
ser exercido apenas quando não ocorra declaração de inconstitucionalidade de
texto normativo ou ato normativo. De todo modo, embora a premissa tenha sido
a da possibilidade de maioria absoluta para a modulação dos efeitos nos julgamentos em repercussão geral uma vez que há apenas a vinculação do Poder Judiciário, é importante reconhecer que o art. 19, VI, da Lei n. 10.522/2002, alterado
pela Lei n. 13.874/2019, dispensa a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de
“contestar de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a
desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre”
tema decidido pelo STF em sede de repercussão geral. Na prática, implica reco-

26
27
28

Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630014.
STF, RE n. 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2019.
Destaques no original.
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nhecer que a modulação dos efeitos em repercussão geral com quórum de maioria absoluta também vincula a administração pública29. Consequência essa, pois,
não prevista nas razões de decidir da questão de ordem apresentada nos embargos de declaração nos embargos de declaração no RE n. 638.115/CE. Ainda nesse
sentido e para confirmar a vinculação da administração tributária à decisão em
repercussão geral, pode-se sustentar que uma decisão da Suprema Corte, em
sede de repercussão geral, configura a aplicação da vedação de venire contra factum proprium, com suporte nos arts. 100, parágrafo único, e 146, ambos do Código Tributário Nacional.
O Poder Judiciário, no exercício da sua função, tem como apoio os seguintes
instrumentos: arcabouço legislativo comentado; a possibilidade de suspensão do
julgamento dos casos cujo objeto tenha sido tema e afetação; a possibilidade de
medida cautelar que permite a suspensão da norma submetida à apreciação do
controle de constitucionalidade, ou a medida liminar em mandado de segurança,
ou também a tutela provisória em ações ordinárias. Esses instrumentos funcionam como um estabilizador das relações jurídicas e coíbem os prejuízos causados
pela introdução de normas inconstitucionais. Contudo, a demora na solução do
conflito, mesmo e inclusive com a utilização da técnica de modulação dos efeitos,
na grande maioria dos casos, desafiará e colocará em xeque a concretização do
Princípio da Segurança Jurídica, que zela a justiça. Isso porque tanto a demora na
solução dos conflitos constitucionais de repercussão geral e relevantes à sociedade, como a reiterada modulação de normas constitucionais com a prospecção dos
efeitos apenas para o futuro de forma, por exemplo, a evitar a repetição do indébito, podem ser fator incentivador de produção de normas tributárias inconstitucionais na certeza da morosidade do julgamento e de ganho na arrecadação diante da baixa probabilidade do dever de repetição do indébito. Outrossim, a morosidade por si só é geradora de conflitos e instabilidades no ordenamento jurídico
em desrespeito ao Princípio da Segurança Jurídica, tal como passaremos a analisar em casos concretos.

29

Aqui é interessante reconhecer que no julgamento dos embargos de declaração no RE n. 574.706
se estabeleceu a modulação dos efeitos da decisão a partir de 15 de março de 2017 (data de julgamento do RE) por 8 (oito) votos, a saber: Ministra Relatora Cármen Lúcia e os Ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Nunes Marques, Roberto Barroso
e Gilmar Mendes. Dessa forma, tem-se que, a despeito da posição sobre a desnecessidade de
quórum qualificado (2/3) para a modulação em controle difuso, foi atingido o quórum qualificado, o que suporta a proposta da Ministra Cármen Lúcia de “modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar desde 15.3.2017 – data em que foi julgado este recurso extraordinário n.
574.706 e fixada a tese com repercussão geral ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’ –, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data
da sessão em que proferido o julgamento de mérito.” (Destaques no original)
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3. As vertentes das decisões do CARF
Conforme apresentado acima, o Direito confere ao aplicador ferramentas
para a concretização do Princípio da Segurança Jurídica, zelando pela justiça,
quando o ordenamento jurídico se encontra ameaçado pela introdução de normas inconstitucionais ou quando há dúvidas sobre a constitucionalidade de determinado dispositivo. Todavia, a demora em se estabelecer o conflito, em reconhecer a potencialidade de repercussão do conflito e em solucioná-lo, pode levar à
completa insegurança e consequências desastrosas pela falta de estabilização das
relações jurídicas e da certeza do direito aplicável.
Sobre as consequências do tempo, vale a citação do seguinte excerto de artigo publicado por Pedro Adamy30 abaixo transcrito:
“E, por meio do seu ‘tempo próprio’, o direito contribui e influencia o tempo da
sociedade. O tempo do Poder Judiciário nem sempre coincide com o tempo social, econômico ou político. Na maioria dos casos, existe uma ‘discrepância entre
o tempo jurídico e o tempo natural’. Muitas vezes, as partes querem uma decisão
rápida, os atores sociais interessados preferem a demora e a sociedade como um
todo exige uma resposta final, independentemente do tempo. A definição do
tempo do processo compete, quase que exclusivamente ao Poder Judiciário, que
usando de seu ‘tempo próprio’ consolida e reafirma a sua autonomia.
Essa consolidação e reafirmação, no entanto, vêm com um alto custo. A diferença
de tempo, entre o direito lento e as demandas sociais e econômicas cada vez mais
rápidas, faz com que a demora judicial se torne cada vez mais flagrante. À medida
que a sociedade e a economia continuam acelerando, a diferença entre o tempo
do direito e os demais tempos sociais se torna ainda maior. Ao fim e ao cabo, a
insatisfação com a o crescente aumento na diferença temporal do direito e da
sociedade é creditada ao Poder Judiciário.
O Poder Judiciário tem a obrigação de decidir. Numa sociedade cada vez mais
rápida, o Judiciário não só está obrigado a decidir, como também tem que fazê-lo
de forma efetiva e célere. Nos termos da Constituição, o Judiciário deve fazê-lo
em processos com duração razoável. Ainda que se possa debater sobre o conteúdo
normativo da referida garantia constitucional, é certo que o desrespeito à duração razoável do processo implica que o cidadão ‘não tem condições de saber, nem
minimamente, o espectro de tempo dentro do qual será definida a consequência
efetivamente aplicável, termina não conseguindo ter condições de saber quais
daquelas consequências será efetivamente executada pelos órgãos estatais’.”

No caso do julgamento do RE n. 574.706, é indubitável que a tese foi fixada
pelo Tribunal Pleno do STF em 8 de outubro de 2014 no julgamento do RE n.
240.785. Embora a maioria dos votos tenha sido atingida em 24 de agosto de

30

ADAMY, Pedro. O direito, o tempo e a modulação de efeitos. Jota. Disponível em: https://www.
jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-direito-o-tempo-e-a-modulacao-de-efeitos-04052021, acessado em: 08 maio 2021.
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2006, o próprio STF decidiu não reconhecer a repercussão geral do tema para,
então, reconhecê-la em 25 de abril de 2008 no bojo do RE n. 574.706. A decisão
de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS com repercussão geral foi finalizada em 15 de março de
2017, com publicação do Acórdão em 2 de outubro de 2017. Contudo, a tese fixada
foi subtraída de certeza diante da oposição de embargos de declaração pela Fazenda Nacional, requerendo a delimitação e a restrição do valor do indébito tributário, bem como a fixação da modulação dos efeitos da decisão, sem que tenha
havido posição final pelo STF por um período superior a quatro anos.
A demora na solução trouxe reflexos de ordem econômica e social intensos
com a multiplicação de demandas no Poder Judiciário31, mesmo antes do julgamento, em 15 de março de 2017. O aumento da litigiosidade apenas se avolumou
diante da lentidão do julgamento dos Embargos de Declaração. Aliada à tal circunstância, temos a produção de atos normativos pela Receita Federal, de duvidosa constitucionalidade, que deram interpretação própria à decisão do STF,
desconsiderando as dúvidas apontadas pela própria Fazenda Nacional nos Embargos de Declaração. Igualmente, a postergação na definição desse tema permitiu o represamento do julgamento de inúmeras demandas, incluindo os pedidos
de compensação em relação aos créditos reconhecidos em decisões já transitadas
em julgado, e uma instabilidade tal que os administradores e empresários não
conseguiam decidir, com alguma probabilidade, acerca dos investimentos, financiamentos ou futuras expansões de negócios ou novos negócios, ou mesmo o preço dos bens ou serviços, afetando as relações entre consumidores e fornecedores.
Outra preocupação marcante foi a incerteza quanto à fixação do tempo a ser
determinado pela modulação dos efeitos, isto é, se seria a data do julgamento do
Recurso Extraordinário, a dos Embargos de Declaração ou de algum outro ponto
futuro, como já verificado nos julgamentos sobre a inconstitucionalidade do diferencial de alíquota do ICMS ou da exigência de ITCMD32 em doações realizadas
por não residentes por ausência de lei complementar. Tal incerteza foi extirpada
com a clara manifestação de que as discussões judiciais e administrativas estão
ressalvadas da data da modulação dos efeitos a partir de 15 de março de 2017
(julgamento do RE). Há ainda, no entanto, o receio de que algumas decisões já
transitadas em julgado deixem de ter eficácia, permitindo a rescisão da coisa jul-

31

32

Como observado por João Marcos Colussi e Ricardo de Oliveira Cosentino em artigo publicado
em O Globo de 4 de maio de 2021, “A modalidade que vem sendo aplicada nos últimos julgamentos prevê que apenas os contribuintes que já ajuizaram medidas judiciais têm o direito a fruir os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade. No entanto, ao realizar esse tipo de modulação, o
próprio Judiciário vem contribuindo para o aumento da litigiosidade, já que deixa aos contribuintes uma mensagem clara: não basta a norma ser inconstitucional se não houver a prévia judicialização para resguardar o exercício do Direito.”
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação.
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gada ou o absurdo de uma eventual cobrança de indébitos já restituídos pelos
contribuintes, particularmente em relação àquelas decisões transitadas em julgado de ações propostas após 15 de março de 2017.
Dentre as inúmeras hipóteses de insegurança jurídica causada pela demora
na solução definitiva do tema da exclusão do ICMS na determinação da base de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, apresentamos, na sequência, os reflexos nas decisões de um órgão de julgamento administrativo tão importante
para os contribuintes como é o CARF – Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais que, na competência e autonomia de suas turmas julgadoras, não adotou
um entendimento unânime. Conforme demonstraremos na sequência, não houve
uniformidade no julgamento no período que antecedeu ao julgamento dos embargos de declaração, apesar de estarmos diante de decisão da nossa mais alta
Corte, em sede de repercussão geral, ignorou-se a aplicação de prudência no reconhecimento de prejudicialidade de não se adotá-la. Poder-se-ia, pelo menos,
ter resultado no sobrestamento dos julgamentos em benefício de uma decisão
segura a fim de evitar a contínua litigiosidade no Poder Judiciário após o encerramento da esfera administrativa.
3.1. Posições contrárias ao contribuinte a favor da aplicação da posição existente
no STJ anteriormente ao julgamento do RE n. 574.706
O Acórdão n. 3302-004.500, em sessão de 25 de julho de 2017, teve voto da
relatora afirmando e comprovando que a decisão do STF deveria ser observada,
todavia, foi vencida por maioria de votos. O voto vencedor penaliza o contribuinte ao concluir que a decisão definitiva do caso sob análise está no REsp n.
1.144.469/PR, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10 de março de 2017, enquanto a decisão do STF ainda aguardava a decisão acerca da modulação de seus
efeitos. Ficou ementado de forma simples, a saber:
“ICMS. Base de cálculo. PIS/COFINS. Composição. O ICMS compõe a base de
cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, integrante, portanto, o
conceito de receita bruta.”

No Acórdão n. 3402-006.217, de 25 de fevereiro de 2019, por voto de qualidade, decidiu-se da mesma forma e ficou assim ementado:
“Base de cálculo do PIS e COFINS. Exclusão do ICMS sobre Vendas Devido na
Condição de Contribuinte. Impossibilidade. A parcela relativa ao ICMS, devido
sobre operações de venda, na condição de contribuinte, inclui-se na base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, conforme julgamento do STJ no REsp
1.144.469/PR. Impossibilidade de aplicação da tese firmada pelo STF no RE
574.706 pela ausência de trânsito em julgado.”

Também ocorreu o mesmo nos Acórdãos n. 3402-004.742, de 24 de outubro
de 2017, e por unanimidade no de n. 1002-001.170, de 2 de abril de 2020, vide as
ementas:
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“PIS/COFINS. Base de cálculo. Inclusão do ICMS. Recurso Repetitivo. STJ. Trânsito em julgado. CARF. Regimento interno. Em 13.03.2017 transitou em julgado
o Recurso Especial nº 1.144.469/PR, proferido pelo STJ sob a sistemática do art.
543-C do CPC/73, que firmou a seguinte tese ‘O valor do ICMS, destacado na
nota, devido e recolhido pela empresa compõe seu faturamento, submetendo-se
à tributação pelas contribuições ao PIS e COFINS, sendo integrante também do
conceito maior de receita bruta, base de cálculo das referidas exações’, a qual
deve ser reproduzida nos julgamentos do CARF a teor do seu Regimento Interno.
Em que peso o Supremo Tribunal Federal ter decidido em sentido contrário no
Recurso Extraordinário n. 574.706 com repercussão geral, publicado no DJE em
02.10.2017, como ainda não se trata da ‘decisão definitiva’ a que se refere o art.
62, § 2º do Anexo II do Regimento Interno do CARF, não é o caso de aplicação
obrigatória desse precedente ao caso concreto.”
“PIS/COFINS. Base de cálculo. Inclusão do ICMS. Recurso Repetitivo. CARF.
Regimento. A ausência de trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal
Federal com repercussão geral, acerca da inclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS e da COFINS, impede a aplicação da mesma no âmbito do CARF por força
do art. 62, § 2º do Anexo II do Regimento Interno do CARF, e, portanto, não é o
caso de aplicação obrigatória desse precedente ao caso concreto.”

Por fim, temos o Acórdão n. 9303-008.945, da 3ª Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), que é responsável pela uniformização da jurisprudência no âmbito do CARF, cujo julgamento se deu na sessão de 19 de julho de
2019, como resultado de embargos de declaração apresentados por obscuridade
em decisão proferida no Acórdão n. 3201-003.376. Na Declaração de Voto constante do Acórdão da CSRF, a conselheira Tatiana Midori Migiyama avoca a insegurança jurídica e também o que estamos aqui a apresentar que é a falta de uniformidade nas decisões do CARF acerca da matéria, com um cardápio variado
que foge à mais ampla imaginação e inovação em termos de decisões. A Conselheira sustenta o absurdo que é retornar ao decidido no STJ, tendo em vista a
superveniência da tese do STF, e também que não seria o caso de se modular os
efeitos da decisão do STF. Afirma que não concorda com o que ficou decidido no
Acórdão n. 3402-006.217, acima mencionado.
Vale ressaltar que os Acórdãos n. 9303-008.945, n. 3402-006.217 e n. 3402004.742 foram decididos por voto de qualidade e após a fixação da tese pelo STF
e da publicação da Solução de Consulta COSIT n. 13/2018. Mesmo assim, acordaram em aplicar o que ficou decidido no STJ. Voto de qualidade esse que também
tem sido objeto de muita discussão, debate e instabilidade.
Parece ironia, mas essa vertente de decisão prejudicou o contribuinte, estabelecendo a inclusão do ICMS na determinação da base de cálculo das contribuições, em sentido diametralmente oposto à decisão do STF. Pior ainda, também
contrário à Solução de Consulta COSIT n. 13/2018, já publicada à época. O entendimento é baseado no fato de a tese do STF não poder ser aplicada por não ser
definitiva. Ora, não se pode penalizar o contribuinte, incitando-o a pagar mais

334

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

contribuições ao aumentar sua base de cálculo, sendo que não haveria tal penalização se, no mínimo, fosse aplicada a proposta da Solução COSIT n. 13/2018.
Entendemos que a decisão proferida pelo STF, ainda que à época não tivesse
transitada em julgado dada a pendência dos julgamentos dos embargos de declaração, no mérito, era definitiva e produzia efeitos em sede de repercussão geral.
Os embargos opostos pela PGFN não poderiam alterar, como não alteraram, seu
mérito, portanto, o CARF deveria sim observar a tese do STF, seguindo os ditames do art. 62, § 2º, do RICARF33. É de se notar, ademais, que essa decisão administrativa prejudica a própria Fazenda Nacional que muito provavelmente será
demandada no Poder Judiciário com a implicação dos custos do processo na qualidade de parte como também de órgão jurisdicional, além da possibilidade de
condenação em sucumbências processuais.
Em nossa opinião, os conselheiros do CARF não podem se considerar vinculados a uma decisão já descartada pelo STF, julgada inconstitucional. Aliás, a
Primeira Seção do STJ julgou, na sessão de 27 de março de 2017, a Questão de
Ordem nos REsps n. 1.624.297/RS, n. 1.629.001/SC e n. 1.638.772/SC, decidiu
pelo cancelamento das Súmulas n. 68 e n. 94 do STJ, isto é, passou a considerar
a decisão do STF em sede de repercussão geral. Ou seja, o próprio STJ alterou
posicionamento que estava sumulado, e vem aplicando a decisão do STF, conforme o AgInt no AREsp n. 282.685/CE (Relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em 08.02.2018, DJe 27.02.2018):
“Tributário. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial. PIS e COFINS. Base
de cálculo. Exclusão do ICMS. Recente posicionamento do STF em repercussão
geral (RE 574.706/PR). Agravo interno da Fazenda Nacional desprovido. 1. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 574.706/PR, em repercussão geral, Relatora Ministra Cármen Lúcia, entendeu que o valor arrecadado a
título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do Contribuinte e, dessa forma,
não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao
financiamento da Seguridade Social. 2. A existência de precedente firmado sob
o regime de repercussão geral pelo Plenário do STF autoriza o imediato julgamento dos processos com o mesmo objeto, independentemente do trânsito em
julgado do paradigma. Precedentes: RE 1.006.958 AgREDED, Rel. Min. Dias
Toffoli, DJe 18.9.2017; ARE 909.527/RSAgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30.5.2016.
3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido.”

Outro ponto a se levar em conta também é que a posição do STF, de fato,
ficou pública e conhecida quando o Plenário da Corte Suprema julgou o RE n.

33

§ 2º do art. 62 com nova redação dada pela Portaria MF n. 152/2016: “As decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei nº 5.869, de 1973, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 da Lei nº 13.105, de 2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.”
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240.785, cuja matéria é idêntica e já tinha transitado em julgado. Ademais, tem-se
que art. 1.040, I, do CPC estabelece a possibilidade de sobrestamento quando da
publicação do acórdão paradigma e que o próprio STF adota, ao menos na maioria dos julgados, a aplicação da tese fixada em repercussão geral quando da publicidade do julgamento34. Portanto, não deveria prevalecer a inclusão. Além disso, cabe citar o art. 987, § 2º35, do Código de Processo Civil – CPC, o qual determina que quando o mérito tiver sido apreciado pelo STF, a tese lá decidida deve
ser aplicada.
3.2. Posições contrárias ao contribuinte a favor da aplicação da Solução de
Consulta Interna COSIT n. 13/2018
No Acórdão n. 3302 006.898, de 25 de abril de 2019, decidiu-se, por maioria
de votos, por aplicar a Solução de Consulta n. 13/2018, como podemos ver:
“ICMS. Exclusão da base de cálculo da contribuição (PIS/COFINS). O montante
a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição é o valor mensal do
ICMS a recolher, conforme Solução de Consulta Interna nº 13 COSIT, de 18 de
outubro de 2018, interpretando entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal Federal.”

Da mesma maneira, o Acórdão n. 3302-008.638, de 28 de julho de 2020, por
maioria de votos:
“ICMS. Exclusão da base de cálculo da contribuição (PIS/COFINS).
O montante a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição é o valor
mensal do ICMS recolhido, conforme Solução de Consulta Interna nº 13 –
COSIT, de 18 de outubro de 2018, interpretando entendimento firmado no
julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal
Federal.”

E o Acórdão n. 1401-004.920, de 10 de novembro de 2020, também por maioria:
“ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Deve ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme solução COSIT 13/2018.”

Em nosso entendimento, é uma decisão melhor que as anteriormente listadas
em 4.1, na qual se aplicou a decisão do STJ totalmente contrária à do STF, toda-

34

35

Ver sobre o tema artigo de Teresa Arruda Alvim. O momento da eficácia de um precedente. Migalhas. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/332886/o-momento-da-eficacia-deum-precedente, acessado em: 22 maio 2021.
Art. 987, § 2º, do CPC: “Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos
os processos individuais ou coletivos que verse sobre idêntica questão de direito.”
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via, também não podemos nos conformar com tal posicionamento. A matéria foi
decidida pelo STF, o contribuinte tem o direito de excluir o ICMS e a PGFN
apresentou embargos de declaração para que o STF esclarecesse qual o valor do
ICMS deveria ser excluído, o pago/recolhido ou o destacado nas Notas Fiscais de
Saída, os quais aguardavam análise e julgamento. Ora, se foi suscitada uma dúvida, como pode a Receita Federal do Brasil afirmar que é matéria incontroversa,
através de uma Solução de Consulta, que é o pago ou recolhido? Os entes do governo não parecem estar alinhados, pois se há dúvida, não há certeza. Cabe ilustrarmos que a Solução de Consulta não nos parece o melhor caminho para dirimir dúvidas aventadas judicialmente, nosso ordenamento jurídico possui caminhos melhores e mais seguros do que o exercício de poderes premonitórios36 pelo
órgão da Administração Pública em relação ao que será decidido pelo Órgão
Maior do Poder Judiciário. Em vista disso, não podemos concordar com uma decisão administrativa assim embasada.
3.3. Posição determinando a conversão do julgamento em diligência
Outra vertente que aqui trazemos é a tratada no Acórdão n. 3402-002.174,
cuja decisão, por maioria de votos, deu-se pela conversão do julgamento em diligência de forma a verificar como estão sendo apuradas as mencionadas contribuições, a fim de comparar com a metodologia estipulada pela Solução de Consulta
Interna COSIT n. 13/2018.
Não nos parece fazer sentido retornar à unidade de origem para a constatação do cálculo e comparação com a Solução de Consulta n. 13. A decisão poderia
ter sido proferida e a unidade de origem calcularia o valor a compensar nos mesmos termos, sem necessidade de se prolongar o processo administrativo. Discordamos, assim, dessa decisão.
Dentre as vertentes até aqui apresentadas, convencemo-nos de que a decisão
do CARF deveria seguir a tese fixada pelo STF, não incluindo o ICMS na determinação da base das contribuições ao PIS e COFINS, ou, de uma forma também
razoável, acatar o sobrestamento até que os embargos de declaração sejam julgados, que é o que apresentaremos no próximo tópico.
3.4. Posições pelo sobrestamento do Processo Administrativo Fiscal até o
julgamento final dos embargos de declaração pelo STF
Nas Resoluções n. 3401-001.916, de 16 de dezembro de 2019, e n. 3402002.306, de 26 de setembro de 2019, a decisão foi pelo sobrestamento do PAF
tendo como justificativa a incerteza instalada com a pendência do julgamento dos

36

MALDONADO, Luciano Burti. O crédito de PIS e de COFINS após o RE 574.706. Jota. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/pauta-fiscal/o-credito-de-pis-e-de-cofinsapos-o-re-574-706-20082020, publicado em 20.08.2020.
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embargos de declaração sobre o valor do ICMS a ser excluído e a possibilidade de
modulação de efeitos.
Especificamente na Resolução n. 3402-002.306, o sobrestamento foi admitido com base no art. 1.035, § 5º37, do CPC, tendo em vista a sua aplicação subsidiária ao PAF, segundo o art. 1538 do mesmo CPC, e também a ausência de normas
nesse sentido no RICARF, no Decreto n. 70.235/1972, ou na Lei n. 9.784/1999.
Acrescenta que, com base no art. 2º da Lei n. 9.784/1999, a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica, do interesse público e da eficiência; e, também que,
nos termos do art. 926 do CPC, “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. Reforça também a aplicação pelo
próprio STF de decisão proferida em sede de repercussão geral mesmo não tendo
sido transitada em julgado ou mesmo que haja modulação de efeitos, os autos
retornam à origem para que se aguarde o julgamento dos embargos. Assim sendo, é necessário aguardar o julgamento definitivo do STF sob pena de contribuir
pela instabilidade e aumento da litigância.
No Acórdão n. 1401-005.310 (acima citado), o relator do voto vencedor menciona que, no seu entender, a medida mais adequada para a questão seria sobrestar o julgamento pelo possível efeito nefasto dada a pendência de decisão dos
embargos. Contudo, não foi nessa direção o julgamento tendo em vista que a
Primeira Turma da Quarta Câmara da Primeira Seção de Julgamento entendeu
que não há previsão legal para sobrestar tanto que a mesma vem “rechaçando
pedidos de sobrestamento semelhantes por inexistência de previsão regimental”.
Concordamos que sim o sobrestamento é uma vertente bastante razoável,
principalmente quando vemos que o CPC trouxe alterações para privilegiar a
segurança jurídica e a estabilização da jurisprudência é medida imperiosa para
tanto. Com isso, tranquiliza toda a sociedade, incluindo os contribuintes. O sobrestamento é efetivamente uma medida que assegura a estabilidade das decisões
e, ainda que postergue a solução final do conflito, permite que esse se encerre na
esfera administrativa evitando a continuidade do contencioso na esfera judicial.
3.5. Posições favoráveis ao contribuinte acatando a tese firmada pelo STF
No Acórdão n. 3301-009.956, de 24 de março de 2021, o mérito restou decidido nos termos do art. 19-E da Lei n. 10.522/2002 acrescido pelo art. 28 da Lei
n. 13.988/202039, quando em caso de empate, resolve-se favoravelmente ao contri-

37

38

39

“§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a
suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.”
“Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.”
“Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e
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buinte. Nesse caso, a decisão acatou de pronto a decisão do STF em obediência ao
disposto no art. 62, § 2º, do RICARF, conforme se depreende da Ementa:
“Exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS/PASEP. Aplicação
do RE nº 574.706/PR do STF e do RICARF, artigo 62, § 2º. Aplicação do RE nº
574.706/PR, pelo STF, através do qual o seu plenário fixou a tese de que o ICMS
não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, porque a arrecadação do ICMS não se enquadra no conceito de faturamento ou receita, representando apenas ingresso financeiro a ser repassado ao fisco estadual,
não se integrando ao patrimônio do contribuinte como elemento novo, cuja repercussão geral fora reconhecida nos termos do Acórdão publicado na data de
02/10/2017, em obediência ao disposto no RICARF, artigo 62, § 2º.”

No voto, todavia, no item 44, a relatora esclarece que a própria Receita Federal do Brasil emitiu a Solução de Consulta COSIT n. 13/2018 reconhecendo os
efeitos da decisão do STF, dando-lhe sua interpretação. Veja:
“44. A Secretaria da Receita Federal, adaptando-se a tal ordenamento, expediu a
Solução de Consulta Interna nº 13 – COSIT (18/10/2018), e a Instrução Normativa
RFB nº 1.911 (11/10/2019).”

No Acórdão n. 1401-005.310, de 19 de abril de 2021, seguiu esse entendimento também embasado no art. 19-E da Lei n. 10.522/2002 acrescido pelo art. 28 da
Lei n. 13.988/2020:
“Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Aplicação do paradigma
posterior à sua publicação. Art. 1.040. CPC. Cabimento.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços ICMS não
compõe a base de incidência do PIS e da COFINS. O Supremo Tribunal Federal
STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário autuado sob o nº
574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão do ICMS da base de
cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. ‘A sistemática prevista no artigo
1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão
paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral.’ O art. 62, do § 2º do RICARF não sinaliza para necessidade de trânsito em julgado, mas de decisão definitiva no mérito. Tratando-se de
decisão definitiva de mérito e que não está sujeita a nenhuma causa suspensiva,
não há como afastar a aplicação dos seus efeitos.

A decisão no Acórdão n. 3201-004.124, de 25 de julho de 2015, nessa mesma
toada, foi por maioria de votos:
“PIS – base de cálculo – ICMS – exclusão.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços – ICMS
não compõe a base de incidência do PIS e da COFINS. O Supremo Tribunal Fe-

exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere o § 9º do art. 25
do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte.”
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deral – STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário autuado sob o
nº 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão do ICMS da base
de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, o que afasta, de imediato, o
anterior entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp
1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos.”

Entendemos que foi correta a decisão aqui tomada pelo colegiado, uma vez
que uma decisão do STF, em sede de repercussão geral, independentemente se
favorável à Fazenda Nacional ou aos contribuintes, é concedida como forma de
tutelar a unidade não só das decisões judiciais, mas também das administrativas,
consoante art. 19, inciso VI, “a”, da Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002, de
modo a garantir a segurança jurídica. A tese fixada pelo STF deve ser aplicada.
Ademais, repetimos, a decisão pela não inclusão já foi proferida no RE n. 240.785
sem qualquer modificação dos direitos ou fatos incorridos, tendo sido esse julgamento iniciado em 1999 e finalizado em 2014, período no qual foi reconhecida a
repercussão geral do tema no RE n. 574.706.
Conclusões
À guisa de conclusões, fechando o presente artigo, podemos extrair as seguintes ideias:
– A segurança jurídica impera como garantia das relações entre empresas,
particulares, consumidores, contribuintes e Erário Público para que se
desenvolvam em plenitude. A segurança jurídica é proteção da confiança
do cidadão, investidores (nacionais ou estrangeiros) e o Estado. Ainda
mais quando se trata de relação jurídica tributária, a qual tem um componente importante que é o custo financeiro, o qual deve ser muito bem
mensurado pelo administrador da empresa ou operador do direito tributário, sob pena de inibir investimento no País.
– Vale trazer aqui a catequese do Ministro Humberto Gomes de Barros, no
julgamento do Ag. Rg. REsp n. 382 736/SC, quando diz que nos “últimos
tempos, entretanto, temos demonstrado profunda e constante insegurança... Nós somos condutores, e eu – Ministro de um Tribunal cujas decisões
os próprios Ministros não respeitam – sinto-me triste. Como contribuinte,
que também sou, mergulho em insegurança.” Sentimento este expressando como a insegurança se irradia além da relação fisco e contribuinte,
afetando, pois, a tomada de decisões dos Conselheiros do CARF, como
vimos. Conselheiros sérios e comprometidos quanto às suas funções e
pela eficácia da garantia constitucional, tanto são que resultou em várias
vertentes de julgamentos, o que, repisamos, compromete a vida da empresa, o seu patrimônio, suas atividades econômicas e das diversas pessoas físicas que lá trabalham ou vivem em seu entorno.
– O nível de instabilidade que estamos vivenciando é patente e de tamanho
considerável, o que ficou evidenciado na discrepância das decisões do
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CARF aqui analisadas. Instabilidade essa que tem impactos gravosos na
economia. A morosidade do Supremo Federal contribuiu comprometendo o direcionamento das decisões no CARF e, consequentemente, travando as atividades empresariais por elevar o nível de insegurança jurídica,
ainda que o próprio sistema jurídico conferisse ferramentas para minimizar a insegurança e instabilidade das relações jurídicas.
– Dentre as teses analisadas, entendemos que a mais prudente e apropriada
foi a que decidiu pelo sobrestamento do julgamento até a manifestação
final pelo STF. Essa sim é que deve prevalecer nos julgamentos administrativos e judiciais, à luz do caso concreto e diante da modulação dos
efeitos. Em nossa opinião, não se mostraram as melhores opções as teses
que seguiram a posição anterior do STJ, ou a fixada pela RFB em Solução
de Consulta Interna, ou mesmo a admissão da tese do STF fixada em repercussão geral em 13 de março de 2017 (exclusão do ICMS), pela indeterminação sobre a parcela do ICMS a ser excluído e a perspectiva da
modulação. Com a pendência da decisão final dos embargos de declaração, essas decisões encerradas administrativamente perpetuariam o contencioso no Poder Judiciário quando o contribuinte perseguiria seus direitos sobre a repetição indébito, caso prevalecesse o entendimento de
exclusão do ICMS destacado – que foi o que triunfou; e a Fazenda Nacional, a cobrança de crédito tributário, numa inesperada restrição da tese.
A manutenção do litígio implica, e de fato implicou, maior custo para os
contribuintes e para a Fazenda Nacional (o que indiretamente é suportado pelos contribuintes), mas também imortalização do estado de insegurança jurídica e incremento do famoso “Custo Brasil”.
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Resumo
O artigo objetiva apresentar algumas linhas gerais sobre as relações entre o
consequencialismo e a modulação de efeitos na esfera do direito tributário.
Inicia-se com a conexão entre o consequencialismo e a modulação de efeitos
(e sua respectiva evolução legislativa) no Brasil. Após, apresenta-se comentários sobre a decisão do STF sobre a exclusão da base de cálculo do PIS e da
COFINS, conectando a discussão com a problemática da modulação de efeitos e seus respectivos limites no ordenamento jurídico.
Palavras-chave: modulação de efeitos, consequencialismo, direito tributário.
Abstract
The article aims to present some general lines about the relationship between
consequentialism and the modulation of effects in the Field of Tax Law. It
begins with the connection between consequentialism and the modulation of
effects (and their respective legislative evolution) in Brazil. Afterwards, we
briefly comment on the decision of the STF on the exclusion of the PIS and
COFINS calculation base, connecting the judicial discussion with the problem
of the modulation of effects and their respective limits in the legal system.
Keywords: effects modulation, consequentialism, tax law.

Introdução
O presente trabalho pretende apresentar breves linhas sobre as relações entre o consequencialismo, a modulação de efeitos, assim como averiguar no plano
concreto as consequências do recurso à modulação dos efeitos decisórios no âmbito das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade (STF), considerando-os à luz da segurança jurídica.
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A partir dessa conjunção temática será realizada breve análise do Acórdão do
STF que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS,
sobretudo com enfoque nos efeitos escolhidos pela Suprema Corte para a exclusão do referido tributo.
1. Consequencialismo e modulação de efeitos
A expressão “consequencialismo” foi originalmente disseminada por Elizabeth Anscombe, no estudo “Modern Moral Philosophy”, por sua vez publicado em
1958, em que apresenta diferentes concepções filosóficas ligadas às intenções, às
finalidades (e prazeres) e à análise das consequências (intencionais ou não) de
determinadas condutas.
Em verdade, a compreensão das consequências das decisões, conforme sói
registrar a própria autora, ao optar pela expressão “consequentialism”, também
reconhecia outras expressões similares adotadas por outros filósofos para o fenômeno, a exemplo do próprio utilitarismo (à época “fora de moda”, segundo a
autora)1.
Não por acaso, as teorias “utilitaristas” de Jeremy Bentham e de John Stuart
Mill apresentavam inerente conexões (e até certo grau de identificação) com o
consequencialismo observado por Ascombe, já que o foco no exame das consequências visadas pela ação (escolhendo aquelas que maximizassem os resultados
pretendidos, por exemplo) também apareciam como norte nessas doutrinas éticas
filosóficas.
No campo do Direito, o consequencialismo, a partir da tradição “Common
Law”, foi absorvido na teoria da decisão, especialmente sob a perspectiva de produção de decisões que alcançassem o resultado ou consequências máximas visadas pelo aplicador da lei.
Enquanto consequência direta da “ judicialização da política”, a literatura
jurídica tributária também começa a se preocupar com o “consequencialismo”,
inicialmente no âmbito de decisões judiciais em sede de controle concentrado,
com especial atenção à modulação de efeitos em decisões das Cortes Superiores2.
Para Ricardo Lobo Torres, o consequencialismo, enquanto tipo de argumentação jurídica, ao lado da equidade, da praticidade, da justiça, da segurança, entre outros, só poderia ser admitido quando apoiado em argumentos suscetíveis de
universalização (a exemplo da proteção do mínimo existencial, da produção de
direitos fundamentais e liberdades básicas). O consequencialismo está, na visão
do autor, em permanente tensão entre valores e princípios.
1

2

ASCOMBE, G.E.M. Modern moral philosophy. Philosophy. The Journal of the Royal Jornal of Philosophy vol. XXXIII, n. 124. January 1958, p. I-19.
TEODOROVICZ, Jeferson. Segurança jurídica no direito tributário e modulação de efeitos em
decisões de inconstitucionalidade. Revista Tributária e de Finanças Públicas vol. 131, ano 24, 2016,
p. 65-125.
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Para Ricardo Lobo Torres, o “[...] argumento de consequência é utilizado no
discurso de aplicação do direito e consiste na consideração das influências e das
projeções da decisão judicial – boas ou más – no mundo fático. Efeitos econômicos, sociais e culturais – prejudiciais ou favoráveis à sociedade – devem ser evitados ou potencializados pelo aplicador da norma, em certas circunstâncias”, cujos
fundamentos estariam previstos no próprio sistema jurídico, já que “[...] está ligado ao Estado Ponderador e se baseia nos valores e princípios”3.
Assim, o consequencialismo encontra na modulação de efeitos em decisões
de controle concentrado ou difuso ainda amplo campo para desenvolvimento,
inclusive no Direito Público4.
O consequencialismo jurídico foi também reforçado expressamente na mais
recente alteração da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro pela Lei
n. 13.655, de 25 de abril de 2018, que, por sua vez introduziu os arts. 20 a 30.
Desses “novos” artigos, o art. 20 e 21, especificamente, trazem a regulamentação jurídica do consequencialismo jurídico no direito brasileiro.
Nesse sentido, dispõe o Art. 20: “Nas esferas administrativa, controladora e
judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam
consideradas as consequências práticas da decisão.”
No mesmo passo caminha o caput do art. 21: “A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato,
ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas
consequências jurídicas e administrativas.”
Pode-se ver que o legislador brasileiro, ao introduzir tais dispositivos na
LINDB, assim como se observa no próprio Código de Processo Civil (Lei n.
13.105/2015), tenciona reforçar o consequencialismo e, em certa medida, o realismo e o pragmatismo, respectivamente oriundos da Common Law, para o Direito
Brasileiro5-6.

3

4
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TORRES, Ricardo Lobo. O consequencialismo e a modulação de efeitos das decisões do Supremo
Tribunal Federal. In: MORAES, Carlos Eduardo Guerra de; RIBEIRO, Ricardo Lodi. Finanças
públicas, tributação e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Freitas Bastos – UERJ, 2016, p. 129-131.
TEODOROVICZ, Jeferson. Modulação de efeitos e tributos inconstitucionais. In: OLIVEIRA,
José André Wanderley Dantas de; ROSENBLATT, Paulo (org.). Direito tributário – os 30 anos do
sistema tributário nacional na Constituição – estudos em homenagem a Ricardo Lobo Torres. 1.
ed. Recife: Edição dos Organizadores, 2018. vol. I, p. 223-261.
JUSTEN FILHO, Marçal. Art. 20 da LINDB – dever de transparência, concretude e proporcionalidade nas decisões públicas. Revista de Direito Administrativo, Edição Especial: Direito Público na
Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018). Rio de Janeiro:
Fundação Getulio Vargas, novembro 2018, p. 13-41.
MENDONÇA, José Vicente Santos de. Art. 21 da LINDB – indicando consequências e regularizando atos e negócios. Revista de Direito Administrativo, Edição Especial: Direito Público na Lei de
Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018). Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, novembro 2018, p. 43-61.
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Naturalmente, o reconhecimento e o fortalecimento do fenômeno consequencialista na realidade jurídica brasileira não significa ignorar que eventuais
reflexos tributários surgidos nesse contexto devem também atender às premissas
da segurança jurídica, inclusive no que tange às modificações de jurisprudência,
conforme alerta Misabel Derzi: “[...] As modificações da jurisprudência não podem configurar surpreendentes reviravoltas judiciais, sem que o juiz atenue os
efeitos da mudança, protegendo a confiança e a boa-fé daqueles que tinham pautado seu comportamento de acordo com os comandos judiciais superados [...]”7.
Em semelhante sentido, Ricardo Lobo Torres complementa:
“A modulação dos efeitos da decisão judicial é fruto do pensamento consequencialista, seja favorável ao fisco, seja benéfico ao contribuinte. É via de mão dupla.
O argumento ad consequentiam passa a ter grande peso nas modernas teorias da
justiça constitucional. A doutrina brasileira tem avançado ultimamente, para defender a prospective overruling mesmo fora do controle de constitucionalidade.
Misabel Derzi entende que ‘a regra deve ser a retroação (efeitos ex tunc) nas sentenças declaratórias e a exceção, a modulação de efeitos; mas em relação às modificações jurisprudenciais, prejudiciais ao contribuinte, a solução se inverte, a
regra deverá ser a modulação de efeitos, com a aplicação plena dos princípios da
irretroatividade, da proteção da confiança e da boa-fé objetiva’; tal posição configura, a nosso ver, um consequencialismo às avessas.”8

Da mesma forma, porém, o consequencialismo, diretamente ligado à modulação de efeitos, precisa também ser sopesado em atenção à segurança jurídica
em matéria tributária, já que o princípio, nesse ramo do direito, possui particular
intensidade.
2. Algumas linhas sobre a modulação de efeitos em decisões proferidas no
âmbito do controle concentrado
Como se sabe, embora como regra geral a eficácia das decisões do STF em
sede de controle concentrado deva obedecer à sistemática ex tunc e erga omnes,
existe a possibilidade de o STF autorizar que alguns ou mesmo todos os efeitos
permaneçam dentro do ordenamento jurídico derivado da norma objeto da declaração e, nessa circunstância, será necessário o redimensionamento do alcance
do efeito vinculante da decisão, pois alguns, ou mesmo todos os atos normativos,
permanecem produzindo efeitos ao ordenamento jurídico, mesmo com a declaração de inconstitucionalidade com ou sem pronúncia de nulidade9.

7

8

9

DERZI, Misabel. Modificações da jurisprudência no Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2009, p. 25
e ss.
TORRES, Ricardo Lobo. O consequencialismo e a modulação de efeitos das decisões do Supremo
Tribunal Federal. In: MORAES, Carlos Eduardo Guerra de; RIBEIRO, Ricardo Lodi. Finanças
públicas, tributação e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Freitas Bastos – UERJ, 2016, p. 159-160.
TEODOROVICZ, Jeferson. Segurança jurídica no direito tributário e modulação de efeitos em
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Nesse contexto, figura-se o problema dos efeitos jurídicos que terão essas
normas, ou leis ou atos normativos declarados inconstitucionais antes da decisão
do mérito, bem como o possível disciplinamento desses efeitos jurídicos pelo STF,
que é justamente o problema relativo à extensão e retroatividade dos efeitos da
decisão de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo STF.
Aspecto determinante em ambos os sistemas de controle (difuso ou concentrado) é que as decisões emanadas apresentam, via de regra, eficácia ex tunc, ou
efeitos retroativos. Em outras palavras, em caso de inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo e sua consequente declaração, seja em tese, seja em caso concreto,
esta produzirá efeitos desde o momento da entrada da lei tida por inconstitucional – ou constitucional – no mundo jurídico, conforme explicam Ives Gandra da
Silva Martins e Marilene Talarico Martins Rodrigues10.
É exatamente nesse sentido o magistério de James Marins, pois a eficácia
temporal da declaração de inconstitucionalidade significa que os efeitos da declaração retroagem até a data do ingresso no ordenamento jurídico da norma jurídica tida como inconstitucional. Reconhecendo-se sua inconstitucionalidade –
deve-se identificar prontamente sua nulidade desde a data de sua publicação, e as
situações fáticas ou jurídicas que tenham sido alteradas pela norma jurídica questionada retornam ao seu status quo ante, “[...] como se a norma nunca houvesse
ingressado no sistema jurídico”. E complementa: “Essa inteligência atribuída às
declarações de inconstitucionalidade decorre do axioma segundo o qual lei inconstitucional não é lei e portanto deve ser tida como insusceptível de gerar efeitos jurídicos desde seu nascedouro.”11
Como regra geral, portanto, os efeitos das decisões em sede de controle concentrado são: (a) erga omnes; (b) retroativos (ex tunc).
Embora a regra geral seja a fixação de efeitos erga omnes e ex tunc às decisões
de inconstitucionalidade em sede de controle abstrato, o sistema jurisdicional do
controle de constitucionalidade brasileiro sofreu, nos últimos anos, importantes
alterações, que modificaram em parte o regime jurídico constitucional – e infraconstitucional – que o sedimentam.
No âmbito infraconstitucional, duas leis foram determinantes para a alteração dos efeitos de decisões de inconstitucionalidade em sede de controle abstrato.
Em primeiro lugar, a Lei n. 9.868/1999, que disciplina o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o STF. Em segundo lugar,

10

11

decisões de inconstitucionalidade. Revista Tributária e de Finanças Públicas vol. 131, ano 24, 2016,
p. 65-125.
MARTINS, Ives Gandra da Silva; RODRIGUES, Marilene Talarico Martins. Efeitos das decisões
do STF, em matéria tributária, em situações de mudança de jurisprudência (créditos de IPI, nas
hipóteses de alíquota zero). In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2007. vol. 11, p. 185-187.
MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro (administrativo e judicial). 6. ed. São Paulo:
Dialética, 2012, p. 742 e ss.
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a Lei n. 9.882, de 1999, que fixa o processo de julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, fundamentado no § 1º do art. 102 da
CF/198812.
Essas duas leis alteraram a interpretação quanto à automática eficácia ex tunc
de decisões proferidas nessas duas ações.
A partir das leis supracitadas, qualquer decisão em sede de ação direta de
inconstitucionalidade, ou em ação de arguição de descumprimento de preceito
fundamental, pode ter seus efeitos restringidos, flexibilizados, modulados, ou,
em outras palavras, apresentando eficácia ex nunc (daqui para frente), com fundamento em hipóteses legalmente previstas13. Logo, as leis supracitadas passaram a
autorizar a concessão de efeitos prospectivos em decisões versadas sobre inconstitucionalidade pelo STF14.
Assim, o “dimensionamento temporal dos efeitos”, ou a modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade das decisões prolatadas pelo STF,
“[...] consiste na prerrogativa atribuída por lei ao Supremo Tribunal Federal de
estipular as condições de eficácia de suas decisões”15.
Em outras palavras, abriu-se expresso permissivo legal para que as decisões
emanadas pelo STF, ordinariamente com efeitos ex tunc, sejam flexibilizadas, moduladas, restringidas ou limitadas de acordo com determinadas circunstâncias16.
Não é, porém, qualquer situação que viabiliza a modulação dos efeitos das
12

13

14

15

16

A modulação dos efeitos em decisões prolatadas pelo STF tem por fundamento dois dispositivos
legais, conforme se observa, primeiramente, no enunciado do art. 27 da Lei n. 9.868/1999: “Art.
27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só
tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.”
Por sua vez, o enunciado do art. 11 da Lei n. 9.882/1999 também abriu a possibilidade de modulação ou “flexibilização” dos efeitos em decisões do STF prolatadas no processo de arguição de
descumprimento de preceito fundamental: “Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo, no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, e tendo em
vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal
Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou
decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que
venha a ser fixado.”
BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva,
2006, p. 187 e ss.
MARTINS, Ives Gandra da Silva; RODRIGUES, Marilene Talarico Martins. Efeitos das decisões
do STF, em matéria tributária, em situações de mudança de jurisprudência (créditos de IPI, nas
hipóteses de alíquota zero). In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2007. vol. 11, p. 185-187.
MARTINS, Ives Gandra da Silva; RODRIGUES, Marilene Talarico Martins. Efeitos das decisões
do STF, em matéria tributária, em situações de mudança de jurisprudência (créditos de IPI, nas
hipóteses de alíquota zero). In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2007. vol. 11, p. 185-187.
BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva,
2006, p. 187 e ss.
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decisões pelo STF, e nem pode esse egrégio tribunal superior utilizar essa técnica
decisória indiscriminadamente. Dois requisitos legais são necessários para autorizar a modulação de efeitos: (a) razões de segurança jurídica; (b) excepcional
interesse social.
Não é preciso que os dois requisitos sejam cumulados para autorizar a modulação de efeitos. Basta que um dos requisitos acima seja cumprido, e o STF poderá lançar mão desse instrumento para restringir os efeitos da decisão.
A partir da interpretação literal dos supracitados dispositivos legais, a priori,
seria possível antecipar que a modulação de efeitos do STF pode ser invocada no
âmbito restrito das seguintes decisões: (i) decisão que declare a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo STF (art. 27 da Lei n. 9.868/1999); (ii) decisão
que declare inconstitucionalidade de ato normativo ou lei em processo de arguição de descumprimento de preceito federal (art. 11 da Lei n. 9.882/1999).
Em outras palavras, os efeitos no tempo serão ex tunc (retroativos), mas o STF
tem a prerrogativa de, fundamentado pela segurança jurídica ou excepcional
interesse social, limitar ou restringir os efeitos da decisão, ou seja, poderá decidir
no sentido de que essa somente produza efeitos a partir do trânsito em julgado ou
de outro momento futuro a ser fixado. Nessa esteira, ambas as leis citadas fixaram como requisito aprovação da modulação de efeitos o quórum de dois terços
dos membros do STF17.
Ainda, mais recentemente, com significativas mudanças legislativas promovidas pelo CPC/201518, pode-se observar que a possibilidade de modulação de efeitos em decisões judiciais também foi reforçada e ampliada, através da inserção,
no art. 92719, § 3º, que dispõe: “§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência
17

18

19

BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva,
2006, p. 187 e ss.
TEODOROVICZ, Jeferson. Segurança jurídica em matéria tributária, modulação de efeitos e o
parágrafo 3º do artigo 927 do Novo CPC (Lei n. 13.105/2015). In: BUISSA, Leonardo; BEVILACQUA, Lucas (org.). Processo tributário. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019. vol. 1, p. 325-356.
TEODOROVICZ, Jeferson. Modulação de efeitos e tributos inconstitucionais. In: OLIVEIRA,
José André Wanderley Dantas de; ROSENBLATT, Paulo (org.). Direito tributário – os 30 anos do
sistema tributário nacional na Constituição – estudos em homenagem a Ricardo Lobo Torres. 1.
ed. Recife: Edição dos Organizadores, 2018. vol. I, p. 223-261. TEODOROVICZ, Jeferson. Segurança jurídica em direito tributário, modulação de efeitos e o artigo 927 do Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015). Revista da Faculdade de Direito da UERJ vol. I, 2020, p. 262-291.
Assim, o art. 927 traz o seguinte conteúdo: “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I – as
decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II – os
enunciados de súmula vinculante; III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou
de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV – os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. § 1º Os juízes e os tribunais observarão
o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo. § 2º A
alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos
poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades
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dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela
oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da
alteração no interesse social e no da segurança jurídica.”
O art. 927, § 3º, do “Novo CPC” (Lei n. 13.105/2015) consagra expressamente
a possibilidade de modulação dos efeitos de decisões por parte de juízes e tribunais, alargando também a materialidade a ser objeto de modulação20.
No mesmo sentido aponta Cassio Scarpinella Bueno: “A menção (no § 3º) a
‘tribunais superiores’ com iniciais minúsculas merece ser interpretada para albergar também os Tribunais de Justiça dos Estados, o do Distrito Federal e Territórios e os Tribunais Regionais Federais.”21
Contudo, embora relevante, a inserção do § 3º do art. 927, conforme se pode
observar, consagra tendência legislativa, doutrinária e jurisprudencial gradualmente sedimentada, incluindo-se em matéria tributária, ao dispor sobre a modulação de efeitos em decisões judiciais. Inova em alguns aspectos, embora se baseie
diretamente na experiência legislativa, doutrinária e jurisprudencial precedente.
3. Consequencialismo, modulação de efeitos e o caso “ICMS no PIS e na
COFINS”
Como se sabe, recentemente, o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu
sobre a chamada tese do século. Em 13 de maio de 2021 encerrou o julgamento
sobre o RE n. 574.706 e decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo das
contribuições para o PIS e da COFINS por não representar receita do comerciante, mas sim receita pública do Estado que meramente transita pela contabilidade
do contribuinte.
A discussão, além de antiga, tornou-se comum no mercado e muitos contribuintes ajuizaram demandas para suscitar a exclusão do ICMS da base de cálculo

20

21

que possam contribuir para a rediscussão da tese. § 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência
dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no
da segurança jurídica. § 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada
ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da
confiança e da isonomia. § 5º Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os
por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores.”
Em síntese, dispõe o art. 927 sobre a necessidade de juízes e tribunais observarem: (a) decisões do
STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade (inc. I); (b) enunciados de súmula
vinculante (inc. II); (c) acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos (inc. III);
(d) enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional (inc. IV); e (e) orientação do plenário ou
do órgão especial aos quais estiverem vinculados (inc. V).
BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 571
e ss.
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das contribuições para o PIS e da COFINS. Tanto é assim que, em 2014, o tema
foi, pela primeira vez, enfrentado pelo STF, no julgamento do RE n. 240.785,
quando decidiu – 22 anos, portanto, após o ajuizamento da demanda, que ocorreu em 1992 – pela inconstitucionalidade, com efeitos inter partes, da inclusão do
ICMS na base de cálculo das contribuições. Os efeitos desta decisão restringiramse ao caso concreto e, portanto, beneficiaram apenas o contribuinte demandante
em específico.
Em paralelo, no entanto, o RE n. 574.706 ingressou no STF em 13 de dezembro de 2007 e em 25 de abril de 2008 foi atribuída Repercussão Geral para o
presente caso, ocasião em que o Tribunal Superior reconheceu a relevância da
discussão e a abrangência da questão em diversas demandas ajuizadas pelo país.
Foi assim que em 15 de março de 2017, o Pleno do STF julgou o RE n. 574.706
– tema 69 – e firmou a tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS”. A Procuradoria da Fazenda Nacional, todavia,
opôs Embargos de Declaração suscitando, entre outros argumentos, a aplicação
da modulação de efeitos nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1998 para que os
efeitos de inconstitucionalidade valessem ex nunc.
Convém mencionar que, apesar da decisão favorável aos contribuintes proferida em 15 de março de 2017, a Receita Federal estabeleceu seu entendimento –
na Solução de Consulta n. 13/2019 – de que o montante de ICMS passível de exclusão da base de cálculo das contribuições para o PIS e da COFINS seria aquele
efetivamente pago (i.e. aquele apurado por débitos e créditos).
Neste contexto, o STF teve de pronunciar-se sobre “qual ICMS” deveria ser
excluído da base das contribuições para o PIS e da COFINS e, então, em julgamento do dia 13 de maio de 2021, sobre os Embargos de Declaração da Fazenda
Nacional, reconheceu a necessária exclusão do ICMS destacado da base de cálculo das aludidas contribuições.
Relevante mencionar que, neste mesmo julgamento, o Pleno decidiu, por
oito votos a três, pela modulação dos efeitos da decisão. Após debates sobre o assunto, os Ministros decidiram que os efeitos de inconstitucionalidade da inclusão
do ICMS na base de cálculo de PIS e de COFINS deveriam valer a partir de 15 de
março de 2017 – preservados os direitos de restituição integral de cinco anos para
os contribuintes que já haviam ajuizado ação anteriormente a esta data.
Como se sabe, a aplicação do instituto da modulação de efeitos prevista pelo
art. 27 da Lei n. 9.868/1998 depende da existência de “razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social”.
De acordo com o voto condutor da Ministra Cármen Lúcia, o STF, neste caso,
teria rompido com jurisprudência antiga do Supremo Tribunal de Justiça e dos
Tribunais Regionais Federais e, então, a modulação de efeitos serviria de instrumento para “preservar a segurança jurídica dos órgãos fazendários”.
Por outro lado, em entendimento oposto, Humberto Ávila sustenta – o Estado não é sujeito (ou beneficiário) da segurança jurídica em seu sentido subjetivo
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– isto é, como norma protetora da legítima confiança. Segundo Ávila, a eficácia
reflexiva e subjetiva do princípio da segurança jurídica é desenvolvida a partir do
influxo das garantias da liberdade e da propriedade, que são erigidas, no art. 5º
da Constituição Federal, como “Direitos e Deveres Individuais e Coletivos” e, por
isso, segue a vocação destes22.
Nessa linha, faltaria ao Estado substrato pessoal que permita que seja considerado sujeito que exerce liberdade e que tenha proteção pelo princípio da dignidade humana: o Estado é uma instituição objetiva e não exerce liberdade, mas
competência e poder23.
Mais do que isso, seria um contrassenso admitir que o Estado pudesse ter sua
confiança agredida por ato dele próprio. É algo semelhante a beneficiar-se da
própria torpeza.
É possível questionar, ainda, se a jurisprudência existente até o momento
constituía base sólida de legítima confiança. Ou seja, ainda que se admitisse que
o Estado é sujeito a quem assiste o princípio de proteção da confiança (como aspecto subjetivo da segurança jurídica), não há, no presente caso, configuração de
base de legítima confiança.
Para existir tal agressão à base de confiança, é preciso que haja, efetivamente, “mudança jurisprudencial”, que se verifica pela presença de uma decisão modificadora (Anlaßfall) ou o procedimento de saída (Ausgangsverfahren) e a decisão
“modificada”24. Esta é que constitui a base de confiança para o comportamento e
que se esperava ser seguida e teria sido modificada.
No presente caso, portanto, não há uma decisão “modificada”. Afinal, não
havia jurisprudência pacífica e erga omnes do STF sobre o assunto – que seria uma
base de confiança legítima. Na verdade, o posicionamento que havia sido proferido pelo Tribunal, em 2014, já era favorável aos contribuintes (portanto, não poderia, de toda maneira, indicar base de confiança para a Fazenda Nacional).
De modo mais amplo, não se pode deixar de mencionar: a aplicação da modulação de efeitos no Brasil, na verdade, tem sido realizada à luz de argumentos
consequencialistas extrajurídicos, que, na maior parte dos casos, como ensina
Humberto Ávila, substituem consequências abstratas, previstas anteriormente nas
normas jurídicas por consequências definidas a posteriori, não conhecidas pelos
destinatários da decisão (e sem fundamento teleológico ou sistemático no próprio
sistema jurídico25).
É dizer: essa situação, não só mina a previsibilidade do Direito (e, portanto,
o que Ávila chama de confiabilidade, enquanto permanência na transição do pas-
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ÁVILA, Humberto B. Teoria da segurança jurídica. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 173.
ÁVILA, Humberto B. Teoria da segurança jurídica. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 174.
LOUVEN, Christoph. Problematik und Grenzen rückwirkender Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. München: Beck, 1996, p. 220.
ÁVILA, Humberto B. Constituição, liberdade e interpretação. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2021, p. 60.
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sado ao presente, e calculabilidade do Direito, concernente à permanência na
transição do presente ao futuro – enquanto aspectos da dimensão dinâmica da
segurança jurídica26), como enfraquece a normatividade da Constituição – a arrepio, portanto, do Estado de Direito.
O instituto foi criado por inspiração no sistema constitucional alemão e lá a
modulação só é admitida quando a decretação de nulidade da regra tida por inconstitucional não restaura a ordem constitucional. Mais especificamente, o Tribunal Constitucional Alemão declara a mera incompatibilidade da lei com a Constituição, sem a pronúncia de sua nulidade quando presentes os seguintes requisitos: (i) há liberdade do legislador para determinar os mais adequados meios para
sanar tal inconstitucionalidade; (ii) a norma – tida por incompatível com a Constituição – em alguma medida – promove o ideal constitucional; e (iii) a declaração
de inconstitucionalidade não repara a o estado de constitucionalidade27.
Veja-se que não se está sugerindo a apropriação, sem critérios, do entendimento do Tribunal Constitucional Alemão sobre – como não poderia deixar de
ser – as regras alemãs para a realidade brasileira. A provocação aqui está na constatação de que o instituto foi criado para evitar situações em que expurgar, de
imediato, o efeito de inconstitucionalidade seja mais danoso à ordem constitucional do que mantê-lo por determinado período.
Assim, idealmente, a modulação de efeitos – para ser compatível com o Estado de Direito – só deveria ser aplicada para maximizar direitos fundamentais e
para evitar maiores desgastes à ordem constitucional, garantindo a segurança
jurídica.
No julgamento do RE n. 574.706, veja-se que não estão presentes nenhum
dos critérios elencados pelo Tribunal Constitucional Alemão para decretar tão
somente a incompatibilidade de determinada norma com a Constituição (sem
tratar da sua nulidade) e a manutenção dos efeitos de norma inconstitucional não
trouxe qualquer benefício à ordem constitucional.
Afinal: (i) não há meios outros de o Legislador restaurar a constitucionalidade neste caso; (ii) a norma não promove qualquer outra finalidade constitucional
(até mesmo porque a arrecadação tributária não é finalidade constitucional por si
só, mas sim a arrecadação com base nos ditames da própria Constituição, o que
inclui, evidentemente, o estrito respeito às normas de competência tributária e de
estipulação de materialidades tributáveis); (iii) a decretação de nulidade ex tunc
por inconstitucionalidade da regra que determina a inclusão de ICMS na base de
cálculo de PIS/COFINS restaura, de imediato, a ordem constitucional.
Assim, conquanto tenha parecido – aos olhos de muitos – uma grande conquista dos contribuintes, o julgamento da chamada “tese do século”, na verdade,

26
27

ÁVILA, Humberto B. Teoria da segurança jurídica. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 365.
ÁVILA, Humberto B. Teoria da segurança jurídica. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 540.
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revelou mais uma grande derrota da Constituição, do princípio da Segurança
Jurídica e do Estado de Direito para a modulação de efeitos e o (ab)uso dos argumentos consequencialistas.
Portanto, análises sobre a aplicação do consequencialismo não podem deixar
de considerar aspectos críticos, sobretudo no que tange à modulação de efeitos.
Nesse aspecto, mencione-se também a análise crítica de José Maria de Arruda Andrade, para quem o consequencialismo deve ser evitado, se possível, já que
sua aplicação pode levar a armadilhas e perigos, especialmente considerados à
luz da teleologia jurídica. Assim, diferenciando-o da interpretação teleológica,
pondera:
“Esse tipo de argumentação não deve ser confundido com a perspectiva consequencialista, que seria propor um objetivo à frente e acima dos demais. Isso porque, em primeiro lugar, muitos dos consequencialismos hodiernos têm como metarregra algo não positivado (é o caso do law and economics clássico, ao defender a
eficiência econômica como critério válido e necessário). Da mesma forma os moralismos universais e procedimentais, que buscam reforços em discursos ou sobre
princípios gerais (algo como a proporcionalidade em um de seus testes, o de
adequação entre fins e meios etc.). No caso da pesquisa teleológica, ao menos
naquela aqui defendida, há apreço pelo texto positivado (ainda que se procure o
afastamento de perspectivas essencialistas, de que o conteúdo já estaria contido
nos textos) e respeito ao aspecto sistemático dos textos de normas jurídicas. Uma
teoria eleita como predileta não deve substituir o texto posto das normas jurídicas, ainda que a sua concretização demande sempre decisões constitutivas de sentido. Daí a conclusão de que se deve evitar o consequencialismo, mormente com
base em ideologias e construtos teóricos sem respaldo e sem a adoção em textos
do ordenamento jurídico. Se qualquer finalidade ou decisão for boa o suficiente,
que o processo democrático reconheça tal fato e que o positive, por meio do processo legislativo.”

José Maria Arruda de Andrade vai além, construindo argumentos críticos à
utilização do consequencialismo (e da modulação de efeitos).
Assim, Andrade considera corriqueiros os argumentos utilizados pelo consequencialismo em matéria tributária, a exemplo do “risco fiscal”, no âmbito do
“terrorismo fiscal”, que se consolidam “[...] (i) a partir da noção de positivismo jurídico não inclusivo; (ii) a partir dos pressupostos legais que permitem a modulação
de efeitos; e (iii) a partir do que seria uma boa gestão de riscos fiscais por parte do
governo central, que parece, por vezes e por conservadorismo, se portar como um
apostador compulsivo em resultados improváveis de contencioso tributário.”
Nesse contexto, considerando esses argumentos no âmbito do risco fiscal,
questiona o próprio argumento de “excepcional interesse social” para justificar a
modulação sob o argumento do risco fiscal28.
28

“Não há que se confundir o interesse público genuíno, que deve, inclusive, garantir a aplicação
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É interessante observar que, se de um lado, as perspectivas do consequencialismo, especialmente no campo da modulação de efeitos, ofereceram caminhos
interessantes de desenvolvimento teórico, a realidade judicial tem mostrado, portanto, que, não raramente, a modulação de efeitos (e o próprio consequencialismo) tem encontrado distorções na esfera tributária, seja observando-a à luz de
princípios e de valores constitucionais, a exemplo da segurança jurídica (de particular intensidade no direito tributário) seja à luz da própria titularidade do Estado nessa matéria e, no mesmo caminho, de argumentos comumente utilizados
de “risco fiscal” em prol do Estado, mas em detrimento dos contribuintes (que
possuiriam, não raras vezes, o direito integral à restituição ex tunc).
Considerações finais
Portanto, assumindo como referência as posições doutrinárias supracitadas,
no decorrer do presente estudo, procurou-se traçar alguns apontamentos contextuais acerca da segurança jurídica, seu reconhecimento nos ordenamentos jurídicos e pela doutrina que, lentamente, incorporou-a enquanto princípio ou sobreprincípio que estrutura o próprio ordenamento jurídico positivo.
Ainda, verificou-se que a regra geral para os efeitos de decisão declaratória
de inconstitucionalidade em sede de controle abstrato seria necessariamente ex
tunc (retroativos) e erga omnes.
Contudo, com a entrada em vigor das Leis n. 9.868/1999 e n. 9.882/1999,
instituiu-se mecanismo que autoriza, pelo STF, cumpridos determinados requisitos, a instauração da modulação dos efeitos nessas decisões, desde que a modula-

plena da legislação em vigor, com os interesses de uma parte do litígio, na sua tentativa de transferir a responsabilidade pela gestão dos recursos públicos aos ministros do STF com base em
terrorismo consequencialista. Não há excepcional interesse social em se evitar a aplicação plena
do entendimento de um tribunal constitucional baseada em mera postergação do impacto fiscal.
Um juízo de ponderação entre a aplicação da legislação em vigor versus a proteção do mau litigante não cabe em um Estado de Direito. Aplica-se o direito posto sem jogos de sombra. Não se
pode esquecer, por fim, que eventuais medidas prévias que evitassem essa litigiosidade teriam
permitido, ainda: i) a eficiência administrativa de redução de custo com o acompanhamento de
processos pela PGFN (custos nem sempre levados em conta), ii) redução dos custos das próprias
empresas com o seu contencioso, e iii) redução do gasto público da prestação de serviço público
jurisdicional, que tem, no próprio Estado, o seu maior e ávido usuário. Em tempo, a aposta de
risco fiscal de que não haveria derrota do governo, não sendo atendida pelo STF, apesar do apelo do argumento ad terrorem, gerará outro expediente de duvidosa legitimidade: a gestão fiscal no
tempo (postergação da devolução dos créditos). Esta gestão pode ser traduzida na recusa da Receita Federal em aceitar os pedidos de compensação dos contribuintes, com a multiplicação da
litigiosidade de recursos administrativos e judiciais, retroalimentando, viciosamente, os gastos
públicos com fiscalização e com o Poder Judiciário, em nada atendendo aos interesses sociais
primários e apenas buscando reforçar o interesse secundário, que vê, no Estado, o credor interessado e parcial e não a República de todos.” (ANDRADE, José Maria Arruda de. Consequencialismo e argumento de risco fiscal na modulação de efeitos em matéria tributária. Revista Direito
Tributário Atual vol. 40. São Paulo: IBDT, 2018, p. 506-523)
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ção tenha por fundamento: (a) ou a segurança jurídica; (b) ou excepcional interesse social. E, além disso, em ambas as hipóteses, segundo a lei, há necessidade
de um terceiro requisito (cumulativo), qual seja a necessidade de quórum especial
de 2/3 dos votos da Corte.
Por outro lado, a gradual consideração da modulação de efeitos prevista no
art. 927, parágrafo 3º do Novo CPC também leva a preocupações sobre se a sua
aplicabilidade não poderia acabar gerando vícios à segurança jurídica e à própria
isonomia, em certas circunstâncias. De qualquer forma, tais riscos deverão ser
sopesados conforme a situação, exigindo-se do julgador a diligência necessária
diante da complexidade do caso concreto em atenção aos interesses envolvidos.
A modulação de efeitos, enquanto reflexo do consequencialismo aplicado ao
direito brasileiro, teve lenta recepção pelo Supremo Tribunal Federal, em casos
relacionados, por exemplo, a direitos econômicos e sociais, e, gradativamente,
estendendo-se ao direito financeiro.
Nesse aspecto, o instituto da modulação de efeitos em sede de controle concentrado é claro indício da absorção do consequencialismo no direito brasileiro.
A dúvida maior recai em que intensidade o consequencialismo se aplicaria ao
direito tributário, que possui peculiaridades próprias ligadas à particular atenção
dada à segurança jurídica nesse ramo do direito.
Por outro lado, ainda que se entenda pela possibilidade da aplicação da modulação dos efeitos, entende-se que o exemplo trazido pela exclusão do ICMS das
bases de cálculo do PIS e da COFINS demonstra que há ainda caminho a evoluir
especialmente na consideração da segurança jurídica diante do Estado em detrimento dos contribuintes.
Como se pode ver também, há razões para se discordar de fundamentações
decisórias lastreadas em “questões orçamentárias” (“riscos fiscais”), assim como
na deferência da segurança jurídica como argumento válido para aplicação da
modulação em prol do Estado em detrimento dos contribuintes em casos tributários.
De qualquer forma, “para o bem ou para o mal”, não há por que não reconhecer os reflexos crescentes do consequencialismo no Direito Tributário Brasileiro.
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1. Introdução
Os julgamentos virtuais não são novidade. Iniciaram em 2006, por iniciativa
do STF. Em um primeiro momento, os julgamentos virtuais ocorriam nas situações de deliberações dos Ministros pela existência ou não de repercussão geral.
Era o início de um novo meio de julgamento. Naquele ano, tivemos a edição da Lei
n. 11.4191, de 19 de dezembro de 2006, que dispôs sobre a informatização do
processo judicial. Uma década após, o novo Código de Processo Civil de 20152 (Lei
n. 13.105, de 16 de março de 2015) deu significativo impulso à adoção dos meios
eletrônicos para a prática de atos processuais. Mais recentemente, as medidas de
restrição e distanciamento impostas em função da pandemia do COVID-19 trouxeram mudanças profundas em nosso cotidiano. Atividades que outrora eram primordialmente presenciais passaram a se realizar unicamente no modo eletrônico,
telepresencial ou virtual. Desse modo, desde o início de 2020 acelerou-se um processo que já existia, mas que a sua marcha possuía outra velocidade e amadurecia
à medida que os atos eletrônicos eram testados e se mostravam eficientes.
A pandemia converteu o virtual no novo normal e os atos processuais antes
presenciais realizam-se de forma remota, tais como audiências e despachos com
Juízes, Desembargadores e Ministros, telepresenciais por videoconferências
(teams, zooms etc.). Dentre essas “novidades”, no que interessa ao tema específico
deste artigo, os julgamentos virtuais ocupam posição de destaque e proliferaram-se por
todos os Tribunais do país, em todas as jurisdições. O que acontecerá exatamente após
a imunização em massa ainda é incerto, mas não há dúvida de que essas formas
alternativas de realização dos atos processuais e julgamentos certamente ocuparão mais espaço no cenário jurídico.
No entanto, como mencionamos acima, o amadurecimento do uso dos instrumentos reclama o tempo adequado, o que acreditamos não tenha ocorrido
1

2

A esse respeito, o art. 1º da Lei n. 11.419/2006, ainda na vigência do antigo Código de Processo
Civil de 1973, dispunha que: “O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.” Em
seguida, tal Lei tratou da comunicação eletrônica de atos processuais e do processo eletrônico em
si, já anunciando àquela época a nova realidade com a qual nos depararíamos em alguns anos.
Citem-se, por exemplo, as previsões de prática de ato processual pela via eletrônica (art. 213), de
citação ou intimação por meio eletrônico; a realização de audiência de conciliação por meio eletrônico (art. 334, § 7º), a possibilidade de assinatura eletrônica (art. 199 e art. 205), dentre outras
passagens.
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propriamente diante da necessidade de uma mudança imediata no meio adotado
para a realização dos atos processuais e julgamentos. Diante disso, é natural que
tenhamos que revisitar a utilização dos instrumentos a fim de que possamos aperfeiçoar ainda mais o meio escolhido.
Há uma premissa que julgamos fundamental: o meio escolhido (virtual) deverá garantir às partes todas as prerrogativas entregues pelo julgamento presencial, dentre outras, sustentação oral quando cabível e, sempre, possibilidade de
manifestação para esclarecimento de questões fáticas e aspectos essenciais ao julgamento do recurso eleito ao julgamento virtual. Na busca desse desejado aperfeiçoamento, é indispensável uma análise do que vem ocorrendo nos julgamentos
virtuais para que possamos pensar na sua plena efetividade e para isso pretendemos comentar alguns julgamentos virtuais verificados para que, assim, possamos
caminhar no sentido de preservar (ou mitigar potenciais desrespeitos a) direitos,
garantias e prerrogativas das partes e dos advogados, tão caros a um verdadeiro
Estado Democrático de Direito, conforme assegurados pela Constituição Federal,
pelo vigente ordenamento processual, pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil (Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994), dentre outras previsões fundamentais.
2. A sistemática de julgamentos virtuais e o desafio de preservar
prerrogativas e direitos
A virtualização dos atos processuais é mais do que uma tendência; é uma
realidade. A implementação de julgamentos virtuais, seja por Plenários Virtuais
ou telepresenciais, é parte dessa realidade. Antes de mais nada, importante destacarmos que as principais questões objeto do presente artigo e debatidas virtualmente (sim, também virtual!) no Congresso do IBDT 2021 não se referem aos
julgamentos telepresenciais, que são aqueles julgamentos realizados de forma remota, mas que conta com a participação efetiva de todas as partes e julgadores, ao
mesmo tempo, cada qual de seu aparelho remoto.
Antes de mais nada, vale a pena estabelecermos um marco temporal que
acreditamos tenha importância fundamental na forma como o meio de julgamento virtual deve ser moldado. Tal marco é o novo CPC. O legislador do Código
Processual de 2015 optou por maximizar o protagonismo dos julgamentos colegiados, em contraposição ao protagonismo exercido pelo relator dos recursos na
vigência do CPC de 1973.
A esse respeito, relevante analisarmos os conteúdos dos arts. 557 do CPC de
1973 em confronto com o art. 932 do CPC de 2015. É nessa comparação que encontramos o respaldo para evidenciar uma mudança de paradigma buscado pelo
legislador processual. É o que denominamos busca da eficácia do princípio da
colegialidade, ou seja, o realce à importância dos julgadores durante o julgamento. Os debates, a troca de ideias e a discussão efetiva da matéria posta em julgamento são parte essencial na construção da decisão do caso em julgamento. O
foco do protagonismo sai do relator e concentra-se nos julgadores.
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Embora existente desde 20103 norma tratando da prolação de votos “eletrônicos” (por exemplo, para aquelas decisões que definem a existência ou não de
repercussão geral em determinada matéria), podemos mencionar como marco de
sua implementação no Supremo Tribunal Federal4 a edição da Resolução STF n.
642, de 14 de junho de 2019. Em sua redação original, a Resolução STF n.
642/2019 implementou inicialmente o julgamento virtual para apreciação daqueles processos que, em regra, poderiam ser apreciados “em lista”. Assim, os julgamentos virtuais serviriam precipuamente apenas para otimizar os julgamentos de
Embargos de Declaração, Agravos Internos, dentre outros que, por sua natureza,
não comportavam essencialmente sustentações orais.
Ocorre que, com o advento da pandemia do COVID-19 e as medidas de distanciamento recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e diversos Governos locais, foi editada a Resolução STF n. 669/2020 que, ao alterar a
redação da Resolução STF n. 642/2019, ampliou as hipóteses em que seria cabível
a adoção do chamado julgamento virtual, que seria definido a critério do Relator.
Confira-se a atual redação da Resolução STF n. 649/2019:
“Art. 1º Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator
ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas
de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. (redação dada pela Resolução nº 669, de 19
de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de
2020)” (Destaques nossos)

Perceba-se que, a partir daquele momento (março de 2020), o Relator de todo
e qualquer processo no âmbito do Supremo Tribunal Federal poderia definir se
um caso seria julgado em ambiente virtual. Ademais, a mesma Resolução n. 669
dispôs que apenas o Relator ou outro Ministro poderia dar destaque ao caso e,
assim, retirá-lo do ambiente virtual, cabendo à parte apenas requerer um destaque, mas este deveria ser deferido também por algum Ministro para que o seu caso
fosse retirado do ambiente virtual. Na prática, apenas os Ministros é que definem
a forma pela qual ocorrerá qualquer julgamento, se (tele)presencial ou virtual.
Em seu art. 5º-A, tal Resolução passou a prever ainda, a pretexto de garantir
o direito das partes às sustentações orais que, quando cabíveis, poderiam ser
apresentadas por meio eletrônico (áudio ou vídeo) em até 48 (quarenta e oito)
horas antes do julgamento5. Dispositivo similar encontra-se em outros Tribunais.

3

4

5

Emenda Regimental n. 21/2010, que alterou o art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Por ser a mais alta Corte de justiça no Brasil, tomaremos os procedimentos adotados pelo Supremo Tribunal Federal como parâmetro para os demais Tribunais, embora saibamos que possam
existir diferenças naquele adotado por cada um deles.
“Art. 5º-A. Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do
Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à De-

362

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

A esse respeito, nem é preciso dizer que, embora num primeiro momento a
ampliação da sistemática de julgamento virtual tenha se dado no contexto da
pandemia da COVID-19 (e que, sabe-se, infelizmente ainda não terminou até o
momento da confecção desse artigo), já se percebe que a sua adoção em tempos
normais deverá se tornar a regra para julgamentos nos Tribunais e não mais a
exceção. Em outras palavras, imagina-se que, salvo casos de relevância ou interesse detectados pelo julgador, ao menos nas Cortes Superiores a tendência é que o
rito do julgamento virtual seja implementado em termos definitivos (o que tem
especial relevância para matérias tributárias, eis que, em sua maioria, as discussões acabam por terminar no Superior Tribunal de Justiça e/ou no Supremo Tribunal Federal).
Entretanto, são diversos os questionamentos – absolutamente legítimos, a
nosso ver – que surgem a partir do momento em que julgamentos colegiados passam a ser realizados no ambiente virtual, em que (i) não há participação efetiva das
partes no julgamento (ou, no máximo, uma participação muito limitada e não concomitante e efetiva ao julgamento); (ii) não há debates entre os Julgadores ou, o que
não é menos grave, não há publicidade acerca desses debates; (iii) não há, na
realidade, eficácia do mencionado princípio da colegialidade como idealizado
pelo legislador processual de 2015, no melhor sentido da palavra (isto é, o da
construção de um entendimento a partir de diversas cabeças), dentre outras sérias questões postas por aqueles que atuam diretamente nos Tribunais e que potencialmente podem causar prejuízos aos jurisdicionados.
Não é demais lembrar que a Constituição Federal prevê diversos direitos aos
cidadãos no que diz respeito ao julgamento e à condução de processos judiciais.
Além dos consagrados princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como
do devido processo legal6, importante citar ainda o comando do art. 93, inciso
IX, da Constituição federal segundo o qual todos os julgamentos dos órgãos do
Poder Judiciário deverão ser públicos7 (e aqui, evidentemente, não se trata apenas
do seu resultado, mas sim do teor dos debates que precederam o julgamento).
Como não se pretende neste artigo adentrar na discussão doutrinária acerca
da diferença entre regras e princípios, vale destacar que o atual Código de Processo Civil de 2015, logo em seu art. 1º, dispõe que “O processo civil será ordenado,
disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos

6
7

fensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado
o julgamento em ambiente virtual.”
Art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
Sobre a importância da publicidade no âmbito dos julgamentos virtuais, vale citar o artigo preparado pelo Professor José Rogério Tucci, da Universidade de São Paulo: “Possível ilegalidade do
julgamento telepresencial por ausência de publicidade”, de 23 de junho de 2020, publicado no
renomado site Consultor Jurídico (consultado em 26.05.2021).
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na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código” (destaques nossos). Portanto, mais do que meras regras principiológicas, as garantias processuais previstas na Constituição Federal aos cidadãos devem ser observadas e respeitadas, tanto quanto possível.
Além disso, imperioso dizer também que o atual Código de Processo Civil8,
assim como a Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil9),
asseguram diversos direitos e prerrogativas às partes e aos seus advogados no
julgamento de um processo e que, a nosso ver, não são observadas nos julgamentos virtuais.
Dito isso, não se desconhece que o Poder Judiciário – ciente de que a adoção
de novos mecanismos merece aperfeiçoamento – tem tentado aprimorar os procedimentos de julgamento no âmbito virtual. São louváveis as diversas regulamentações editadas no sentido de tentar garantir às partes e a seus advogados
direitos e prerrogativas similares às que teriam caso o julgamento fosse realizado
presencialmente.
Nesse sentido, não poderíamos deixar de mencionar a importante contribuição do Conselho Nacional de Justiça, dentro de sua função de orientar os procedimentos a serem adotados no âmbito do Poder Judiciário. Merece especial destaque a Consulta n. 0001473-60.2014.2.00.0000, formulada por Desembargador
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e julgado ainda em 2015, em que se
define pela legitimidade dos julgamentos virtuais, com o que concordamos, mas
desde que assegurado o respeito aos direitos e às prerrogativas das partes e de seus patronos, o que verdadeiramente acreditamos, defendemos e certamente serão observados no
aperfeiçoamento desse meio de julgamento. Confira-se trecho do Voto proferido:
“[...] Deve-se ter em mente, contudo, que o fomento ao uso dos meios eletrônicos
no ‘processo produtivo’ do Judiciário, inclusive em sessões eletrônicas ou não
presenciais de julgamento, não pode prescindir de cautelas necessárias à adequação
dessa prática às exigências constitucionais e legais.
Explico.
Sob o prisma da constitucionalidade, não se pode perder de vista a previsão de

8

9

Por exemplo, nesse sentido o art. 937 do CPC assegura que “Na sessão de julgamento, depois da
exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao
recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes
hipóteses [...]”. Isto é, diferentemente do que ocorre em âmbito virtual (em que não se pode ter
certeza que os julgadores ouvirão as partes), nas sessões presenciais ou telepresenciais as partes
terão as suas razões ouvidas, o que é fundamental para a formação de uma decisão colegiada.
Cite-se, a propósito, o art. 7º do Estatuto da OAB, que traz assegurados os direitos do advogado
no exercício de sua profissão, dentre os quais, o de entrar em qualquer sessão de julgamento, o
de falar em juízo ou a importante prerrogativa de fazer questões de ordem quando necessário
para esclarecer fatos que estão sendo julgados, que acabam sendo não observados no âmbito de
julgamentos virtuais.
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que ‘todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade’ (Art. 93, IX).
[...]
Com efeito, a fim de adaptar os julgamentos virtuais (ou não presenciais) a essa
exigência constitucional, torna-se necessário que possam ser acompanhados pelos interessados por meio eletrônico (leia-se, pela internet), desde a abertura da
sessão de julgamento, até o resultado final.
[...]
Por razões óbvias, o julgamento virtual deve ser compatibilizado com o direito
dos causídicos à sustentação oral (presencial ou à distância). Nesse sentido, uma
vez concluída a sustentação, nada obsta que se prossiga o julgamento de modo
não presencial, com a coleta virtual dos votos e a conclusão do julgamento.
[...]
De outro lado, impõe-se recordar a possibilidade de o advogado intervir no curso
do julgamento para esclarecer matérias fáticas, a teor do artigo 7º, X, do Estatuto
da Advocacia (Lei 8.906/1994):
Art. 7º São direitos do advogado: [...]
X – usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos,
documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar
acusação ou censura que lhe forem feitas;
Diante disso, é de todo apropriado que o sistema eletrônico de julgamento permita ao advogado realizar manifestação (escrita ou oral/gravada) mesmo no curso
do julgamento virtual sempre que entender necessário, a fim de exercer o direito
acima mencionado. [Destaques nossos].
Nesse contexto, parece salutar a cautela adotada por alguns tribunais, extraída
dos respectivos atos regulamentadores, de conferir aos advogados prévia oportunidade para se oporem ao julgamento virtual (ou para manifestarem interesse no
julgamento presencial). [...]”

As recomendações do CNJ são essenciais. O meio escolhido (julgamento virtual) há de garantir os mesmos direitos e prerrogativas do julgamento presencial.
A adoção de meios virtuais de julgamentos é uma realidade, indubitável, inclusive, que contribui com a efetividade da justiça e a desejável duração razoável do
processo; porém, tais melhorias não podem servir de justificativa para que direitos e garantias das partes e de seus patronos sejam desrespeitados.
Feitas essas considerações, considerando a importância da implementação
dos julgamentos virtuais/telepresenciais no dia a dia dos Tribunais, entendemos
que, mais do que o discurso teórico acerca dos potenciais prejuízos que as sessões
de julgamento virtuais podem causar aos jurisdicionados, comentaremos a seguir
situações reais em que a adoção da sistemática virtual foi determinante para o
resultado do processo e nem sempre foram preservados os direitos das partes. De
tal modo, entendemos, compreendendo o que está acontecendo hoje nos julgamentos virtuais, estaremos mais preparados para aperfeiçoá-los.
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3. Os 3 (três) exemplos práticos – demonstração inequívoca das limitações
do ambiente virtual
Comentamos no VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual do
IBDT 2021, no Painel destinado a discutir Julgamentos virtuais e o devido processo
legal, 3 (três) exemplos práticos de processos julgados por nossos Tribunais Superiores (Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça) e que entendemos são sintomáticos na demonstração de que a “sessão virtual” por vezes deixa
de lado direitos, garantias e prerrogativas das partes e de seus advogados.
3.1. Exemplo 1: julgamento no STF/lucros no exterior (Recurso Extraordinário n.
541.090 vs. Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.191.041)
Neste primeiro exemplo, busca-se demonstrar a importância da efetiva participação dos advogados no desfecho de um determinado processo, como foi visto
no julgamento do Recurso Extraordinário n. 541.09010, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 10 de abril de 2013. Naquele processo de natureza tributária discutia-se a inconstitucionalidade do art. 74 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001, que previu a possibilidade de tributação automática, no
Brasil, dos lucros auferidos no exterior por empresas estrangeiras, controladas
por uma empresa brasileira, quando tais controladas estivessem sediadas em países não considerados de “tributação favorecida” ou “paraísos fiscais”. Mais do que
isso, naquele processo importava que as empresas controladas estavam sediadas
em países com os quais o Brasil firmou Tratados Internacionais para evitar a Bitributação.
A intenção aqui não será discorrer sobre as razões do acerto ou desacerto da
decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a constitucionalidade de
tal artigo e, pois, da tributação dos lucros auferidos pelas empresas controladas
no exterior. O ponto aqui é outro: busca-se demonstrar que, da tribuna, o patrono daquela causa, ao verificar que se formara maioria na Corte acerca da constitucionalidade da tributação nessa situação específica, apresentou Questão de Ordem para chamar atenção ao fato de que, no caso, existia um argumento autônomo referente à aplicação dos Tratados Internacionais (suficiente para ensejar, por
si só, outro resultado ao processo) e que tal argumento não tinha sido examinado
pelo Tribunal de origem. Explica-se melhor.
Ao julgar aquele processo, por razões diversas, o Tribunal Regional Federal
da 4ª Região decidiu que aquela ação deveria ser julgada procedente (concessão
da segurança), por considerar inconstitucional a tributação dos lucros auferidos
no exterior antes de sua disponibilização à controladora brasileira. Não precisou,
pois, enfrentar a questão autônoma da existência de Tratados Internacionais

10

STF, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Redator para o Acórdão Min. Teori Zavascki, DJe
30.10.2014.
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(abordada pela parte em suas defesas/contrarrazões), pois já considerava a norma,
por si só, inconstitucional, independentemente da existência de Tratados ou não.
Por sua vez, ao julgar o Recurso Extraordinário interposto pela União Federal (Fazenda Nacional), os Ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam
de modo contrário ao que havia decidido o Tribunal de origem, isto é, consideraram a norma constitucional.
Foi nesse contexto, então, que o patrono daquela ação fez a Questão de Ordem que acabou sendo determinante para o desfecho daquele julgamento, no
sentido de que o processo deveria ser devolvido ao Tribunal de origem para análise dessa questão autônoma, suficiente para ensejar a procedência da demanda e
que não poderia ser apreciada pela Corte, sob pena de supressão de instância.
Confira-se a transcrição de parte dos debates ocorridos naquela sessão de julgamento, diga-se, presencial:
Debate
“[...] O Senhor Ministro Joaquim Barbosa (Presidente e Relator) – Pois, não? Questão
de fato?
O Senhor José Roberto Pisani (Advogado) – Data venia, precisaria ficar resolvido o
que é a questão da aplicação dos tratados internacionais. A recorrida está em
países, Itália e China, por exemplo, com os quais o Brasil tem tratados para evitar
a dupla tributação. Então ou, data venia, resolve-se esta questão aqui, ou esse recurso extraordinário volta para o tribunal de origem para apreciar essa questão
que foi alegada pela recorrida, não só no mandado de segurança como em contrarrazões a recurso extraordinário e recurso especial.
O Senhor Ministro Joaquim Barbosa (Presidente e Relator) – (inaudível), mas foi decidido pelo tribunal de origem?
O Senhor José Roberto Pisani (Advogado) – Não, não foi, porque ele decidiu pela
inconstitucionalidade, não tinha como falar de tratados.
O Senhor Ministro Celso de Mello: Havia uma questão prévia...
O Senhor Ministro Joaquim Barbosa (Presidente e Relator) – Se não foi decidida pelo
tribunal de origem, não há o que decidir aqui. Não foi decidida pelo Tribunal de
origem.
[...]
O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski – Sim, mas nós vamos, aí, encaminhar
para uma ‘injustiça’, porque a questão está pendente de apreciação, ainda.
[...]
O Senhor Ministro Teori Zavascki – Senhor Presidente, Vossa Excelência me permite? Eu tenho a impressão que essa questão, colocada pelo ilustre advogado, é uma
questão importante. E acho que se comporta, sim, no julgamento desse recurso
extraordinário. Qual é a situação? Impetrou-se mandado de segurança por dois
fundamentos: pela inconstitucionalidade e por ofensa aos tratados internacionais.
[...]
A Senhora Ministra Cármen Lúcia – Talvez seja o caso de devolver para que, em face
da superação...
A Senhora Ministra Rosa Weber – Eu devolveria para o tema ser apreciado.
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[...]
O Senhor Ministro Gilmar Mendes – Por isso é que eu tinha ponderado que, como o
tema não foi apreciado em segundo grau, e não foi porque tecnicamente era recomendável que não fosse, é que nós eventualmente devolvêssemos para que o
tribunal sobre ele se pronunciasse, uma vez que pode haver nuances que nós não
vamos, aqui, abranger. O Ministro Teori está a dizer.
O Senhor Ministro Teori Zavascki – Eu acho que esta solução talvez seja a melhor.
Ou seja, se dá provimento parcial para afastar o argumento da inconstitucionalidade da tributação e determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem para
que prossiga no exame do segundo fundamento, relativo à ofensa a tratados. Não
me oponho a essa solução.
[...]”

Após longo debate entre todos os Ministros da Suprema Corte – demonstrando inequivocamente a importância do julgamento colegiado e da efetiva participação das partes para a construção da decisão final –, os Ministros do STF decidiram que o processo deveria ser devolvido ao Tribunal de origem para análise
dessa questão autônoma dos Tratados Internacionais, pois suficiente para ensejar
a procedência da demanda e que não poderia ser apreciada pela Corte, sob pena
de supressão de instância.
Nesse sentido, confira-se como ficou a Ementa do Acórdão do Recurso Extraordinário n. 541.090, que consubstanciou o resultado daquele paradigmático
julgamento:

Supremo Tribunal Federal
Inteiro Teor do Acórdão – Página 2 de 183

RE 541090/SC

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros
do Supremo Tribunal Federal, em Plenário, sob a Presidência do
Ministro Joaquim Barbosa, na conformidade da ata de julgamentos
e das notas taquigráficas, o Tribunal, por maioria, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para considerar ilegítima a tributação retroativa, nos termos do parágrafo único do art. 74 da MP
n. 2.158-35/2001, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa (Relator),
Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. Determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se pronuncie sobre a questão atinente à vedação da bitributação baseada em
tratados internacionais, vencido o Ministro Dias Toffoli, não havendo se manifestado, no ponto, o Ministro Marco Aurélio. Votou
o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa. Redigirá o acórdão o Ministro Teori Zavascki, que reajustou seu voto. Impedido o Ministro
Luiz Fux.
Brasília, 10 de abril de 2013.
Ministro Teori Z avascki
Relator
Documento assinado digitalmente
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Percebe-se, portanto, não haver dúvida da suma importância da atuação do patrono da parte, pois, justamente porque pôde fazer a Questão de Ordem durante o julgamento presencial, utilizando-se das prerrogativas e direitos que lhe são assegurados no
exercício da advocacia (art. 7º, inciso X, do Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil11), foi determinante para o desfecho daquele processo.
Visto isso, poderia então nos restar a seguinte pergunta: e se o caso tivesse
sido julgado no Plenário Virtual, o resultado daquele julgamento não seria o mesmo? Poderíamos ou teríamos como supor ou imaginar o que teria acontecido?
A história não deixou que precisássemos supor ou imaginar qual seria o desfecho daquele julgamento se em âmbito virtual. Isso porque, cerca de 8 (oito) anos
depois, um novo processo, mas com a mesma empresa como parte e com o mesmo tema
de fundo em discussão (apenas referente a fatos geradores distintos do leading case),
teve um resultado diverso, pois – aí sim nos é permitido presumir – foi julgado pelo
Plenário Virtual, em que não há debate público entre os Ministros/Julgadores
(colegialidade efetiva) e as partes não podem suscitar questões fáticas instantaneamente durante o julgamento, ou seja, a decisão final é a soma dos votos singulares.
Nesse particular, verificamos que, ao julgar o Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.191.42412, interposto pela União Federal (“Caso 2”), também contra a
decisão do Tribunal de origem, com as mesmas partes e o mesmo contexto subjacente (isto é, as mesmas empresas, controladora e as controladas localizadas em
países com os quais o Brasil tem firmado Tratados Internacionais para evitar a
bitributação), chegou-se a um resultado oposto, qual seja, a ação foi julgada improcedente sem que a questão dos Tratados Internacionais fosse sequer examinada.
Curioso notar que no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário
(“Caso 2”), o Ministro Relator se pautou justamente no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 541.090 (“Caso 1”), pelo Plenário da Suprema Corte, para entender que seria constitucional a norma tributária. Porém, pelo fato de o julgamento do Caso 2 ter ocorrido em sessão virtual, sem possibilidade de a parte fazer a Questão de Ordem instantânea que, assim como no leading case, poderia ter
sido determinante para o julgamento do processo.
Alguns poderiam defender que tal intervenção, em âmbito virtual, poderia
ser feita por petição, por pedido de destaque ou mesmo via Embargos de Declaração; porém, tudo isso foi feito sem que a questão fosse devidamente examinada e, mais
do que isso, com a imposição de multa pelo não provimento do último recurso apresentado.

11

12

“Art. 7º São direitos do advogado:
[...]
X – usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária,
para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que
influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas;”
STF, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
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Não se desconhece, aliás, que a grande quantidade de processos a ser julgada
faça com que, por vezes, peculiaridades de um caso concreto possam passar despercebidas pelos julgadores (tornando difícil o provimento de Embargos de Declaração, Agravos Internos ou pedidos de destaque), mas isso apenas corrobora a
importância do julgamento presencial (ainda que remoto ou telepresencial) para
a defesa dos interesses da parte.
Como visto nesse Exemplo 1, o debate público ocorrido entre os Ministros da
Corte no julgamento do Caso 1, prestigiando o princípio da colegialidade, provocado precipuamente em razão da intervenção legítima do patrono da parte no
curso do julgamento (questão de ordem), foi circunstância que permitiu a construção da decisão final proferida; por outro lado, no julgamento de caso análogo
em Plenário Virtual (Caso 2), em que tais garantias e prerrogativas não são plenamente asseguradas, o resultado foi outro, culminando inclusive na penalidade
da parte que, legitimamente, pretendia ter em seu caso o mesmo desfecho do
anteriormente julgado, em linha com o disposto no art. 926 do Código de Processo Civil13.
É um exemplo muito claro que o julgamento virtual precisa de aperfeiçoamento! Os direitos e prerrogativas da parte não foram efetivos. Pior: houve imputação de penalidade (multa!!).
3.2. Exemplo 2: julgamento virtual STJ (conceito de estabelecimento prestador
para fins de ISS)
Comentaremos um segundo caso que consideramos importante na percepção de como a ausência de debate efetivo (ou a ausência de publicidade do debate
ocorrido) entre os julgadores pode impactar em um desfecho surpreendente no
tema de ISS tão caro ao Direito Tributário.
Trata-se do Agravo em Recurso Especial n. 1.718.563, julgado pela Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 1º de março de 2021, e, ao final do qual,
ficou decidido que naquele caso específico o local da prestação do serviço – no caso,
um serviço de inspeção de dutos e afins – não deveria ser considerado o do município onde a coisa inspecionada e sim o do domicílio do prestador de serviço.
Novamente, sem entrar no mérito sobre a correção ou não da decisão, isto é,
onde deveria ser considerado o local da prestação, o que nos parece é que um
julgamento tão importante como esse, que possivelmente permeará outras decisões sobre o mesmo tema, não poderia ser proferido em um ambiente sem debates públicos e sem a participação da ativa das partes envolvidas, o que se dá quando o julgamento ocorre no âmbito de julgamentos virtuais, como no Superior
Tribunal de Justiça.

13

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”
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A nosso ver, num caso em que é clara a importância da definição do tipo de
serviço prestado, bem como a natureza desse serviço (se prestado in loco ou de
forma remota), seria recomendável, para não dizer imprescindível, uma maturação de
pensamento e um debate entre julgadores e partes (princípio da colegialidade).
3.3. Exemplo 3: STF/julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 456
(reconhecimento da importância do debate e limitações ao âmbito virtual)
Um último exemplo que podemos citar, mais do que uma crítica ao julgamento em Plenário Virtual, serve na realidade como uma demonstração de que
por vezes os próprios Ministros e julgadores estão atentos às limitações do ambiente virtual, o que nos leva à constatação de que, de fato, estamos perante uma ferramenta em processo de evolução e aprimoramento.
Citamos aqui, como exemplo, o julgamento do Recurso Extraordinário n.
598.677, finalizado em 18 de agosto de 2020, pelo Supremo Tribunal Federal, em
que estava sendo decidido o Tema de Repercussão Geral n. 456, em que se discutia a constitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da federação e a necessidade de lei em sentido
estrito para tanto.
Uma primeira questão a ser examinada naquele julgamento é que, em certas
passagens, os votos de alguns dos Ministros (disponibilizados ao longo do tempo,
uma vez que o julgamento teve início em 2015 e, interrompido pelo pedido de
vista do saudoso Ministro Teori Zavascki, foi retomado apenas em 2020) indicavam a existência de um ponto da tese proposta pelo Ministro Relator, que não
havia sido debatida no processo (e, tampouco, no âmbito virtual do Supremo
Tribunal Federal).
Nesse sentido, ao decidir pela inconstitucionalidade da cobrança antecipada
do ICMS nessa situação ainda em 2015, o Ministro Dias Toffoli propôs a fixação
da seguinte tese: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do
ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em
sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei
complementar federal.” (Destaques nossos)
Entretanto, ao examinarem o caso, a Ministra Cármen Lúcia e o Ministro
Alexandre de Moraes discordaram parcialmente da fixação da tese proposta,
especialmente em relação ao trecho grifado acima. Confiram-se, nesse ponto, os
votos que divergiam da tese proposta:
Trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes:
“Entendo que a primeira frase reflete adequadamente o posicionamento que o
Plenário sufragou neste caso. Tal assertiva guarda rigorosa pertinência com o
tema de repercussão geral proposto, deixando claro que ato infralegal não basta
para estabelecer a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do
ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador.
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Por outro lado, creio que a segunda proposição extrapola o objeto do presente
tema de repercussão geral. Além do mais, a redação lançada mostra-se excessivamente ampla e genérica. Penso que não estavam colocados neste processo todos
os aspectos da substituição tributária progressiva do ICMS, de modo que a absoluta e irrestrita reserva de lei complementar merece maior reflexão, em outro
contexto.
Pelo exposto, acompanho com ressalva a tese sugerida pelo Eminente Relator [...].”
(Destacado no original)
Trecho do Voto da Ministra Cármen Lúcia:
“Com as vênias de estilo, tenho que as ressalvas apresentadas pelo Ministro Alexandre de Moraes são pertinentes. A necessidade de lei complementar federal
para a instituição de substituição tributária progressiva do ICMS não foi objeto do
recurso extraordinário do Rio Grande do Sul. A matéria deve ser debatida com
mais profundidade por este Supremo Tribunal em caso específico e no momento
adequado.”

Perceba-se, nesse julgamento que teve início ainda em 2015 e conclusão virtual em 2020, que pode ser presumido que os demais Ministros, como Cármen
Lúcia e Alexandre de Moraes, puderam examinar com maior profundidade aquilo que havia sido decidido pelo Relator. Porém, apesar disso, também é possível
presumir que não tenha ocorrido o necessário debate acerca da divergência estabelecida nos votos proferidos, já em ambiente de Plenário Virtual (ao menos, debate público não houve, isso é certo), mesmo que a tese a ser fixada pela Suprema
Corte fosse nortear as demais decisões a serem proferidas no país sobre o tema,
em observância ao art. 927 do Código de Processo Civil.
Mas não seria essa a única lição que podemos extrair desse julgamento sobre
as limitações inerentes ao atual formato do Plenário Virtual no Supremo Tribunal
Federal.
Em outra passagem, vale assinalar o voto do Ministro Gilmar Mendes que,
entendendo que poderia ser o caso de modulação dos efeitos da Tese que estava
sendo fixada em Plenário, expressamente mencionou a limitação do ambiente
virtual em relação a debates, eis que, apesar do seu raciocínio favorável a uma
modulação, diversos votos já haviam sido lançados no sistema. Ou seja, o momento e o ambiente não seriam adequados a uma (nova) proposta de modulação de
efeitos. Vejamos:
Trecho do Voto do Ministro Gilmar Mendes:
“Registro, entretanto, de obter dictum, uma preocupação quanto aos efeitos do
entendimento que está a prevalecer. Isso porque serão declarados inconstitucionais atos normativos que já se encontram em vigor há mais de vinte anos, o que
pode acarretar um cenário de grande insegurança jurídica. Parece-se, assim, que
seria o caso de se considerar a modulação de efeitos da presente decisão.
Contudo, tendo em vista a limitação dessa discussão no presente momento, sobretudo
diante do julgamento em âmbito virtual, em que já se encontra lançada a maioria dos
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votos dos membros desta Corte, penso que essa discussão pode vir a ser travada em
eventuais embargos de declaração.”

Nesse contexto, embora o Ministro Gilmar Mendes não pareça ter feito um
discurso contrário à adoção da sistemática do Plenário Virtual, pareceu-nos evidente em seu voto que tal ferramenta tem limitações que lhe são inerentes e que,
como operadores do direito, deveremos trabalhar para superá-las (ou, ao menos,
mitigá-las).
Em suma, com os exemplos mencionados acima, esperamos ter contribuído
– do ponto de vista de advogados que atuam cotidianamente na área contenciosa
tributária – na demonstração de que a implementação de julgamentos virtuais, sem as
devidas cautelas, pode causar diversos prejuízos às partes e à própria entrega de justiça
pelo Poder Judiciário, razão pela qual devemos trabalhar para aperfeiçoá-los.
4. Conclusões e sugestões de aprimoramento da ferramenta
Vimos que a adoção de mecanismos virtuais é uma realidade da qual o Direito não poderia (e nem deveria) se distanciar. São evidentes os pontos positivos da
adoção de meios virtuais ao processo, tais como a otimização do tempo (duração
razoável do processo), a efetividade da Justiça, uma maior concretização da pacificação dos conflitos em razão da tutela dada aos jurisdicionados que buscam
uma resposta do Poder Judiciário.
No entanto, a nosso ver, os pontos positivos decorrentes da implementação
dessa nova realidade não podem servir como justificativa para que direitos e
prerrogativas das partes e dos advogados sejam desrespeitados (como o princípio
da colegialidade efetiva, do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório, da publicidade dos julgamentos, da participação efetiva das partes, dentre
outros). Com essa perspectiva em mente, a de que estamos diante de uma nova
realidade contra a qual não devemos lutar, é que sugerimos – sem prejuízo de
outras contribuições – 3 (três) medidas que poderiam ser adotadas nos Tribunais
e que auxiliariam na preservação dos direitos e prerrogativas das partes e de seus
advogados, quais sejam:
i) Deferimento automático de pedido de destaque apresentado pela parte ou
terceiro interessado para retirada do julgamento ambiente virtual
Como demonstramos acima, segundo a atual sistemática de julgamentos virtuais no âmbito do Supremo Tribunal Federal, apenas os Ministros decidirão se
determinado caso deve ser julgado na sessão virtual ou (tele)presencial. Isso porque, mesmo que a parte tenha direito de deduzir um pedido de destaque, caberá
ao Ministro deferi-lo. Tal sugestão visa assegurar o direito de a parte acompanhar
o processo de julgamento, de formação da decisão e do convencimento e, eventualmente, poder atuar com maior precisão caso necessário para esclarecimentos
de fatos.
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Trata-se, a nosso ver, de medida altamente relevante para garantir que os
julgamentos virtuais não representem ofensa à necessidade de os julgamentos
serem públicos, bem como para assegurar a prerrogativa de os patronos falarem
e intervirem, se necessário (indo além da mera entrega eletrônica de sustentações
orais).
ii) Possibilidade de manifestação da parte após o Voto do Relator e/ou Voto
divergente, que devem estar disponíveis ao longo do julgamento (tal como no
Supremo Tribunal Federal)
Pela atual sistemática do julgamento virtual, tomando como exemplo novamente a do Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, após o Relator inserir
o seu voto no “espaço” destinado à sessão virtual, os demais Ministros poderão
disponibilizar também os seus votos no sistema14. Sistemáticas similares podem
ser vistas em outros Tribunais, como, por exemplo, no Tribunal Regional Federal
da 2ª Região quando o julgamento se dá em ambiente virtual.
Entendemos que a disponibilização dos Votos, conforme foram sendo proferidos, deveria ser uma regra a ser aplicada por todos os Tribunais.
Assim, nesses casos, quando a parte não se opuser ao julgamento virtual,
sugerimos que, após o Voto do Relator, bem como após eventual Voto divergente
– eis que deverão nortear os Votos dos demais julgadores –, deveria ser dada palavra às partes (24 ou 48 horas no próprio sistema) para que pudessem fazer algum esclarecimento de fato eventualmente necessário (similar a uma questão de
ordem). A espera por tal manifestação – dentro de um prazo a ser estabelecido –
suspenderia o andamento do julgamento.
Não se desconhece que há, por vezes, a possibilidade de a parte apresentar,
por petição, algum esclarecimento durante o julgamento, mas por razões óbvias
somos tendentes a imaginar que tais questões dificilmente serão apreciadas por
todos os julgadores. Assim, tal procedimento, a nosso ver, propiciaria uma participação mais efetiva da parte e de seus patronos, contribuindo para a formação
da decisão.
iii) Possibilidade de intervenção das partes durante o período de duração do
julgamento virtual até a proclamação do resultado
Como o julgamento virtual se desenvolve usualmente sem a participação das
partes (salvo pela possibilidade de entregar memoriais e sustentações orais eletrônicas previamente ao julgamento), sugerimos a criação de uma ferramenta no
sistema pela qual a parte possa intervir no julgamento, caso necessário, até o

14

Resolução STF n. 684, de 21 de maio de 2020, que deu nova redação ao art. 2º, § 1º, da Resolução
STF n. 642/2019: “§ 1º O relator inserirá ementa, relatório e voto no ambiente virtual; iniciado o
julgamento, os demais ministros terão até seis dias úteis para se manifestar.”
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momento da proclamação do resultado, quando o julgamento é concluído. Entendemos que, com isso, ficaria garantido o direito da palavra ao advogado, sendo
vedado, ao mesmo tempo, intervenções notadamente inúteis, sob pena de multa
por litigância de má-fé, assim como ocorre no julgamento presencial.
São com essas singelas contribuições que, em linha com as recomendações do
próprio CNJ mencionada acima, bem como alinhados a diversos atos normativos
editados por variados Tribunais, que esperamos ter contribuído com o debate das
medidas que podem ainda ser adotadas em prol do aperfeiçoamento dos julgamentos virtuais, permitindo assim alcançarmos ainda maior efetividade do processo judicial e, ao mesmo tempo, plena preservação de direitos e garantias das
partes.
O resultado do julgamento não é a mera soma de (“x”) votos singulares e sim
o produto de um debate jurídico, com participação ativa dos atores, ou seja, é
uma construção conjunta!
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1. Introdução
No início de 2020, com a crise sanitária se instalando no país pela disseminação abrupta do novo coronavírus – Covid-19, antes mesmo da decretação de
calamidade pública, a sociedade se deparou com um novo mundo, obrigando-se
a adequar seus hábitos, com o intuito de “frear” a disseminação do novo vírus.
Buscando obstar essa propagação viral e prevenir o colapso hospitalar, a maioria
dos trabalhadores efetivamente mudou seu habitat profissional, passando a adotar
o home office, principalmente aqueles que labutavam em atividades não enquadradas como atividades essenciais, tais quais as definidas pelos entes governamentais1.
Preconceitos existentes anteriormente à crise e resistências ao trabalho remoto foram afastados a fórceps, sem direito a contra-argumentação pelos colaboradores das empresas quando da adoção obrigatória e efetiva dessa nova forma de
trabalho, pois, por evidente, tal medida fora aplicada para se resguardar a saúde
dos colaboradores e de seus familiares. E, pelo lado do empregador, afastar eventual imputação de responsabilidade pela contaminação de seus trabalhadores.
Um novo mundo começou e sem previsão de retorno a antiga forma laboral,
mesmo ultrapassada a pandemia.
Proveitoso considerar que o trabalho remoto já vinha sendo adotado por diversas empresas com obliquidade pela modernidade e dinamismo, especificamente, as que dependiam de inovações constantes em seus produtos e serviços,
pois não se poderia, a princípio, forçar um desenvolvimento de criatividade em
ambiente repressor, fechado e rotineiro. Google, por sua própria estratégia cultural, foi uma das pioneiras na adoção desse novo ambiente.
Alguns escritórios, antes mesmo da crise sanitária, já adotavam a “mesa solidária” independente, “sem dono”, criando ambientes diferentes e segregados no
escritório para que o colaborador, a depender de seu espírito, tivesse a liberdade

1

Serviços de alimentação, abastecimento, saúde, bancos, limpeza, segurança e comunicação social
– Decreto n. 10.282, de 2020.
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diária de escolha do ambiente e “mesa” que mais se amoldaria à sua essência naquele momento para que, assim, pudesse desenvolver seus projetos e liberar a
criatividade para inovações; enfim, trabalhar e produzir.
Porém, com a crise repercutindo no país, o trabalho remoto se transformou
especificamente em home office obrigatório, pois não necessariamente a permissão
era para se trabalhar em qualquer lugar à distância, mas para permanecer em
sua residência, protegendo sua saúde e a de sua família. Oportuno destacar que
o termo home office possui amplitude menor do que a do trabalho remoto. Por
evidente, home office é trabalho remoto, mas esse último pode não se configurar
home office, eis que seria enquadrado como mero trabalho à distância do escritório
ou sede do empregador, sem notadamente, restringir a sua casa.
No cosmo processual, mesmo antes da decretação de calamidade pública por
decorrência da pandemia, o julgamento virtual nunca foi impensado. Sabe-se
que, por questões de celeridade e economia, quer seja, financeira para o Estado e
de tempo para as partes, antes da crise sanitária, ainda que timidamente, vários
tribunais já acolhiam essa nova forma de trabalho para apreciação de alguns atos
procedimentais, nos termos de seus regimentos internos.
E, conferindo essa futura realidade, quanto aos julgamentos virtuais, em
2019, fora realizada consulta ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ pelo nobre
desembargador-presidente da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul, Jorge Luiz Lopes do Canto, sobre a possibilidade jurídica
de se realizar sessões de julgamento mediante meio eletrônico não presencial –
virtual para apreciação dos recursos, nos quais não haja a viabilidade de manifestação oral por parte de advogados. Preservando, assim, a princípio, o devido
processo legal.
Proveitoso descrever que aquele consulente refletiu experiência positiva nos
julgamentos de recursos de embargos de declaração, agravo interno e de instrumento, mas que, ao questionar diversos tribunais sobre a coincidência de vivências, recebeu manifestação pela maioria dos tribunais de que não possuíam experiência análoga e que somente utilizavam a via eletrônica para imprimir celeridade aos julgamentos como, por exemplo, para antecipação de voto no sistema e
discussão em “chat” com julgadores; mas que estariam desenvolvendo projetos
com o intuito de se realizar sessões virtuais.
Por seu turno, transportou o consulente que os Tribunais de Justiça do Estado de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia, São Paulo e o Tribunal Regional
Federal da 2ª Região realizavam sessões não presenciais, conforme normas internas regulamentadoras2.
Apreciando a questão, o CNJ se manifestou positivamente à consulta pela possibilidade jurídica de os tribunais brasileiros realizarem sessões de julgamento por
2

TJSP – Resolução n. 549, de 2011; TJMT – Resolução n. 4, de 2012 e TRF 2, art. 2º, § 6º, de seu
Regimento Interno.
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meio eletrônico não presencial, desde que observadas algumas cautelas, quais sejam, que: (i) o julgamento virtual não inibisse o debate ou contraposição presencial
de ideias para o exercício da dialética; (ii) que se conferisse aos advogados a oportunidade de oposição ao julgamento virtual; e (iii) que se garantisse o respeito a
intervenção do advogado no curso do julgamento, conforme reza o art. 7º, inciso X,
do Estatuto da Advocacia3. Mencionou ainda que o Código de Processo Civil já
autorizava expressamente a realização de todos os atos e termos do processo por
meio eletrônico, inclusive trazendo que a Suprema Corte já adotava o julgamento
virtual nas hipóteses de repercussão geral, conforme seu Regimento Interno:
“Art. 323-A. O julgamento de mérito de questões com repercussão geral, nos casos de reafirmação de jurisprudência dominante da Corte, também poderá ser
realizado por meio eletrônico.
Art. 324. Recebida a manifestação do(a) Relator(a), os demais Ministros encaminhar-lhe-ão, também por meio eletrônico, no prazo comum de vinte dias, manifestação sobre a questão da repercussão geral.”

E, por fim, o CNJ relevou a publicidade das sessões de julgamento, citando o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal – CF, de 19884. Percebe-se que esse
dispositivo retrata a importância da publicidade no julgamento, além da fundamentação do direcionamento dado, conferindo até mesmo superação à presença
das partes.
Vê-se, enfim, por consequência, que o CNJ, ainda que não intencionalmente,
acabou por contemplar condições cogentes para a abertura de sessões virtuais
pelos tribunais. E essas sessões foram efetivamente consideradas após a Mensagem Presidencial n. 93 ao Congresso Nacional, pedindo o reconhecimento da
ocorrência de calamidade pública, em função da pandemia do novo coronavírus,
com sério intuito de atenuar os efeitos negativos para a saúde e para a economia
brasileira.
Em seguida à mensagem enviada ao Congresso Nacional, foi publicado o
Decreto Legislativo n. 6, de 2020, reconhecendo, exclusivamente para os fins do
art. 65 da Lei Complementar n. 101, de 2020, a ocorrência do estado de calamidade pública – consolidando, enfim, uma nova era de julgamentos no formato
virtual.
3

4

Lei n. 8.906, de 1994: “Art. 7º São direitos do advogado: [...] X – usar palavra, pela ordem, em
qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida
surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como
para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas; [...]”
“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto
da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX – todos os julgamentos dos órgãos do
Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos, nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...]”
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Após o referido reconhecimento da gravidade da crise sanitária pelo Estado,
muitos tribunais passaram a regulamentar a utilização de videoconferência nas
sessões de julgamento, com a finalidade de se garantir a continuidade da prestação jurisdicional. Como exemplo, menciona-se o TRF da 3ª Região, que editou,
em abril de 2020, a Resolução PRES n. 343, a qual instituiu, de forma provisória,
a videoconferência nas sessões de julgamento daquele Tribunal, das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização, para fins de realização de sustentações orais, audiências das Varas, Juizados e Centrais de Conciliação. Equiparou,
de per si, a sessão virtual com a presencial para todos os efeitos legais.
Curioso relatar que a Resolução dispõe ser de responsabilidade do advogado/
procurador zelar pelas condições técnicas necessárias para a transmissão audiovisual de sua sustentação oral por meio do sistema indicado pelo Tribunal, não
sendo admissível pedido de adiamento por indisponibilidade de sistema ou de
problemas técnicos. Tal responsabilidade conferida aos advogados trouxe insegurança às partes, tanto para a autora como para a ré, ainda que necessária a manutenção da prestação jurisdicional, pois poderia haver ignorância ao direito ao
contraditório e ampla defesa nos casos em que haja falha sistêmica não controlável pelos procuradores.
Mas, posteriormente, relativamente ao resultado alcançado com a nova forma de julgamento, o TRF da 3ª Região divulgou que, em abril de 2020, em sessões virtuais do sistema Processo Judicial Eletrônico – Pje havia julgado 4.514
processos e, em maio de 2020, 1.624.
Vale trazer também que o TRF da 1ª Região, um mês antes do TRF da 3ª
Região ter disponibilizado essa norma, publicou a Resolução PRESI n. 10025548,
instituindo sessões de julgamentos virtuais e regras de transição das sessões presenciais para virtuais.
Todos os tribunais que regulamentaram as sessões de julgamento virtuais
refletiram a diminuição de estoques, enaltecendo a eficiência na adoção desse
novo método laboral para a prestação jurisdicional.
Quanto ao Processo Administrativo Fiscal, especificamente, à 2ª instância de
julgamento (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF), até março de
2020, as sessões de julgamento estavam sendo conduzidas de forma presencial;
mas, em decorrência da crise sanitária, o alto risco de transmissão do resistente
vírus e o reconhecimento do estado de calamidade pública, a maioria dos conselheiros indicados pela Fazenda Nacional e os indicados pelos contribuintes, bem
como os patronos das causas, que não residiam no Distrito Federal, restaram
angustiados com o iminente contágio que poderia ocorrer no trajeto percorrido
para a capital federal. O que refletiremos a seguir as mudanças e evoluções que
ocorreram no CARF.
Profícuo, inicialmente, aludir que a Lei n. 13.105, de 2015 – Código de Processo Civil – CPC, já dispõe sobre a prática de eletrônica de atos processuais em
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seus arts. 193 a 1965, devendo também ser observadas tais regras pelo CARF,
conforme reza o art. 156 daquele diploma legal.
2. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: sessões de julgamento no
formato virtual
Assim como os outros tribunais, o CARF, mesmo antes da crise sanitária,
também tratou regimentalmente da possibilidade de as sessões de julgamento
serem realizadas de forma não presencial, conforme preceitua o art. 53, §§ 1º e
2º, do Anexo II, da Portaria MF n. 343, de 2015 (redação dada pela Portaria MF
n. 329, de 2017), in verbis:
“Art. 53. Ressalvada a hipótese do rito sumário de julgamento disciplinada no art.
61-A, a sessão de julgamento será pública, podendo ser realizada de forma presencial ou não presencial.
§ 1º A sessão de julgamento não presencial, realizada por vídeo conferência ou
tecnologia similar, deverá seguir o mesmo rito e asseguradas as mesmas garantias das sessões presenciais, com disponibilização de salas de recepção e transmissão para atuação das partes e gravação das sessões de julgamento. [...]”

Tais dispositivos haviam sido incluídos para a realização de sessões virtuais
somente das turmas extraordinárias que, por sua vez, são responsáveis por apreciar processos cujo valor original seja inferior a R$ 1 milhão ou, independentemente do valor, forem objeto de súmula ou resolução do CARF, ou de decisões
definitivas do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça proferidas em sede de repercussão geral ou repetitivo.

5

6

“Art. 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que
sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei.
Parágrafo único. O disposto nesta Seção aplica-se, no que for cabível, à prática de atos notariais e
de registro.
Art. 194. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a
participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento,
observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário
administre no exercício de suas funções.
Art. 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos
casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente, nos termos da lei.
Art. 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos
e editando, para esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais
deste Código.”
O Código de Processo Civil – Lei n. 13.105, de 2015:
“Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.”
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Essa limitação de valor e restrição à matéria já consolidada nas esferas judicial e administrativa garantiu às partes o julgamento do processo sem prejuízo de
suceder o cerceamento do direito de defesa, tendo em vista a inexistência de debate entre julgadores. Ora, na prática, os julgadores relatores inseriam suas minutas de votos no sistema, disponibilizando acesso a todos os colegiados e, posteriormente, cada um dos conselheiros “carimbavam” seus votos. Ou seja, sem a
promoção de debates entre julgadores.
E, considerando a limitação de valor, independentemente de a matéria restar
consolidada ou não no âmbito administrativo e judicial, por não haver debates
entre os julgadores, o CARF, em seu art. 67, § 12, Anexo II, do RICARF, de 2015,
estabeleceu que os acórdãos proferidos pelas turmas extraordinárias de julgamento não poderiam ser indicados como paradigmas para a interposição de Recurso Especial. Tal impedimento causou à época desconforto aos julgadores que
integravam essas turmas, pois as teses e fundamentações eram trabalhadas com
o mesmo nível argumentativo das elaboradas pelos conselheiros de outras turmas
– turmas ordinárias e turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF.
Com o aumento de mortes nas regiões do país, foi publicada a Portaria n.
10.238, de 2020, prorrogando, por motivo de força maior, a suspensão das sessões
presenciais de julgamento, alterando o calendário das sessões de julgamento de
2020, mas mantendo as sessões presenciais das turmas ordinárias e da CSRF.
Em seguida, o CARF, constatando a gravidade da crise e com a decretação
de calamidade pública, visando a continuidade da prestação jurisdicional, estendeu as sessões de julgamento virtual para todas as turmas daquele órgão, incluindo as turmas ordinárias, 1ª, 2ª e 3ª turmas da CSRF, eis que, em 29 de abril de
2020, foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria CARF n. 10.786, de 2020,
regulamentando a realização de sessões de julgamentos não presenciais, por videoconferência ou tecnologia similar.
Com efeito, aquele órgão estabeleceu que tais sessões seguiriam o mesmo rito
das reuniões presenciais, inclusive facultando a realização de sustentação oral às
partes, desde que observadas determinadas condições, quais sejam, limite de valor e meios de apresentar as defesas.
Ora, tal portaria dispôs que as sessões de julgamento não presenciais abrangeriam somente os processos com valor original inferior a R$ 1 milhão e, independentemente do valor, aqueles que versassem exclusivamente sobre matéria
objeto de súmula ou resolução do CARF, da mesma forma conferida às turmas
extraordinárias. E, no caso de sustentação oral, que ela deveria ser realizada por
meio de áudio e vídeo previamente gravados, pois à época não havia, a princípio,
estrutura para o acompanhamento virtual dos patronos das causas e para que
fizessem sustentação oral “ao vivo” nas sessões virtuais.
Quanto à necessidade de se dar publicidade aos julgamentos, tendo em vista
que estaria prejudicado sistemicamente para a transmissão simultânea, o órgão
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facultou às partes a solicitação de retirada de pauta para inclusão em reunião
presencial quando de seu retorno, as possibilitando formalizarem o pedido em
até 2 dias úteis antes do início da reunião virtual, por meio de formulário próprio
constante da Carta de Serviços.
E, relativamente à disponibilização do vídeo, que estaria disponibilizado em
até 5 dias úteis da realização da reunião virtual, postergando, enfim, a publicidade dos julgamentos à sociedade.
Iniciou-se, desse modo, as sessões virtuais, com julgamentos de casos, em sua
maioria, já pacificados pelos colegiados – o que, por reflexo, trouxe diminuição
de estoques de processos de menor valor no conselho.
Em julho de 2020, após pleitos apresentados pelas, entre outras, Confederações Representativas de Categorias Econômicas e pelas Centrais Sindicais, foi
publicada a Portaria n. 17.296, de 2020, possibilitando o patrono da causa participar do julgamento virtual para que pudesse sustentar “ao vivo” e esclarecer
eventuais questões de fato na sessão de julgamento, afastando eventual alegação
de cerceamento do direito de defesa, caso alguma omissão de fatos ocorra no
debate. Além disso, foi proporcionada a permissão de as partes acompanharem
“ao vivo” o julgamento de processos, ainda que não façam sustentação oral.
Por certo, a sustentação oral passou a ser realizada por meio de uma das seguintes modalidades: (i) gravação de vídeo/áudio, limitado a 15 minutos; ou (ii)
videoconferência, utilizando a ferramenta adotada pelo CARF (inicialmente, com
a plataforma JITSI Meet e, posteriormente com Microsoft Teams), no momento em
que o processo for apregoado na respectiva sessão de julgamento.
Na prática, os advogados das causas aguardariam o momento do julgamento
em sala virtual apartada para, após permissão, ingressar na sala virtual de julgamento. Como dito alhures, o único viés, a princípio, comparando-se com os procedimentos adotados nas sessões presenciais, é a postergação da publicidade das
sessões de julgamentos à sociedade.
Em relação aos pedidos de audiência virtual, o CARF, acatando pleito apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, a partir de agosto de 2020,
passou a permitir a realização da referida audiência com a presença virtual de no
mínimo dois conselheiros do colegiado, ressaltando que a audiência virtual assim
como era na presencial seria gravada pela administração. O que trouxe estabilidade operacional frente aos procedimentos adotados no modo presencial.
Em agosto de 2020, foi publicada a Portaria ME n. 296, elevando temporariamente, o limite de valor para julgamentos de recursos em sessões não presenciais para R$ 8 milhões, produzindo efeitos a partir das sessões de 1º de setembro
daquele ano, aumentando a possibilidade de redução de estoques de processos. O
que, de fato, ocorreu, eis que em comparação com o período de 2019, o órgão
julgou, no período de junho e novembro de 2020, 48% mais processos do que no
ano anterior.
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Destarte, esperava-se que, no início de 2021, o CARF novamente aumentasse
o limite de valor para julgamento de processos, eis que os estoques de processos
de menor valor estavam diminuindo consideravelmente no órgão.
Sendo assim, em 15 de janeiro de 2021, com a publicação da Portaria ME n.
665, restou elevado, temporariamente, até 31 de março de 2021, novamente, o
limite de valor para julgamentos de recursos em sessões virtuais para R$ 12 milhões e autorizada a realização de julgamento de representação de nulidade de
acórdão em sessão virtual.
Em 18 de janeiro de 2021, foi publicada a Portaria ME n. 690, trazendo, entre outros, que o limite de R$ 12 milhões já poderia ser observado a partir das
sessões de julgamento de fevereiro/2021.
Quanto aos memoriais enviados ao órgão, a forma de envio passou a ser por
meio de formulário eletrônico próprio, disponível na Carta de Serviços no sítio
do CARF, em até 5 dias contados da data da publicação da pauta, recordando
que, quando do julgamento presencial, o memorial poderia ser entregue em
qualquer momento aos conselheiros, até mesmo no andamento da sessão de julgamento. Na prática, os memoriais enviados são eletronicamente armazenados
em “pasta compartilhada” ao colegiado, permitindo a todos julgadores amplo
acesso aos documentos.
Em relação ao julgamento da representação de nulidade de acórdão (por
exemplo, pedido de nulidade por falta de declaração de impedimento pelo julgador), restou assegurado às partes e ao conselheiro representado o direito à solicitação de retirada de pauta para julgamento em sessão presencial a ser agendada
oportunamente.
E, por fim, até o momento, proveitoso destacar que resta atualmente mantido o limite de valor para julgamento definido pela Portaria n. 3.138 que elevou,
temporariamente, o limite de valor para julgamentos de recursos em sessões não
presenciais pelo CARF de R$ 12 milhões para R$ 36 milhões. É de se trazer que
o disposto nesta norma foi atestado pela Portaria CARF n. 3.249, de 2021 que,
por sua vez, adequou a Portaria CARF n. 690 com o novo limite.
Especificamente à mensuração do referido limite, conforme orientação do
órgão, deverá abranger apenas o valor principal originário, inclusive a multa isolada, desconsiderando o valor dos juros e outras multas, eis que muitos consideravam como limite o crédito tributário originário adicionando, além do valor
principal, os encargos imputados na exigência fiscal.
Independentemente das constantes alterações dos limites de valores do crédito tributário originário para enquadramento do recurso como apto para julgamento, provoca-se se seria questionável a aplicação no âmbito do processo administrativo do referido limite, eis que todos os pressupostos, ainda que virtuais, já
restariam restabelecidos virtualmente.
Como é de conhecimento, outros tribunais, diferentemente do CARF, não
restringem o julgamento de processos através da limitação de valores, o que tem
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causado estranheza das partes, principalmente dos contribuintes, pois, em respeito ao princípio do devido processo legal, todos deveriam ter direito ao acesso ao
julgamento no âmbito administrativo (art. 5, inciso XXXV, da CF, de 1988), assim
como no Judiciário, não devendo seu direito ser prejudicado ou desacelerado por
conta do valor envolvido, ou mesmo tese invocada no litígio e, principalmente, de
restar ou não em discussão a inconstitucionalidade do art. 19-E da Lei n. 10.522,
de 20027 (redação dada pelo art. 28 da Lei n. 13.988, de 2020).
Recorda-se que tal dispositivo desperta o fim do voto de qualidade nos julgamentos de recursos no CARF e se encontra, quanto à discussão acerca de sua inconstitucionalidade, inclusive de sua origem formal, pendente de definição pelo
Supremo Tribunal Federal, pois deverá apreciar a ADI n. 6.399.
Ainda que o famigerado art. 19-E possa ser interpretado de forma ampla,
alcançando, a rigor, todos os processos que transitam no CARF, atualmente, esse
dispositivo tem sido aplicado restritivamente naquele órgão, em observância à
Portaria ME n. 260, de 2020, norma vinculante aos conselheiros, independentemente se fazendários ou representantes dos contribuintes, pois emitido por hierarquia superior – Ministério da Economia.
Esta Portaria dispôs sobre a proclamação de resultado do julgamento, esclarecendo os casos e as situações que não seriam objeto de aplicação do tão famoso
art. 19-E, quais sejam, entre outros: (i) processos que tratam de reconhecimento
de direito creditório (DCOMP – declaração de compensação, restituição e ressarcimento); (ii) exame de conhecimento de Recurso Especial; (iii) julgamento de
embargos que não alteram o resultado do acórdão embargado; (iv) processos que
envolvam responsáveis tributários; (v) resoluções para conversão em diligência;
(vi) processos que tratam de discussão acerca de classificação fiscal, multa por
infração aduaneira, drawback, normas antidumping, trânsito e regimes aduaneiros, extravio de mercadorias, medidas compensatórias, etc.; (vii) processos que
tratam de discussão acerca do direito ao crédito de PIS e COFINS não cumulativos; (viii) processos que tratam de exclusão do Simples e Simples Nacional; (ix)
processos que envolvam penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias e (x) processos que discutam crédito presumido de IPI, que tratem de representação de nulidade, preliminar de concomitância e suspensão de imunidade ou
isenção. Outros casos, de superável relevância, considerando o montante envolvido, seriam objeto de aplicação do art. 19-E. Por exemplo, casos que envolvam
debate sobre amortização de ágio, stock options, planos de saúde, permuta, incorporação de ações, operações de AFAc e conta corrente etc.
Profícuo transparecer que esse dispositivo já produziu efeitos em sessões virtuais, através, por exemplo, do Acórdão n. 9303-011.117, da 3ª Turma da CSRF

7

“Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e
exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere o § 9º do art. 25
do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte.”
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que, analisando a aplicação da tese da denúncia espontânea, considerou que,
efetuada a compensação, considera-se a referida compensação equivalente à modalidade pagamento, devendo ser afastada a cobrança da multa moratória nos
casos de transmissão de DCOMP a destempo, mas antes do início de qualquer
procedimento fiscal.
Na 1ª turma da CSRF, houve igualmente a aplicação do art. 19-E, consignando aquele colegiado não ser cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já for aplicada a
multa de ofício. Para tanto, invocou-se o instituto da consunção (ou da absorção)
para impedir a aplicação da penalidade pela violação do dever de antecipar o
valor de um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta
pela falta ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após
a sua operação definitiva e vencimento.
E, não menos importante, cabe também mencionar que a 3ª Turma da CSRF,
recentemente, deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo por determinação do art. 19-E da Lei n. 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei n. 13.988/2020, em face do empate no julgamento, consignando a seguinte
ementa:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
COFINS. Entidade beneficente de assistência social e de educação. Imunidade.
Observância ao art. 14 do Código Tributário Nacional. Ilegitimidade da exigência do CEBAS.
Quanto à discussão acerca da legitimidade da exigência do CEBAS para as entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos, para fins de fruição
da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, é se de considerar
que o STF, em sede de repercussão geral, quando da apreciação do RE 566.622/
RS, firmou entendimento de que somente a Lei Complementar seria forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF/88, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. Explicitou que
tais contrapartidas para a emissão do CEBAS devem-se dar por Lei Complementar, e não através de Lei Ordinária – Lei 8.212/91 e Lei 12.101/09.
Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas procedimentais para a emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social, é de se considerar que as entidades
beneficentes de assistência social, para fins de fruição da imunidade/isenção das
contribuições de seguridade social, devem observar somente as contrapartidas
previstas em Lei Complementar – estas definidas no art. 14 do CTN. O que, por
conseguinte, devem ser considerados ‘como’ concedidos o CEBAS de que trata o
art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91, ainda que não tenham sido de fato emitidos
para tais entidades, para todas as entidades que observam os requisitos dispostos
em Lei Complementar – CTN.”
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Tal decisão, como se sabe, trouxe, pela primeira vez, um conforto às entidades de assistência social, sem fins lucrativos, pois no CARF dificilmente obtinham
êxito nessa discussão, inclusive após decisões dadas pelo STF quando da apreciação da ADI n. 4.480 e RE n. 566.622/RS.
Após breve histórico de normas que contribuíram para a realização das sessões de julgamentos virtuais, passa-se a discorrer brevemente sobre o princípio do
devido processo legal para, assim, seguir com reflexões e provocações aos atos,
formas instrumentais e procedimentos adotados na 2ª instância administrativa.
3. Princípio do devido processo legal no âmbito administrativo
O devido processo legal – due processo of law é um dos princípios basilares do
processo administrativo fiscal, além do judicial, representando, a rigor, a plena
garantia do Estado Democrático de Direito. Em conformidade, a Carta Magna
reflete esse princípio em seu capítulo mais relevante, que traz os direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos, especificamente no art. 5º, inciso LV8.
Com efeito, tal dispositivo consagra a observância do contraditório, a ampla
defesa e o direito ao acesso ao processo administrativo e judiciário – “direitos”
que se aplicam no processo administrativo como elemento de integração9.
Nesse sentido, pertinente as lições de Manuel Gonçalvez Ferreira Filho10, que
consagra a efetividade dos direitos fundamentais ao expor que desde a Revolução
de 1789, o regime constitucional é associado à garantia dos direitos fundamentais. Não sendo ocioso recordar que a Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão condicionou à proteção dos direitos individuais a própria existência da
Constituição.
Ou seja, com a constituição de per si haveria o estabelecimento em favor do
indivíduo de uma esfera de ação, delimitando assim o campo de interferência
legítima do Estado com qualquer um, carecendo o órgão administrativo também
observar esses direitos e garantias constitucionais.
O CARF, recorda-se, após pedido das Confederações Nacionais, buscou assegurar o contraditório e a ampla defesa, ao permitir o acompanhamento das partes nas sessões de julgamento virtual para eventual esclarecimento de fato, bem
como para a realização de sustentação oral – tão importante aos julgadores.
Nada obstante, tendo em vista que, pela nossa Carta Magna, todos possuem
direito a peticionar ou ter acesso à justiça, respeitando a duração razoável do
processo, torna-se necessário verificar ainda a viabilidade de se promover naquele órgão a supressão do limite de valores para julgamentos virtuais, mantendo,
por óbvio, nessa forma de julgamento, a concessão de pedidos de retiradas de
8

9
10

“Art. 5º [...] LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”
BOTTALLO, Eduardo Domingos. Processo administrativo tributário. São Paulo: Dialética, 2012.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 1976.
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pauta, evitando, por consequência, que as partes se sintam prejudicadas em ver
seu processo de alta monta ou complexidade sendo julgado nesse ambiente virtual. Ora, tal análise se torna relevante, eis que, literalmente, o art. 5º, inciso
LXXVIII, da CF, de 1988, dispõe que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.
Com reforço, é de se recordar que a Lei n. 9.784, de 199911 enaltece os princípios constitucionais a serem observados pela Administração Pública, pois, em
seu art. 2º, caput, estabelece que a administração obedecerá, dentre outros, aos
princípios da eficiência, além dos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e interesse público.
Frise-se essa necessidade de se repensar no fim da imposição de limites de
valores para julgamento os ensinamentos de José Afonso da Silva12, que diz que
“o princípio do devido processo legal entra agora no Direito Constitucional positivo com um enunciado que vem da Carta Magna inglesa: ninguém será privado
da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, inciso LVI).
Combinado com o direito de acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV) e o contraditório e a plenitude de defesa (art. 5º, inciso LV), fecha-se o ciclo das garantias
processuais. Garante-se o processo, e quando se fala em processo, e não em simples procedimento, alude-se, sem dúvida, a formas instrumentais adequadas, a
fim de que a prestação jurisdicional, quando entregue pelo Estado, dê a cada um
o que é seu, segundo os imperativos da ordem jurídica.”
O livre acesso à justiça e a duração razoável do processo são direitos constitucionais do sujeito passivo.
Evidencia-se que o termo “ justiça” preceituado no art. 5º, inciso XXXV, da
Carta Magna, não seria direcionado somente ao Poder Judiciário, mas para todos
os tribunais, inclusive ao CARF, independentemente de alguns doutrinadores entenderem que o CARF não seria, por sua natureza, propriamente, um tribunal,
mas um órgão revisor de atos administrativos emitidos pela Receita Federal do
Brasil, eis que todos devem promover, quando da apreciação de matérias trazidas
em recurso ou medidas judiciais, a observância da Lei para, assim, em tese, “fazer
justiça”. Diz-se, em tese, pois a aplicação da lei e normas constitucionais13 não
necessariamente pode “fazer” justiça ao sujeito passivo, ainda que lhe traga segurança jurídica.

11

12
13

Lei n. 9.784, de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2002.
No CARF, os julgadores não podem pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF n. 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
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Enfim, o devido processo legal abarca vários elementos de construção cumulativos para asseverar a segurança ao sujeito passivo e à Fazenda Nacional, caso
contrário, mostrar-se-ia ineficaz para se fazer “ justiça” na tutela de direitos ora
discutidos.
Tal construção se amolda às lições de Eduardo Domingos Bottallo14: “Esta,
pois a dimensão principiológica da cláusula, cuja acolhida pelo contencioso administrativo garante a adequada proteção dos direitos subjetivos de que são titulares
todos quantos se vejam postos em confronto com a ação do Estado. [...] Por ora,
cabe reafirmar que a presença do due process of law na estrutura e na dinâmica
operacional do processo administrativo tributário afigura-se essencial e inafastável, porque sem ela tal processo se mostra imprestável para a tutela de direitos e
ineficaz como garantia para a distribuição do justo legal.”
Proveitoso ainda mencionar os ensinamentos dos professores Maria Teresa
Martínez López e Marcos Vinicius Neder15, ao contemplar o pensamento do professor Ives Gandra da Silva Martins16, que diz que o princípio do devido processo
legal pode ser entendido como o conjunto dos seguintes direitos e garantias: (i) é
direito de todos os litigantes; (ii) é direito que deve ser exercido nos processos
administrativos e judiciais; (iii) é garantia a quem for alvo de acusação de qualquer natureza; (iv) tem como consequência o contraditório e a ampla defesa nos
litígios administrativos e judiciais e (v) assegura todos os recursos e meios inerentes a seu exercício pela Constituição.
Todavia, outros direitos e garantias não devem também ser ignorados, pois
asseguram o tratamento que deve ser assistido nos processos administrativos. Por
exemplo, aquele mencionado no art. 5º, inciso LX, da CF, de 1988, que menciona
um dos princípios da Administração Pública, qual seja, a publicidade, ao dispor
que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa
da intimidade ou o interesse social o exigirem. Todos devem ter acesso ao processo, independentemente dos meios utilizados para o seu armazenamento, sob
pena de nulidade.
Quanto à publicidade, serve-se aos arts. 194 e 195 do CPC, de 2015, de observância subsidiária pelo CARF, que determina que os sistemas de automação
processual devem respeitar a publicidade dos atos, o acesso e a participação das
partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento,
observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e in-
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formações. E que o registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio e conservação. Constata-se assim que o sistema deverá,
além de dar publicidade dos atos, garantir sua disponibilização instantânea (“ao
vivo”) das sessões de julgamento às partes e à sociedade.
Nesse aspecto temporal, o CARF, diferentemente de outros tribunais, acredita-se, por inviabilidade sistêmica, não proporciona ainda essa providência dinâmica das sessões de julgamento, apenas publicizando as sessões em seus canais no
prazo de até 5 dias úteis após finalizados os julgamentos.
Com essas breves reflexões sobre eventuais desconformidades do atual processo administrativo fiscal ao princípio do devido processo legal, cumpre-se revelar algumas práticas desse “tribunal”, para fins de provocação reflexiva.
O CARF adota a plataforma JITSI Meet (atualmente Microsoft Teams) para
realizar as sessões de julgamento; sabe-se que tal plataforma, assim como outras
utilizadas por outros tribunais, não conferem a possibilidade de dois ou mais integrantes debaterem ao mesmo tempo, sob prejuízo de não ser lançado áudio
traduzível em sessão, obstaculizando o patrono, bem como outros conselheiros a
entenderem as fundamentações postas. Nada obstante, cabe ao presidente do colegiado a administração do debate, não podendo impedir a palavra, a rigor, de
nenhum conselheiro, pois é livre a manifestação de pensamento e externalização
de sua convicção. Questiona-se se essa dificuldade sistêmica poderia prejudicar o
contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo, tendo em vista que, por exemplo, após várias falhas sistêmicas, os patronos ou mesmo os julgadores poderiam
se sentir reprimidos ou acuados, em vista do tempo dispendido, pelas interrupções constantes em votos proferidos pelos colegas. Além de, por evidente, pela
vivência virtual, ser de conhecimento de todos o desgaste físico e mental de participar de sessões virtuais por mais de 8 horas seguidas.
Frise-se, relativamente à essa provocação, os ensinamentos do saudoso professor José Souto Maior Borges17, quando diz “A dialética, lógica da opinião e do
provável, intermedeia o certamente verdadeiro (raciocínio apodítico) e o certamente falso (raciocínio sofístico). No seu âmbito incluem-se os procedimentos não
demonstrativos, mas argumentativos, enquanto pressupõem o diálogo, a colaboração das partes numa situação controvertida, como no processo e conclui que,
em cada caso concreto, o juiz vela pela relevância dos argumentos e a condução
judicial do processo é uma atitude dialética, como o é a de uma parte que refuta
a outra.
É de se objetar ainda as oscilações da internet utilizada pelos participantes
das sessões e pelo órgão que, por vezes, acabam por atrasar as sessões de julga-
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mento, prejudicando o cumprimento do horário de julgamento anteriormente
definido em pauta. Questiona-se, assim, se a garantia a interoperabilidade dos
sistemas restaria descumprida.
Como dito alhures, evoca-se ainda o momento da veiculação das sessões para
a sociedade, refutando se o não cumprimento da garantia da publicidade sob o
aspecto temporal “real” poderia refletir em insegurança quanto à veracidade do
vídeo e à probabilidade de manipulação por falha operacional ou humana. Vê-se
que esses questionamentos apenas serviriam teoricamente como mera provocação, eis que a administração pública deverá observar a legalidade e moralidade
em seus atos. E, é de conhecimento público, que o CARF possui seriedade e altivez quando se trata de compliance aos princípios da Administração Pública Federal, mas tudo pode ser questionável.
Além desses pontos, não se deve alegar desconhecimento de que a proximidade presencial dos advogados, julgadores, partes e, até mesmo, a mídia, contribui para o dinamismo nos debates entre os conselheiros e nos esclarecimentos de
ordem dos sujeitos passivos. Como também para acalentar discussões mais acirradas entre os conselheiros, evitando representações desnecessárias ou notificações
por má conduta de conselheiros.
É mister afirmar que, em sessões gravadas, todos estão suscetíveis de serem
repreendidos pela administração e sociedade por eventual má conduta no “calor”
de uma discussão, ainda que não intencional; enquanto, em sessões presenciais,
pela proximidade “humana”, fato é que o presidente com mais facilidade conseguiria melhor administrar anseios e preocupações externadas, até mesmo impondo intervalos para apaziguar os ânimos dos julgadores.
Quanto aos atos procedimentais considerados previamente à lavratura de
auto de infração pela fiscalização, ainda que, com a crise sanitária, a fiscalização
presencial tenha sido prejudicada, constata-se que, mesmo antes de se iniciar o
processo administrativo fiscal, a autoridade fiscal sempre deve respeitar o devido
processo legal. Ora, como diz o professor Luciano Amaro18 “o Fisco tem o poder
de investigar não há dúvida; em verdade, como adiantamos acima, trata-se de
dever do Fisco, e não de faculdade. Dever, porém, a ser cumprido os termos da lei
(como expletivamente, sublinha o preceito constitucional). A autoridade tem, portanto, o dever de fiscalizar, mas, para isso, deve respeitar o devido processo legal
e observar os direitos do indivíduo. Não pode, portanto, agir fora do que a lei
previamente tenha autorizado (princípio genérico da legalidade); nem se lhe permite divulgar os dados que apure sobre o patrimônio, os rendimentos e as atividades do contribuinte, pois isso feriria o direito à privacidade; nem se admite que,
para investigar o contribuinte, utilize métodos desumanos ou degradantes; não
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pode também pretender a obtenção de informações que não sejam necessárias à
investigação fiscal etc.”
Sendo assim, há de se buscar no procedimento administrativo e processo
administrativo a harmonização do princípio constitucional com os demais princípios processuais, devendo ser cumprido não com discricionariedade ou conveniência pela autoridade fiscal ou administração pública, mas nos estritos termos
de nossa Carta Magna.
4. Breves considerações
Em vista dessas singelas colocações e em respeito ao Princípio do Devido
Processo Legal, constata-se que a análise dos instrumentos utilizados nos tribunais nesse momento de crise sanitária que, por influência, nos transportou obrigatoriamente para o mundo de sessões virtuais de julgamento, merece maior
aprofundamento para que haja aperfeiçoamento e, por consequência, segurança
de que todas as garantias para a inviolabilidade dos direitos reconhecidos constitucionalmente estejam sendo observadas.
Tal análise, através de casos particulares e específicos, que poderão surgir
com a vivência do “tribunal” em sessões de julgamentos virtuais, poderão servir
para a adequação de regras a serem conferidas nos referidos julgamentos, bem
como em procedimentos administrativos. Por exemplo, em procedimentos de fiscalização.
O balizamento das regras pode ocorrer, conforme a complexidade das matérias, situação dos contribuintes e dos patronos para atendimento e preservação de
seus direitos frente às oscilações e eventos independentes causados por força externa e distante de seus controles eletrônicos. Tudo para garantir o respeito ao
princípio do devido processo legal.
Ademais, como destacado, cabe repensar se o limite de valor adotado no
âmbito do CARF feriria o direito de o sujeito passivo ter o seu processo julgado
com a celeridade que tanto merece – direito protegido constitucionalmente. O
que, evitando o cerceamento do direito de defesa, poder-se-ia manter o direito de
as partes peticionarem a retirada de pauta do processo.
Por fim, sabe-se que há muitos fatores, elementos ainda incrustados, a serem
verificados e que podem direcionar a procedimentos singulares, mas todos os
procedimentos devem resguardar as garantias constitucionais, eis serem elas de
natureza absoluta, não podendo restar restritas a regimentos internos elaborados
pelos tribunais.
Percebe-se que há muitas provocações envolvendo essa matéria, que poderão
ser tratadas futuramente com mais afinco, inclusive citando casos reais que virão
a acontecer – e que possivelmente deverão alimentar estudos para o aperfeiçoamento das sessões de julgamentos virtuais, buscando conformidade com o princípio do devido processo legal. Releva-se a importância do acompanhamento dos
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eventos inerentes às sessões virtuais, eis que, inegavelmente, essa nova forma de
julgamento não irá perecer com o fim da crise sanitária.
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Introdução
Após um primeiro dia que contou com excelentes debates acerca de questões de ordem mais principiológica, como a relação entre os princípios da segurança jurídica e da
legalidade vis-à-vis o papel da jurisprudência na conformidade do sistema jurídico
tributário, passando-se ainda pela questão da interpretação consequencialista da legislação e o conflito de competências entre os tribunais superiores, o segundo dia
passou a tratar da consistência decisória sobre um viés mais pragmático.
Com efeito, três das quatro mesas voltaram-se à análise de casos, enquanto a última
trouxe pertinente preocupação em relação ao modo como o julgamento em ambiente
virtual poderia afetar a formação dos precedentes em matéria tributária.
Como se verá, as questões analisadas no segundo dia possuem grande potencial de
aumentar a macrolitigância, caso não seja devidamente tratada pelos tribunais superiores, dada a sua repercussão econômica para os contribuintes individualmente considerados de um lado e para a sociedade de outro.
Nesse sentido, a própria modulação de efeitos tem o potencial de estimular a litigância, haja vista que anunciada a data de julgamento, há o aumento do ajuizamento de
ações, buscando seja resguardado o direito individual. O que se passa a relatar.
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1. Primeiro painel: julgamentos do STF em matéria tributária e coerência decisória:
análise de casos (contribuições)1
O segundo dia do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual do IBDT foi aberto por Priscila Faricelli, que presidiu painel dedicado à análise de casos relevantes sobre
contribuições, recentemente julgados pelo Supremo Tribunal Federal – STF. O desafio
proposto aos painelistas foi o de identificar a existência, ou não, de coerência nas
decisões proferidas pelo STF em matéria tributária, especialmente desde a deflagração
da epidemia do COVID-19.
Participaram do painel Fernando Aurelio Zilveti, João Francisco Bianco, Ana Cláudia
Utumi, Pedro Augustin Adamy, Ricardo Maitto da Silveira e Bruno Fajersztajn, todos
eles, dentre tantos outros atributos e atribuições, professores da Casa. A cada palestrante coube apresentar um dos subtemas, tendo sido reservado um momento ao final
para debates e conclusões.
O evento foi realizado virtualmente, em decorrência da ainda presente pandemia do
COVID-19, o que nos impossibilita a proximidade física. Contudo, a plataforma adotada pelo Congresso permitiu, durante todas as apresentações, a ampla participação dos
congressistas através de um chat.
Foi uma manhã de ensinamentos enriquecedores, além de intensos debates e provocações, tendo em vista a atualidade dos temas e as polêmicas que vêm despertando. O
objetivo deste relatório é tentar transpor para a literatura, de maneira sucinta, as exposições realizadas.
1.1. Inconstitucionalidades do adicional de 1% da alíquota da COFINS-Importação e
da vedação ao respectivo crédito
O primeiro palestrante com a palavra foi Fernando Aurelio Zilveti, para analisar o julgamento do RE n. 1.178.310, em que foi fixada tese do Tema n. 1.047 de Repercussão
Geral. Já de início, o palestrante destaca que para investigar se a decisão é coerente, é
indispensável responder a algumas perguntas: “O que é coerência? Coerente para
quem? Em relação ao quê?”.
A depender do sujeito, por exemplo, é possível que o contribuinte entenda não ter
havido coerência decisória, ao passo que para a União Federal pode ter parecido uma
decisão bastante coerente. Sobretudo, é necessário considerar se há coerência em relação às demais manifestações proferidas pela própria Corte Constitucional que, por
sua natureza, integram o sistema tributário constitucional. É o que se depreende da
fala do professor: o juiz constitucional deve sempre mirar a integridade do sistema,
cujo paradigma é a Constituição.
A tarefa do jurista, nos dizeres de Fernando Zilveti, é comparável à de um jardineiro,
que passa quase todo o tempo arrancando erva daninha, e menos plantando sementes.
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Assim é o jurista, que tem por principal tarefa expurgar as ideias ruins, sem deixar de
apresentar ideias boas para debate. Seguindo esse pensamento, ele é categórico: o
direito não trabalha com maniqueísmos. São ideias ruins a serem afastadas as afirmações de que o direito não pode conviver com ativismo ou consequencialismo, de que
as regras de competência são rígidas e imutáveis, sob pena de morte do direito tributário. A questão é a medida.
Abordou-se o fato de que o mundo se encontra em processo de reestruturação de suas
Cortes Constitucionais e o Brasil não seria exceção. Trata-se de verdadeira alteração de
paradigma, o que implica certa quebra de coerência e pode causar alguma insegurança jurídica, mas que não tem o condão de causar um problema de validade do direito,
afirma Zilveti. Um cenário de transição torna a delimitação do tempo objeto de estudo
ainda mais relevante.
Feitas essas observações, o professor prossegue afirmando que já promoveu diversas
pesquisas no IBDT sobre a discussão em tela e que as conclusões são implacáveis, o STF
entende que a Constituição autoriza o legislador ordinário a definir os critérios da não
cumulatividade da COFINS, assim como permite a coexistência com determinados setores da economia sujeitos ao regime cumulativo. Assim, tem-se que a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no Tema n. 1.047 possui coerência com o sistema. É igualmente coerente o entendimento de que a Constituição distingue a não
cumulatividade a que se submete o IPI, por exemplo, à da COFINS.
Foi possível concluir da exposição que, para verificar a coerência decisória, dentro de
um espectro temporal que contemple marcos históricos significativos, deve-se pensar
num sistema tributário constitucional como um todo consistente e íntegro. O nosso
Norte constitucional é a igualdade na tributação, além de princípios como o da capacidade contributiva, mínimo existencial e federalismo, cuja afirmação assegura que a
Corte Constitucional também possa mudar de posição sem que a ordem constitucional
seja violada. Como proposto pelo professor, o papel da academia é provocar indagações; falar que o direito é simplesmente aquilo que normatizado “é outra ideia ruim a
ser afastada”.
Por este raciocínio, é permitido à Corte Constitucional decidir com certa dose de consequencialismo, por vezes exigindo que o Congresso Nacional se manifeste sobre determinado tema ou mesmo agindo em substituição. Essa é uma tarefa de Estado, uma
medida política, mas que o painelista admite seja exercida quando necessária. Mencionou-se, como exemplo, que se verificada a erosão de bases tributárias, a Corte Constitucional não deve quedar inerte e persistir na ideia de regras de competência imutáveis, de outra forma é inevitável a instabilidade do sistema tributário. Reformar a regra
de competência não significaria sua extinção.
Por fim, arremata sua exposição reforçando que o direito não obsta a adoção de alguma medida de consequencialismo, que sua ausência pode também trazer insegurança
jurídica. Tanto o consequencialismo exagerado quanto o garantismo exagerado levam
a uma quebra de coerência, são extremos a evitar. Deixa a reflexão que se pretende
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afirmar doutrinas, não as destruir; apenas que não seja premiado o positivismo estrito
ou novas teorias que não agregam segurança jurídica para o contribuinte.
1.2. Processo de “inconstitucionalização” – o caso do PIS não cumulativo
Foi passada a palavra ao professor João Francisco Bianco, que abriu o segundo painel
tecendo considerações acerca de alguns pontos suscitados no painel anterior. Observa
que alguns tributaristas mais clássicos ficam um pouco apreensivos diante da mudança de paradigma das Cortes Constitucionais, pois essas mudanças fazem com que seja
questionado tudo aquilo que estudamos durante a vida. E é necessário pensar se é isso
que desejamos e como lidaremos com o abalo de estruturas.
Em sua apresentação, o professor analisou o RE n. 607.642, em que se discutiu a constitucionalidade da sujeição automática e obrigatória, para empresas prestadoras de
serviços submetidas ao lucro real, ao regime não cumulativo da contribuição ao PIS e
da COFINS, introduzido pela Medida Provisória n. 66/2002. O STF entendeu que a sistemática não cumulativa das contribuições é constitucional, assim como sua convivência com um sistema cumulativo, porém, afirma que estão “em processo de inconstitucionalização”.
Veja-se que o Plenário do STF, em julgamento ainda ocorrido no Plenário presencial,
deliberou muito detidamente sobre se a expressão “processo de inconstitucionalização” deveria permanecer no texto da tese, conforme proposição do Ministro Dias Toffoli, relator. Não se trata de disposição ligeira, mas repleta de conteúdo, que findou por
constar expressamente da Tese n. 337 de Repercussão Geral: “Não obstante as Leis nº
10.637/02 e 10.833/03 estejam em processo inconstitucionalização, é ainda constitucional o modelo legal de coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo na
apuração do PIS/COFINS das empresas prestadoras de serviços”.
O racional adotado pelo Ministro Dias Toffoli foi o de que existe um conteúdo mínimo
constitucional para a não cumulatividade do PIS e da COFINS, mas esse conteúdo é
distinto daquele prescrito para o IPI e ICMS, ainda que a Constituição tenha empregado a mesma denominação. Para as contribuições, o STF entende que o constituinte não
elegeu uma técnica específica de não cumulatividade, ao contrário, concedeu ao legislador ordinário liberdade para definir as características da sistemática.
Contudo – e aqui ressalta bastante o professor –, a liberdade do legislador ordinário
estará sempre limitada pelo dever de observância ao princípio da isonomia, precipuamente, além de outros princípios constitucionais.
Interessante, ainda, chamar atenção para o que o professor Bianco denominou “uma
política de morde e assopra”, utilizada pelo Ministro Dias Toffoli em seu voto. Ele morde, quando sustenta que a legislação relativa ao regime não cumulativo é complexa e
confusa, mas então assopra dizendo não ser razoável declarar sua inconstitucionalidade em razão de “imperfeições sistêmicas e fazer com que tudo retorne para o regime
cumulativo”. Em seguida, volta a morder, afirmando que o regime não cumulativo não
satisfaz os anseios de justiça e neutralidade, todavia, assopra, pois “falta evidência de
uma conduta censurável do legislador”. Morde, novamente, quando sustenta que su-
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cessivas alterações legislativas “acabaram por acentuar as imperfeições e a ausência de
racionalidade”, servindo à “mera política de concessão de benefícios fiscais”, ao invés
de combater a incidência “em cascata”. Por fim, assopra uma vez mais, concluindo que
“não há como afirmar, de maneira peremptória, que tais desonerações implicaram
aumento de carga tributária dos prestadores de serviços”.
O que se vê é o STF tentando se equilibrar em uma situação limite, evidenciando que
nos encontramos na fronteira da constitucionalidade. Cogitou-se, nos debates plenários, inclusive, ser viável a “técnica de controle de constitucionalidade do ‘apelo ao
legislador’” para que proceda à correção das distorções observadas. Fica clara é a sinalização, que fiquem atentos, para uma possível mudança de entendimento no futuro.
Apresentou-se uma linha do tempo para demonstrar a evolução decisória do Tribunal.
Na mesma sessão de julgamento (29 de junho de 2020), o STF decidiu pela inconstitucionalidade da vedação ao creditamento decorrente da depreciação de imóveis adquiridos antes de abril de 2004. Em recursos extraordinários apreciados nos meses subsequentes, o STF, no entanto, reconheceu a constitucionalidade de diversas restrições ao
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS. No RE n. 587.108, foi declarada constitucional a impossibilidade de se creditar despesas ocorridas no sistema cumulativo. Posteriormente, no RE n. 570.122, afirmou-se a constitucionalidade do regime não cumulativo da COFINS. Com o RE n. 1.178.310, restou constitucional a vedação ao registro
de créditos correspondentes à majoração de 1% da alíquota da COFINS-Importação.
Por fim, ao analisar o RE n. 1.043.313, o STF ainda manteve a não concessão de créditos relativo às despesas financeiras.
A partir do exame desses casos, foi possível extrair alguns critérios comuns que denotam coerência na jurisprudência do STF. O primeiro deles é a grande liberdade atribuída pela Constituição ao legislador ordinário para configurar as características da não
cumulatividade das contribuições. O Supremo reconhece, outrossim, sua limitação
para autorizar descontos de créditos para além das hipóteses previstas em lei, porquanto esses ajustes pontuais poderiam causar mais distorções ao sistema.
No entanto, muito embora tenha sido tão estressado esse “processo de inconstitucionalização” no Tema n. 337, as decisões posteriores não reiteraram essa ameaça, apenas
confirmaram a natureza infraconstitucional do regime não cumulativo do PIS e da
COFINS. O que se pode esperar do futuro do PIS/COFINS não cumulativo? Quais expectativas colhemos a partir da jurisprudência do Supremo?
Considerando que a melhor solução é aquela que promova segurança jurídica, João
Bianco encerra sua exposição propondo um pensamento a todos: “é melhor estar coerentemente errado do que estar inconsistentemente certo”.
1.3. Exclusões da base de cálculo de PIS/COFINS: ICMS, ISS, ICMS-ST e receitas transferidas
O terceiro painel foi ministrado por Ana Cláudia Utumi, que abordou diversos recursos
extraordinários julgados pelo STF, relacionados à definição da base de cálculo do PIS e
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da COFINS, foram eles: (i) RE n. 574.706, Tema n. 69; RE n. 592.616, Tema n. 118; RE n.
1.258.842, e RE n. 1.049.811. Esses tributos incidem sobre a receita bruta e faturamento, mas dada a alta carga de litigiosidade que vêm demonstrando ao longo dos anos,
sobre algumas dessas disputas ainda pendem resolução.
O que esses casos têm em comum é a busca pela essência da base de cálculo do PIS e
da COFINS: a definição do conceito de receita bruta, de faturamento e compreender o
que são valores de terceiros que apenas transitam pela contabilidade, mas que não
pertencem ao contribuinte. Se todo faturamento é tributável, independentemente de
sua denominação ou classificação, assenta a palestrante, o que não é faturamento não
poderia ser tributado, ainda que seja contabilizado como tal. Esse é o nó que entrelaça
os casos em análise.
Iniciou-se pela tese que desperta o maior interesse de todos, ou seja, pelo RE n.
574.706, Tema n. 69 de Repercussão Geral, já comumente chamada de “tese do século”.
Poucos dias antes da realização do evento, no mesmo maio de 2021, o STF julgou os
embargos de declaração opostos pela União Federal, mantendo, no mérito, aquilo que
havia decidido em março de 2017: o ICMS exigido do contribuinte não integra a base
de cálculo do PIS e da COFINS.
Os votos que compuseram a maioria, neste julgamento, foram no sentido de reconhecer a parcela exigida a título de ICMS como uma receita pública, que compõe o patrimônio da Fazenda Pública, não do contribuinte. Somente a receita própria do contribuinte – considerada como o ingresso financeiro que se integra definitivamente ao
patrimônio do contribuinte como elemento novo e positivo –, pode ser tributável. No
sistema até o momento vigente, o contribuinte exerce a relevante tarefa de receber o
tributo do cliente e repassar ao Estado, mas esse repasse não compõe sua receita para
fins de incidência do PIS e da COFINS. Destacou trecho do voto da Ministra Rosa Weber:
“quanto ao conteúdo específico do conceito constitucional, a receita bruta pode
ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição
de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, na esteira da clássica
definição que Aliomar Baleeiro cunhou acerca do conceito de receita pública:
‘Receita pública é a entrada que, integrando-se ao patrimônio público sem quaisquer reservas, condições ou correspondências no passivo, vem acrescer o seu vulto, como elemento novo e positivo’.”

Restou igualmente solucionada a polêmica tese fazendária de que o ICMS a ser excluído seria o efetivamente recolhido aos cofres estaduais. Não há como subsistir dúvidas:
não incide PIS e COFINS sobre o ICMS destacado no documento fiscal. Pagamento via
crédito, por óbvio, é pagamento.
Contudo, provimento que foi acrescido pela recente decisão diz respeito à modulação
de seus efeitos que, como regra geral, passa a valer a partir de 15 de março de 2017,
data do julgamento de mérito. Ficam asseguradas, entretanto, todas as ações ajuizadas
anteriormente a essa data, na extensão de seus pedidos. Aqueles que ingressaram em
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momento posterior, com ação ainda em curso, não possuem direito à restituição do
indébito anterior a 15 de março de 2017. O imbróglio agora recai sobre as demandas
ajuizadas e transitadas em julgado após o julgamento da repercussão geral, ainda não
está claro se a Fazenda Nacional pretende questionar a extensão dos efeitos sobre a
coisa julgada.
Os demais julgados, em certa medida, são reflexos do Tema n. 69. No RE n. 592.616,
Tema n. 118 de Repercussão Geral, discute-se a exclusão do ISS da base de cálculo do
PIS e da COFINS. O Ministro Celso de Mello, relator, afirma em seu voto que o fundamento deve ser o mesmo esposado no Tema n. 69: o ISS incidente sobre o serviço
prestado é apenas repassado ao Município, não consistindo receita do contribuinte. O
processo estava suspenso em razão de pedido de vistas pelo Ministro Dias Toffoli, que
devolveu em dezembro de 2020, e agora aguarda julgamento.
Outra questão relevante exposta foi a tese sobre exclusão do ICMS-ST devido pelo
substituído. No RE n. 1.258.842, o STF julgou tratar-se de matéria infraconstitucional,
cabendo ao STJ a última palavra. Nessa seara, foi analisado o acórdão da 2ª Turma do
STJ, no REsp n. 1.885.048, da relatoria do Ministro Mauro Campbell, no sentido de que
“o ICMS-ST não pode ser excluído da base de cálculo das contribuições devidas pelo
substituído porque o ICMS-ST jamais esteve formalmente incluído nessa mesma base
de cálculo”.
No entender da professora, essa é uma decisão bastante formalista, ao não considerar
a repercussão econômica da tributação na cadeia produtiva. O ICMS-ST recolhido em
etapas anteriores está embutido no preço cobrado pelo substituído, muito embora não
haja o destaque em documento fiscal.
Quanto às receitas transferidas entre particulares, como as taxas de administração de
cartão de crédito, estas permanecem devidas na base de cálculo do PIS e COFINS. A
natureza da relação jurídica é contratual, não compulsória, então não são valores tributários. Portanto, não é receita pública.
Por fim, os dois pontos convergentes dentre todas essas decisões, na opinião de Ana
Cláudia Utumi, é que os julgamentos levaram em conta se o repasse é feito diretamente ao Poder Público e se a parcela consiste em receita pública.
1.4. Constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE
Para analisar o RE n. 603.624 (Tema n. 325), tivemos a contribuição de Ricardo Maitto
da Silveira, que julga ser este um caso bastante representativo da adoção da doutrina
consequencialista pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento encerrou-se em 23 de
setembro de 2020, firmando-se a seguinte tese: “As contribuições devidas ao SEBRAE,
à APEX e à ABDI com fundamento na Lei nº 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC
33/2001”. A matéria importa a todas as empresas que pagam salários, além de determinar um norte para o sistema das contribuições.
Antes de entrar propriamente no objeto da discussão, o professor apresenta uma sistematização das modalidades tributárias, para situar como essas contribuições se
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apresentam dentro da ordem constitucional. As contribuições devidas ao SEBRAE,
APEX e ABDI estão categorizadas como contribuições especiais, mais especificamente
como CIDEs – contribuições de intervenção no domínio econômico. São tributos com
vinculação específica, ou seja, o produto de sua arrecadação deve ser destinado à finalidade para a qual foram criados, in casu, são destinados às três agências. Assim, todas
as empresas que pagam salários, quando apuram suas contribuições previdenciárias,
devem recolher um adicional que varia de 0,3% a 0,6% sobre a folha de salários.
Até 2001, a Constituição Federal era em certa medida lacônica em relação às CIDEs,
apenas estabelecia a competência para instituir contribuições de intervenção no domínio econômico. Com a promulgação da Emenda Constitucional n. 33/2001, foi
acrescido o art. 149, § 2º, III, a, que definiu as bases de cálculo sobre as quais poderão
incidir alíquotas fixas ou ad valorem. Como as contribuições em questão incidem sobre
a folha de salários, questionou-se que essa é uma materialidade não prevista neste
dispositivo. Estabeleceram-se as posições antagônicas. De um lado a Fazenda afirmando ser a relação do art. 149 da CF meramente exemplificativa, enquanto os contribuintes defendem a taxatividade daquelas hipóteses.
Na opinião do palestrante, esse litígio deveria ter sido encarado como algo muito simples do que findou se revelando, poderia resolver-se pelo simples argumento gramatical, de leitura do texto constitucional. O texto afirma que as CIDEs “poderão” ter alíquotas (faculdade) fixas ou ad valorem, tendo por base (dever) a receita bruta, o faturamento, o valor da operação ou, no caso de importação, o valor aduaneiro. É um comando categórico, assertivo, que restringe a liberdade de escolha do legislador
ordinário. Dessa forma, a partir da EC n. 33/2001 não assiste às contribuições sobre
folha um fundamento constitucional de validade.
Demonstra que não é necessário ir muito distante para atestar ser essa a interpretação
de texto mais adequada. O art. 145 da CF prescreve que a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios poderão instituir impostos, taxas ou contribuição de melhoria,
e disto jamais se cogitou que o emprego dessa expressão permite aos Entes Federativos
extrapolar em sua competência tributária. É um comando fechado, não exemplificativo.
Não bastasse, em 2013 o STF analisou o Tema n. 01 de Repercussão Geral, ocasião em que
firmou a inconstitucionalidade da lei que instituiu PIS/COFINS-Importação, especificamente quanto à sua base de cálculo, que deve ser o valor aduaneiro. A decisão foi unânime ao esclarecer que a relação prevista no art. 149, § 2º, da CF, tem caráter taxativo.
A despeito de todos esses elementos, o STF acabou fixando a tese de que essas contribuições são constitucionais e que a listagem do art. 149, § 2º, da CF, teria um caráter
meramente exemplificativo, consistiria numa recomendação.
Ricardo Maitto chama atenção para manifestações bastante significativas nos votos
de alguns Ministros. O Ministro Barroso, por exemplo, diz que existem “razões metajurídicas”, que haveria um “impacto dramático” e que “é deveras preocupante essa indagação: o que vai ficar no lugar?”. O Ministro Luiz Fux, demonstrando sua preocupação
com o financiamento das entidades, afirma que “estamos vivendo um momento em
que é preciso manter o status de desenvolvimento econômico”, e segue, “hoje mais do
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que nunca é preciso que se faça uma interpretação [...] consequencialista”. Na mesma
linha, o Ministro Gilmar Mendes questiona: “O que fica no lugar? Gostaria que alguém
me respondesse”. O palestrante responde, não cabe ao Supremo decidir o que fica no
lugar, essa é uma posição do Executivo ou do Legislativo.
Levanta, então, alguns pontos de preocupação. O primeiro deles é a presença da doutrina consequencialista nas decisões do Supremo, que colocou no centro da discussão
a importância e o financiamento das entidades, quando o que estava verdadeiramente
em discussão era se a competência constitucional estaria sendo exercida de maneira
legítima. Outro aspecto é a falta de coerência com a decisões anteriores, mormente o
que definido no Tema n. 01 de Repercussão Geral. Por derradeiro, a incerteza quantos
aos efeitos futuros, porquanto o STF decidiu pelo oposto da finalidade original da EC n.
33/2001, que era de criar limitações ao poder do legislador de instituir contribuições.
1.5. Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para
fins de incidência da contribuição previdenciária patronal (RE n. 1.072.485 e ARE n.
1.260.750)
Seguindo a temática proposta pelo Congresso, Pedro Augustin Adamy optou por dar
um passo atrás, diz ele, para falar um pouco sobre as razões por que estamos discutindo coerência dos Tribunais Superiores. Entende ser relevante que antes se pense o que
nós esperamos do Poder Judiciário, e qual sua função dentro do sistema constitucional
brasileiro. A mais óbvia razão por que devemos esperar coerência ou consistência do
Poder Judiciário é a segurança jurídica.
Um sistema incoerente é um sistema inseguro. Um elemento a garantir segurança jurídica é que um sistema jurídico possua um mínimo de racionalidade, na incoerência
não há racionalidade. Outro elemento é a previsibilidade. Não há como o direito manter a autoridade ou sua capacidade de orientação sobre as condutas dos cidadãos
através de decisões incoerentes; os sujeitos não conseguem planejar suas vidas e prever as consequências de seus atos quando submetidos a decisões imprevisíveis.
A coerência não existe sozinha, não é algo que existe por si só. Coerência e consistência dependem sempre que a atuação de alguém seja pautada por algum critério, por
meio do qual são aferidas, tendo em vista seu caráter relacional. Assim são as decisões
judiciais, precisam ser relacionadas a algum critério para que então se possa aferir se
são, ou não, coerentes.
Seguindo a lógica trilhada em sua exposição, Pedro Adamy propõe cinco elementos
que podem servir para estabelecer um critério que ajude a determinar a coerência,
ainda que mínima, das decisões judiciais, precipuamente quando se trata de Tribunal
Constitucional.
O primeiro passo é verificar se o Tribunal vem adotando coerentemente seus próprios
precedentes. A coerência do passado com o futuro exige que o Tribunal observe o que
ele mesmo decidiu. A superação de jurisprudência exige um ônus argumentativo bastante forte.
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O segundo elemento que deve se investigar é se o Tribunal está aplicando a Constituição da mesma forma. É necessário que o indivíduo tenha clareza sobre qual método de
interpretação é empregado, se literal, sistemático, teleológico, que seja, mas que se
estabeleça uma hierarquia ou preferência. Esse é um critério que permite previsibilidade sobre os casos futuros a serem julgados. Ademais, evita que o Tribunal se utilize de
particularismos e adote a interpretação que julga mais relevante para aquele caso, sem
que necessariamente observe o que foi empregado em situação semelhante anterior.
Terceiro, controle argumentativo. O Tribunal deve utilizar argumentos que de alguma
forma demonstram sua coerência. Elementos ad hoc, sem uma demonstração argumentativa, apenas porque é aparentemente bom para determinado caso, abrem portas, uma vez mais, para particularismos. O risco é que argumentos ad hoc se tornem
regra, já que são argumentos inatacáveis, pois sempre podem ser rebatidos com novos
argumentos ad hoc. Nada há que lhes sustente.
Em quarto lugar, é de ver se há utilização de considerações econômicas, extrajurídicas,
metajurídicas ou consequencialistas. O problema de razões extrajurídicas é que elas
são em regra novas e, portanto, incoerentes.
Prossegue o professor com o seguinte questionamento: consistência, ou coerência, é
um elemento fundante, necessário e estrutural do Poder Judiciário, ou apenas algo
desejado? Ele mesmo responde: um Poder Judiciário incoerente, por definição, não
realiza suas finalidades constitucionais. Precisamos de um Judiciário que realiza segurança jurídica, e este é o que atua coerentemente, no acerto.
Um Judiciário que se preocupa apenas em fazer justiça para o caso, ainda que de forma
incoerente, particularista, que pretende acomodar interesses contrapostos, que analisa
elementos metajurídicos, que tem a pretensão de “ouvir a voz das ruas” ou dispõe de
elementos que ele mesmo cria e define, sem prévia determinação, esse não é um Judiciário que exerce sua função constitucional. Esse não é um Judiciário nem certo, nem
coerente.
Chega, assim, a algumas conclusões, ou a alguns requisitos mínimos de coerência que
podemos efetivamente almejar.
Levar a sério a Constituição. Ela é o início e o limite da interpretação. O Tribunal não
pode fazer conta de chegada com a Constituição, encontrando primeiro um resultado
para somente após olhar o texto.
Levar a sério a jurisprudência. As mudanças de entendimento do Tribunal impõem o
ônus argumentativo de demonstrar por quais fundamentos as razões anteriores estão
erradas e a nova é mais adequada ao texto constitucional. Deve-se argumentar por
que a decisão passada não é constitucional. A mera alteração de composição do colegiado não é argumento para modificação do entendimento da Corte.
Levar a sério a interpretação da Constituição. Se sempre forem apresentadas razões
novas, o passado não vai informar o futuro. Não promove segurança que uma situação
seja julgada conforme elementos extranormativos, metajurídicos ou considerações econômicas, e em outra semelhante se afirme que o Tribunal é escravo da Constituição.
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Levar a sério consequencialismos. Considerações extrajurídicas causam abalo na própria autoridade do direito. As pessoas procuram no direito resposta para nortear suas
condutas, mas não encontram, pois nunca se sabe quais considerações servirão para
julgar seus atos.
Levar a sério que o cálculo judicial das consequências das decisões está limitado por
restrições de tempo, informações à disposição do Judiciário, carga elevada de trabalho,
dentre outros fatores que compromete a prognose das consequências jurídicas.
Para encerrar, Pedro Adamy responde ao pensamento proposto por João Bianco no
segundo painel: não existe segurança no erro. Uma decisão errada é necessariamente
insegura. Devemos almejar estar, minimamente, consistentemente e coerentemente
certos. Aplicar a Constituição gera necessariamente segurança e coerência.
1.6. Exclusão de ICMS da base de cálculo da CPRB
Encerrando o primeiro painel, Bruno Fajersztajn analisou muito detidamente o julgamento do RE n. 1.187.264, representativo do Tema n. 1.048 de Repercussão Geral. É um
tema alinhado ao Tema n. 69, tanto assim que se convencionou chamar de “tese filhote”. Com base na mesma fundamentação do Tema n. 69, por coerência, o ICMS poderia
ser excluído de outros tributos sobre a receita. Dessa forma, uma grande inquietação
que paira sobre os contribuintes é sobre como a “tese do século” irá repercutir sobre
as teses filhotes.
Quanto à CPRB, argumenta-se que, por ser uma contribuição sobre a receita bruta, e
por se tratar do mesmo imposto que se afastou da base de cálculo do PIS e COFINS,
por decorrência lógica o mesmo entendimento aqui se aplicaria. Contudo, o STF entendeu que a CPRB é um benefício fiscal, facultativo e vantajoso para o contribuinte.
Prevaleceu o entendimento do Ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a
contribuição tem natureza de benefício fiscal e, por significar sistemática mais benéfica, o contribuinte está sujeito ao que disposto em lei, sob pena de ampliar “demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias”
e que a pretensão exige “edição de lei específica para tratar sobre redução de base de
cálculo de tributo”.
O Ministro Dias Toffoli apresentou voto-vista com igual compreensão, para afastar a
aplicabilidade, por analogia, do Tema n. 69: “cabe a cada contribuinte verificar se recolher a CPRB, tal como prevista pelo legislador, com a inclusão do ICMS em sua base
de cálculo, é, em poucas palavras, melhor ou pior do que recolher a contribuição sobre
a folha, nos moldes do regime comum”.
Restou vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a identidade da
controvérsia com os objetos do RE n. 574.706 e RE n. 240.785, assentando que “o caráter opcional de adesão à sistemática prevista na Lei nº 12.546/2011, bem assim a
feição benéfica da disciplina, não podem ser potencializados de modo a ensejar tributação em desacordo com o figurino constitucional”. Em conclusão, a Constituição tem
supremacia sobre a legislação comum.
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Por fim, a maioria, composta pelos Ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques, decidiu por realizar a distinção em relação ao Tema n. 69, deixando de aplicá-lo.
Assim, parece ao professor que essa é uma decisão incoerente em relação às demais
manifestações do Supremo. O regime não é exatamente vantajoso, a opção é feita com
a projeção das receitas do contribuinte para o ano, que podem se mostrar mais elevadas ao cabo. Não é porque o regime é opcional que direitos fundamentais do contribuinte devem ser usurpados, jamais poderia prever tributação sobre ausência de capacidade contributiva. Uma vez definido pelo STF que ICMS não é receita, não poderia se
afastar de seu próprio entendimento.
2. Segundo painel: tributos vinculados e desvirtuamento funcional: prevalência da
inconstitucionalidade material sobre a constitucionalidade formal? Por que o Judiciário é incapaz de solucionar essa questão2?
O painel “Tributos vinculados e desvirtuamento funcional: prevalência da inconstitucionalidade material sobre a constitucionalidade formal? Por que o Judiciário é incapaz
de solucionar essa questão?” foi presidido pela Professora Isabel Calich, tendo como
palestrantes os Professores Fernando Facury Scaff, Marco Aurélio Greco e Hugo de
Brito Machado Segundo, e, como debatedora, a Professora Tathiane Piscitelli.
Tendo como subtemas o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE n. 878.313
(Tema n. 846 da repercussão geral) e as Contribuições de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDEs), os debates, nesse painel, de maneira geral, se concentraram (i) no
exame da evolução histórica dos critérios para instituição e controle da destinação das
contribuições sociais, previstas no art. 149 da Constituição Federal, para as finalidades
para as quais elas foram criadas, (ii) na maneira como o Supremo Tribunal Federal tem
lidado com esses critérios em um cenário de ausência de uma lei complementar sobre
a matéria, e (iii) na questão do limite entre Direito Tributário e Direito Financeiro e em
que medida esse limite deve, ou não, ser repensado em matéria de contribuições sociais, tendo em vista que o controle sobre a destinação dos recursos arrecadados a esse
título tem sido visto, pela Suprema Corte, como uma matéria alheia ao Direito Tributário. A pertinência da positivação de critérios no Direito Tributário para controlar o
Poder Executivo na destinação – conforme o Direito Financeiro – dos recursos arrecadados a título de contribuições sociais foi o ponto principal do debate.
2.1. Palestra do Professor Fernando Facury Scaff
O Professor Fernando Facury Scaff abordou, inicialmente, a evolução do debate sobre
a natureza das contribuições e dos critérios que as diferenciavam dos impostos, das
taxas e das contribuições de melhoria, antes e depois da Constituição Federal de 1988.
Antes da atual Constituição, as espécies tributárias eram os impostos, as taxas e as
2

Relatório elaborado por Leonardo Aguirra de Andrade.
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contribuições de melhoria. Nesse contexto, debatia-se se as demais contribuições tinham natureza tributária. Com a edição da Constituição Federal de 1988, restava prevista, como tributo, a contribuição, conforme o seu art. 149. Segundo a doutrina, os
elementos característicos das contribuições são a referibilidade e a vinculação. Em
relação à vinculação, trata-se de liame, que, hoje, é tido como fraco. Quanto à referibilidade, entende-se que as contribuições devem ser utilizadas para fins sociais: cobrase do grupo beneficiado pela destinação da sua arrecadação; logo, deve-se respeitar a
destinação das contribuições.
Na evolução da legislação infraconstitucional a respeito das contribuições, após a
Constituição Federal de 1988, nota-se que o Governo Federal aumentou a carga tributária das contribuições, o que se cogita estar relacionado com o fato de que a arrecadação das contribuições não é repartida com Estados, Municípios e o Distrito Federal.
Com a edição do regime não cumulativo de PIS e COFINS (instituído, respectivamente,
pelas Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003), ficava clara uma espécie de “fuga” para
as contribuições, isto é, as contribuições foram vistas pelo Governo Federal como uma
maneira de aumentar arrecadação, sem dividir com os demais entes da federação.
Nesse cenário, os contribuintes foram ao Poder Judiciário para alegar a inconstitucionalidade material de algumas contribuições, em função do não cumprimento da destinação para a qual elas foram criadas. No entanto, o Supremo Tribunal Federal não
acolheu essa tese em 2014, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.
566.007, quando se concluiu que o vício de desvinculação não implica a invalidade da
contribuição arrecadada. De acordo com a Suprema Corte, esse vício se limitaria ao
âmbito do Direito Financeiro, e não seria um problema para o Direito Tributário.
Algumas vezes, não se trata de uma questão de alteração da destinação da contribuição arrecadada, e sim uma questão de não utilização dos recursos arrecadados para
qualquer fim. Um exemplo nesse sentido é a contribuição para custeio do serviço de
iluminação pública, conforme o art. 149-A da Constituição Federal de 1988. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, tem um valor expressivo de recursos represados, sem
utilização.
Há, portanto, dois problemas: a alteração da destinação dos recursos arrecadados a
título de contribuição para uma finalidade diferente daquela para a qual ela foi criada,
e a não utilização desses recursos por incompetência.
Nesse cenário, questiona-se o que deve ser feito para solucionar esses problemas. Por
um lado, seria possível continuar insistindo na tese de que a referibilidade deve ser
respeitada. No entanto, na avaliação do Professor Fernando Facury Scaff, não haveria
uma grande chance de sucesso na reversão da tese na Suprema Corte. Nesse cenário,
há autores que sustentam que as contribuições teriam se tornado verdadeiros impostos. Por outro lado, seria possível alterar o ordenamento jurídico brasileiro, retirando
dele as contribuições. Nesse ponto, o Professor Fernando Facury Scaff sugere que, no
âmbito da reforma tributária, esse problema poderia ser endereçado, a fim de que
sejam mantidas apenas duas espécies tributárias: os impostos e as taxas.
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2.2. Palestra do Professor Marco Aurélio Greco
De início, o Professor Marco Aurélio Greco buscou responder as questões formuladas
no tema do painel.
Quanto à questão da prevalência (haveria “prevalência da inconstitucionalidade material sobre a constitucionalidade formal?”), o Professor Greco sustenta o tema não
deveria gerar surpresa. Como o Supremo Tribunal Federal tem julgado constitucional
as contribuições sociais (cuja arrecadação não é destinada à finalidade para qual elas
foram criadas), não seria o caso de se surpreender com as decisões sobre o tema, tendo em vista a lei goza de uma presunção de constitucionalidade. Quando a Suprema
Corte confirma uma constitucionalidade não deveria haver qualquer surpresa. O ponto
de partida é constitucionalidade da lei, e não sua inconstitucionalidade.
Quanto à questão da capacidade do Poder Judiciário em resolver o problema (“Por que
o Judiciário é incapaz de solucionar essa questão?”), o Professor Marco Aurélio Greco
sugere que o Poder Judiciário não enxerga a questão como um problema por duas
razões: o Poder Legislativo jamais editou as regras sobre o tema a serem aplicadas pelo
Poder Judiciário no âmbito de uma lei complementar; inexiste um modelo teórico
consensual a respeito das contribuições.
Nesse cenário, o Professor Greco defende que seria pertinente construir um novo modelo de tributação (“um modelo funcional”), não mais baseado no “modelo do tipo
fato gerador”, e sim fundado em questões como motivos, finalidades, destinações,
aplicações dos recursos arrecadados, testes de congruência. Ou seja, os parâmetros a
serem analisados, nesse novo modelo, não deveriam se limitar à constitucionalidade ou
à inconstitucionalidade da lei, mas contemplar também o esgotamento dos motivos da
lei, o que não tem previsão no modelo atual.
Pela ausência de previsão desses parâmetros em lei, o Poder Judiciário validou a manutenção da contribuição sobre o FGTS (art. 1º da Lei Complementar n. 110/2001). Não
se reconheceu, nesse julgamento (RE n. 878.313), o motivo como elemento relevante
na apreciação da validade dessa contribuição.
A melhor forma de endereçar esse problema seria alterar o modelo de tributação aplicado às contribuições, para que seja um modelo funcional, no qual os motivos e as
finalidades sejam estabelecidos, no plano da lei complementar, como determinantes.
Talvez, a mudança no modelo atual não seja de interesse do Poder Executivo, porque
o modelo atual dá uma maior liberdade para criação e gestão das contribuições. No
entanto, talvez, a mudança no modelo atual seja de interesse da sociedade, a fim de
garantir maior segurança jurídica.
O Poder Judiciário já suscitou a necessidade de uma mudança de postura no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.925/DF, quando declarou inconstitucional a interpretação da Lei Orçamentária n. 10.640, de 14 de janeiro de 2003, segundo a qual seria autorizada a abertura de crédito suplementar para finalidade estranha
à destinação da CIDE-Combustíveis. Na ocasião, a Suprema Corte entendeu que é
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exaustiva a lista de finalidades, prevista no inciso II do § 4º do art. 177 da Constituição
Federal. Segundo o Professor Greco, ficou claro, nesse julgamento, que se a finalidade
está prevista no texto constitucional e esta não é atendida, a consequência deve ser a
suspensão da eficácia da lei, e não a sua inconstitucionalidade.
No entanto, Professor Marco Aurélio Greco conclui que o Poder Judiciário não é capaz
de solucionar esse problema por completo, sendo necessária, na sua visão, a edição de
uma lei complementar para estabelecer critérios, fundados em um novo modelo de
tributação, que permita o controle da destinação da arrecadação das contribuições.
2.3. Palestra do Professor Hugo de Brito Machado Segundo
O Professor Hugo de Brito Machado Segundo iniciou a sua palestra fazendo referência
a um experimento, realizado por Eric Uhlmann e Geoffrey Cohen (registrado no artigo
“Constructed Criteria: Redefining Merit to Justify Discrimination”) com os seus alunos.
Nesse experimento, os alunos deveriam justificar a escolha do próximo chefe de polícia
da cidade. Havia dois perfis profissionais: um homem com grande experiência nas ruas,
mas reduzida formação acadêmica; uma mulher com baixa experiência nas ruas, mas
excelente formação acadêmica. Um primeiro grupo de alunos majoritariamente escolheu o homem, apontando a relevância da experiência nas ruas para ocupar aquele
cargo. O mesmo experimento é apresentado para um segundo grupo de alunos, porém
trocando o gênero de cada perfil profissional: uma mulher com grande experiência nas
ruas, mas reduzida formação acadêmica; um homem com baixa experiência nas ruas,
mas excelente formação acadêmica. O segundo grupo escolheu, majoritariamente, o
homem para ocupar aquele cargo, destacando a importância da formação acadêmica.
O experimento sugere, então, uma coerência com um critério ou um preconceito implícito, baseado no gênero do profissional.
A partir dessa reflexão, o Professor Hugo de Brito Machado Segundo questiona em
que medida são enviesados os fundamentos apresentados em uma tomada de decisão
e em que medida esses fundamentos podem configurar uma espécie de maquiagem
das reais razões de uma tomada de decisão.
Transpondo essa reflexão para a jurisprudência da Suprema Corte sobre contribuições
sociais, Machado Segundo questiona em que medida os Ministros não estariam, nessa
matéria, adotando um critério implícito, qual seja, a intenção de se autorizar a cobrança desse tributo.
No caso da DRU, o Supremo Tribunal concluiu, no julgamento do RE n. 566.007, que
“não é possível concluir que eventual inconstitucionalidade da desvinculação parcial
da receita das contribuições sociais teria como consequência a devolução ao contribuinte do montante correspondente ao percentual desvinculado”. Haveria um problema que se limitaria ao Direito Financeiro, não sendo uma questão (de invalidade) para
o Direito Tributário. No entanto, há uma questão do ponto de vista da federação, pois
Estados e Municípios saem prejudicados. Assim, as contribuições sociais acabam sendo
instrumentos para invadir sobre competências tributárias.
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Nesse cenário, o Professor Hugo de Brito Machado Segundo demonstra simpatia com
a proposta do Professor Marco Aurélio quanto à previsão de critérios no plano de uma
lei complementar para um melhor controle das contribuições sociais.
2.4. Questões colocadas a debate pela Professora Tathiane Piscitelli
A Professora Tathiane Piscitelli aponta que os debates clamam por uma mudança de
postura em matéria de contribuições. Seria necessário, nessa seara, superar a separação artificial entre Direito Tributário e Direito Financeiro, a qual está retratada no art.
4º do Código Tributário Nacional. A Professora Tathiane Piscitelli lembra que, na visão
de Alfredo Augusto Becker, o Direito Financeiro contaminaria o Direito Tributário.
De um lado, a destinação específica dá uma maior segurança jurídica para a população. De outro lado, ela engessa o orçamento. Em razão da lei de responsabilidade fiscal, o Estado tem o dever de respeitar a destinação específica das contribuições sociais. Verifica-se, nesse contexto, o chamado “efeito cremalheira”, no qual o aumento
na arrecadação de contribuições sociais corresponde a um aumento de despesas obrigatórias, o que, por sua vez, exige novos aumentos na carga tributária para custear
essas novas despesas.
Nota-se que a União tem abusado da figura das contribuições, o que vem acompanhado de Desvinculação das Receitas da União (DRU), hoje já em 30%, conforme a atual
redação do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal disse que os vícios na gestão da Desvinculação das Receitas da União não implicam a inconstitucionalidade das contribuições
sociais, nem permite a restituição aos contribuintes. Na prática, a Suprema Corte sinaliza que a destinação das contribuições não importa para fins tributários. No entanto,
a Professora Tathiane Piscitelli sustenta que a destinação deveria, sim, importar para
fins tributários. Nesse ponto, cabe notar que o art. 76 do ADCT permite a desvinculação de 30% da arrecadação, porém os demais 70% continuam vinculados. Portanto, o
art. 4º do Código Tributário Nacional não é suficiente para caracterizar a irrelevância
da destinação das contribuições.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias apresenta uma estimativa de receitas e, ao mesmo
tempo, uma expectativa de arrecadação de tributos. Nesse ponto, o julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.925/DF é um marco no controle para fins do
Direito Financeiro, na medida em que o Supremo Tribunal Federal negou a tentativa,
constante da Lei Orçamentária n. 10.640, de 14 de janeiro de 2003, de alterar o destino do excesso de arrecadação da CIDE-Combustíveis.
Entre a previsão normativa da contribuição social e o seu pagamento, há um lapso
gigantesco que passa pela previsão orçamentária em lei, pelo decreto de programação
orçamentária e pela execução orçamentária. Esse lapso deve ser controlado. Então,
questiona-se qual desses fatores (lei orçamentária, decreto de programa orçamentária
ou a execução do orçamento) deveria ser controlado. No entanto, a Professora Tathiane Piscitelli aponta que o escopo de análise do Direito Tributário não passa da lei or-
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çamentária. Depois da lei orçamentária, trata-se de matéria do âmbito do Direito Financeiro, e o Direito Tributário não consegue mais controlar.
Quanto à contribuição social, prevista na Lei Complementar n. 110/2001, julgada pela
Suprema Corte no Tema n. 846 da repercussão geral, a Professora Tathiane Piscitelli
sustenta que a solução não deveria ser binária, e sim seria o caso de suspensão da
eficácia da norma questionada. Entretanto, a suspensão da eficácia dessa lei não poderia ter repercussão em matéria tributária. No caso da contribuição da Lei Complementar n. 110/2001, a finalidade foi exaurida conforme informou a Caixa Econômica
Federal. A Presidente Dilma Rousseff manteve a cobrança, destinando os recursos para
outros programas sociais. O Tribunal de Contas da União apontou irregularidades nas
contas do Governo da Presidente Dilma Rousseff nesse particular. Ao assumir, o Presidente Michel Temer editou uma portaria, sinalizando a destinação integral dos recursos arrecadados com essa contribuição para o FGTS. Ou seja, o problema foi resolvido
por uma simples portaria. Como lidar com essa situação no Direito Tributário considerando a lei no tempo? Os tributos recolhidos no passado seriam devolvidos em decorrência de uma simples portaria? Segundo a Professora Tathiane Piscitelli, análise do
tema da perspectiva do Direito Tributário deveria parar na lei orçamentária, sempre no
plano normativo, sem adentrar nos meandros do Direito Financeiro, que, diferentemente do Direito Tributário, é passível de regulamentação por meio de portarias.
3. Terceiro painel – alteração jurisprudencial, precedentalismo e modulação em matéria tributária3
O painel “Alteração jurisprudencial, precedentalismo e modulação em matéria tributária” foi presidido pela Professora Nereida Horta, tendo como palestrantes os Professores Renato Lopes Becho, Valter Souza Lobato, Bianor Arruda e, como debatedores, o
Professor Otávio Port e a Professora Juliana Furtado Costa Araujo.
Tendo como subtemas o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE n. 851.108
(Tema n. 825 da repercussão geral) e a questão do quórum necessário para modulação
de efeitos, os debates, de maneira geral, se concentraram (i) nas discussões relacionadas ao sistema de precedentes, especialmente para discutir a importância do sistema
posto pelo Código de Processo Civil de 2015 para o controle da litigiosidade; (ii) nas
discussões relacionadas à modulação de efeitos, especialmente para demonstrar que se
trata de uma ferramenta que deve ser utilizada de forma excepcional; e (iii) a questão
relacionada ao quórum exigido para modulação de efeitos, especialmente em decorrência da ausência de previsão específica no contexto do controle difuso de constitucionalidade, bem como as distinções entre esta e a modulação prevista para o controle concentrado de constitucionalidade.

3

Relatório por Victor Lyra Guimarães Luz.
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3.1. Palestra do Professor Renato Lopes Becho
O Professor Renato Lopes Becho abordou, inicialmente, pontos relacionados ao Poder
Judiciário como fonte positiva do Direito e que, por isso, é capaz de retirar normas do
sistema que são incompatíveis com a Constituição. Nesse sentido, entende que o Poder
Judiciário pode criar regras jurídicas em matéria tributária, concernente ao que se
discute no contexto do processo, já que a Constituição Federal pode não ter abarcado
todas as regras possíveis, o que pode causar uma crise social.
Diante desse cenário, o Professor Renato Lopes Becho considera que o Congresso Nacional reconheceu a importância dos julgadores no estabelecimento de regras jurídicas, o que fez, por exemplo, por meio do sistema de precedentes veiculado por meio da
Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil – “CPC/2015”).
Além disso, foi discutida também a questão relativa à alteração de jurisprudência, que,
segundo o Professor, deve ser vista com maior naturalidade, já que os juízes, assim
como todos da sociedade, podem mudar de opinião. Por isso, considera que a mudança de jurisprudência, por si só, não é algo negativo, especialmente quando esta corrige
erros do passado ou tem a virtude de conferir concretude a termos abstratos, previstos
no texto constitucional ou nas leis.
Nesse cenário, entende relevante a mudança de jurisprudência, mas vê com cautela a
ausência de regramento constitucional ou legal para regular tais alterações, diferentemente do que ocorre em relação à alteração legislativa.
Adiante, o Professor ingressa no tema do precedentalismo (o que chama de teoria dos
precedentes) e visualiza como uma boa ferramenta, mas que deve ser vista com parcimônia, especialmente quando uma decisão carece de fundamentos constitucionais ou
legais. Nessas situações, não se cria efetivamente um precedente, por faltar base para
fundamentar aquela decisão que seria replicada para casos similares. Diante disso,
entende que devemos reconhecer a impossibilidade de o Brasil utilizar o sistema de
precedentes tal como os Estados Unidos e a Inglaterra, em que os juízes utilizam princípios gerais do direito para a criação das regras aplicáveis aos casos concretos.
O Professor tratou, ainda, da modulação de efeitos. Segundo o Professor, a modulação
de efeitos é um poder-dever do Poder Judiciário sempre que haja alteração de jurisprudência, o que respeita a segurança legítima da sociedade e outros princípios constitucionais. Com base nisso, entende haver uma obrigação de modular por parte dos juízes,
especialmente diante do reconhecimento de que juízes, Ministro e Parlamentos possuem o mesmo poder positivo de criação do Direito.
Portanto, na visão do Professor, as decisões a serem tomadas pelos juízes (em geral)
não podem mais ser voltadas aos olhos do passado, mas sim visualizando o futuro e os
impactos que as decisões podem gerar na sociedade.
Por fim, o Professor considera complicada a consistência decisória em um País de alta
litigiosidade como o Brasil e, diante disso, vê com mais ainda naturalidade as alterações jurisprudenciais. Nesse contexto, não acha natural a quantidade de julgamentos
que o Poder Judiciário vem se deparando, o que dificulta a consistência das decisões.
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3.2. Palestra do Professor Valter de Souza Lobato
De início, o Professor Valter de Souza Lobato aproveita o último ponto tratado pelo
Professor Renato Lopes Becho e mostra preocupação quanto à alta litigiosidade do
País, que decorre de uma influência brasileira para enfrentar a cultura posta. É nesse
contexto que o Professor considera relevante a forma de legislar, para evitar a litigiosidade atualmente existente.
Por isso, vê com bons olhos o sistema de precedentes, que tem o objetivo de trazer
previsibilidade nesse ambiente de alta litigiosidade. Contudo, considera que o Poder
Judiciário tem que aprender a lidar com o sistema de precedentes, isto é, aprimorar o
meio pelo qual este tem sido utilizado atualmente.
De fato, na medida em que as decisões judiciais criam direitos e estabelecem normas
de conduta aos destinatários, determinando o modo de interpretar o caso concreto,
torna-se relevante que este sistema de precedentes, previsto, a título de exemplo, nos
arts. 489, 926 e 927 do CPC/2015, seja aplicado da melhor forma possível. Para tanto,
o Professor entende ser imprescindível uma boa seleção dos casos para que não haja,
após o julgamento, insegurança sobre (i) o tema objeto de julgamento e (ii) o que foi
e o que não foi decidido.
Ainda, entende que uma boa fundamentação da decisão é imprescindível, de modo
que um bom trabalho sobre as razões de decidir é essencial para que as instâncias inferiores possam aplicar o precedente aos casos análogos, no que entende uma necessidade de aprimoramento por parte dos Tribunais Superiores.
Um outro ponto relevante para a boa aplicação do sistema de precedentes, segundo o
Professor Valter, é a boa fixação das teses, sendo necessário deixar claro (i) o que está
sendo julgado e (ii) a interpretação conferida pelo Tribunal ao caso concreto. Por outro
lado, se a tese estabelecer, por meio da linguagem, uma possibilidade de conferir novas
interpretações, a decisão irá de encontro à finalidade do sistema de precedentes, já
que os destinatários da norma poderão ingressar junto ao Poder Judiciário para discutir novamente o tema.
Para finalizar o tema, entende relevante a participação da sociedade nos debates formados para julgamento de um tema pelos tribunais superiores, até para que os próprios Ministros estejam cientes de todos os pontos envolvidos, o que garante os princípios do contraditório e da ampla defesa. Este ponto, inclusive, respeita o que dispõe
o § 2º do art. 927 do CPC/2015.
Conclui no sentido de que o sistema de precedentes não deve ser abandonado, já que
relevante diante de um Poder Judiciário afogado de processos.
O último ponto tratado pelo Professor Valter foi a respeito da modulação de efeitos.
De início, apresenta seu entendimento, divergente do Professor Renato Lopes Becho,
no sentido de que a modulação de efeitos é instrumento excepcional, até porque a
regra é que uma decisão que reconhece a inconstitucionalidade de um dispositivo legal apresente efeitos declaratórios.
Com isso, mostra que a modulação de efeitos é um segundo julgamento que ocorre no
contexto daquele processo, que é totalmente distinto do julgamento de mérito. Assim,
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diferentemente desta, a discussão sobre a modulação serve para o Poder Judiciário
fazer um pronunciamento no sentido de que, se os efeitos declaratórios do reconhecimento de inconstitucionalidade gerar efeitos contrários e que têm o potencial de gerar
mais insegurança do que segurança, os efeitos da decisão devem ser produzidos em
momento distinto. Portanto, para fins de autorizar a modulação, o sistema tem que ser
pensado no seguinte sentido: a modulação é excepcional, cabendo sempre que os
efeitos declaratórios causem mais litigiosidade do que a modulação.
Com base nessa premissa, analisa a modulação de efeitos (i) no controle difuso de
constitucionalidade e (ii) no controle concentrado de constitucionalidade.
No primeiro caso, a modulação está prevista no CPC/2015 e a norma aplica-se sempre
que houver alteração de jurisprudência. Nesses casos, na visão do professor Valter, a
norma prevista no § 3º do art. 927 do CPC/2015, que autoriza a modulação de efeitos,
é bem-vinda, uma vez que a ausência de modulação implicaria criação de insegurança
jurídica, tornando o Direito não conhecido. É dizer: os destinatários da norma não saberiam qual é o Direito aplicável (cognoscibilidade). Por isso, se as partes confiaram
em jurisprudência dos tribunais superiores, eventual alteração (“superação de precedente”) deve vir acompanhada de modulação de efeitos, com vistas à preservação da
coisa julgada, ou seja, daquilo que pautou a conduta dos contribuintes.
Apesar de considerar a modulação aplicável nas situações de controle difuso de constitucionalidade, entende que nas situações de controle concentrado, em que não há
superação de precedente, não há confiança em decisões anteriores do Poder Judiciário
(casos de “first impression”). Diante disso, a própria Lei n. 9.868, de 10 de novembro
de 1999, estabeleceu no seu art. 27 requisitos a serem satisfeitos, especialmente em
relação ao quórum necessário para que a modulação seja implementada. O objeto
desta norma, na visão do Professor Valter, foi não dar carta branca ao Poder Judiciário
com base em alegações genéricas de “interesse social”, somente por conta dos reflexos
da decisão judicial. Interesse social é muito diferente de interesse público, segundo o
Professor Valter, já que o objetivo é lidar com direitos distintos. Portanto, rombo em
finanças públicas jamais pode ser justificativa para modulação no contexto do controle concentrado de constitucionalidade – o que segue, inclusive, a linha defendida por
outros palestrantes do Congresso, a exemplo do Professor Humberto Ávila.
3.3. Palestra do Professor Bianor Arruda
O Professor Bianor Arruda focou sua palestra no tema da modulação de efeitos, dando
um enfoque especial na questão relativa ao quórum necessário para modular.
Na sua visão, uma vez que o Poder Judiciário põe novas normas no ordenamento jurídico, desloca-se a questão do legislador para os Tribunais, o que é relevante no cenário
em que visualizamos a grande diferença entre texto e norma – aquele, estático, que
permite a construção das normas a partir da interpretação dos enunciados postos pelo
legislador.
Assim, sem a atuação do Poder Judiciário, o que há no ordenamento é uma grande
massa de leis sem conformidade, já que algumas normas são conhecidas, enquanto
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muitas outras são desconhecidas. Por isso, quando o Poder Judiciário toma uma decisão em um caso concreto, apresentará uma norma jurídica que poderia ser desconhecida dos destinatários.
Ganha importância para o Professor Bianor a interpretação das normas jurídicas, especialmente diante dessa situação posta de que o Poder Judiciário cria novas normas,
apresentando aos destinatários normas jurídicas para os casos concretos. Assim, baseado no fato de que o Judiciário traz novas normas para o sistema, considera ser
possível que o Judiciário olhe para o futuro também no momento de decidir.
Nesse contexto, segundo o Professor Bianor, a modulação tem a função de harmonizar
o ordenamento. No entanto, apresenta duas indagações:
1) Como a Suprema Corte deve harmonizar o ordenamento jurídico diante de
uma declaração de inconstitucionalidade de uma norma ou diante da mudança de jurisprudência?
2) Existe critério ou parâmetro fixo para a modulação? Este ponto é relevante, na
visão do Professor, para que os destinatários possam prever como serão tomadas as próximas decisões, controlando, compreendendo e exigindo que o Tribunal se comporte em uma via de coerência nos próximos casos, inclusive em
matéria de modulação;
3) Qual é o quórum para a modulação de efeitos?
Para responder às perguntas, demonstra haver dois enunciados normativos distintos
no contexto da modulação de efeitos: o art. 27 da Lei n. 9.868 e o art. 927 do CPC/2015.
Entende que as normas da Lei n. 9.868 e do CPC/2015 são distintas. Enquanto na primeira a modulação é excepcional, já que se invalida a norma desde o início, no caso do
CPC/2015 o objetivo é evitar uma insegurança em virtude da alteração de jurisprudência, tornando-se regra porque a norma posta no ordenamento não pode retroagir. Não
modular, no sistema do CPC/2015, seria a exceção.
Passando à análise do RE n. 851.108, em que o STF modulou os efeitos, entende que o
STF agiu de forma correta, em virtude do sistema previsto no CPC e que houve mudança de jurisprudência. A modulação, nesse caso, seria uma regra e a decisão foi correta.
De igual forma é o caso do RE n. 574.706, segundo o Professor Bianor, sendo que
nessas situações o quórum é de maioria absoluta, e não de 2/3.
Em relação ao quórum, o Professor entende que o quórum de 2/3 somente se aplica ao
controle concentrado de constitucionalidade, razão pela qual aplica-se o quórum de
maioria absoluta ao sistema do CPC/2015.
Entende que se fala muito na necessidade de evitar discricionariedade judicial e evitar
o consequencialismo na tomada de decisões judiciais, especialmente por conta do voluntarismo. No caso da modulação, tudo isto está presente.
Nessas situações, a discricionariedade é intrínseca, porque o critério de decisão é aberto e depende de uma valoração do julgador. A decisão tem que ser controlada com
base nos critérios da lei, mas até certo ponto, pois não há como controlar o que o
julgador tomara como decisão. Assim, entende que não há como expurgar o volunta-
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rismo a todos os julgamentos, mas apenas como diminuir o espaço de sua aplicação.
Por fim, o consequencialismo, que não é pernicioso, deletério, mas sim intrínseco, porque previsto pela própria norma (segurança jurídica e interesse social).
Para finalizar, entende que somente um critério pode ser utilizado em favor do contribuinte, já que a norma não pode retroagir para criar uma incidência que não existia.
3.4. Questões colocadas a debate pelo Professor Otávio Port e pela Professora Juliana
Furtado Costa Araujo
Antes da Professora Juliana Furtado Costa Araujo iniciar suas considerações, o Professor Otávio Port estava com a palavra e tratava do sistema de precedentes, com a finalidade de criar coerência do ordenamento e em nome da aplicação do ordenamento.
Esse sistema pode ser bem ou mal utilizado, cabendo pesquisar a melhor forma de
aplicação para que a teoria dos precedentes seja bem aplicada, especialmente em relação à formação dos precedentes e trouxe apenas uma provocação para debate: como
aperfeiçoar o sistema de precedentes. Contudo, logo em seguida a sua conexão caiu e
não mais retornou, de modo que a palavra foi passada ao Professor Bianor, que trouxe
considerações sobre a necessidade de uma boa fundamentação, aliada à criação de
uma boa tese para a fixação de um bom precedente (na linha do que trouxe o Professor Valter Lobato).
Logo em seguida, a Professora Juliana Furtado Costa Araujo iniciou os pontos que
entendia relevante para debate, especialmente porque a modulação de efeitos seria a
forma de criação dos precedentes, especialmente no contexto do CPC/2015. Considera
importante o sistema de precedentes, concordando com o Professor Valter no sentido
de ir além da tese fixada, para realmente avaliar a fundamentação e aplicar o que foi
decidido para o caso concreto. A modulação, nos termos do art. 927, é necessária, segundo a Professora Juliana, e é por isso que o STF tem modulado diversos casos.
Nesse sentido, considera que o estabelecimento de critérios é o problema da modulação e cita alguns pontos para debate no contexto da modulação prevista no CPC/2015:
– Das decisões que provêm do Poder Judiciário, que tipo de decisão autoriza a
modulação de efeitos? Somente decisão do STF ou também do STJ?
– Em que momento a modulação deve ser estabelecida? No momento do julgamento? Em momento posterior?
– Podemos ter uma moldura para os critérios da modulação ou deve-se analisar
cada caso concreto para atribuir modulação para cada caso concreto?
– Sobre a modulação que resguarda as ações já ajuizadas, será que este é um
critério que pode ser utilizado? Este é um critério válido, especialmente considerando o efeito pragmático disso, que é o aumento de litigiosidade em função da provável modulação dos efeitos por parte do STF?
Sobre os pontos da Professora Juliana, o Professor Renato Lopes Becho se manifestou
no sentido de pretender-se fixar elementos legais para controlar a modulação de efeitos, no que considera que critérios de modulação, especialmente o momento de ajui-
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zamento, não são favoráveis ao sistema. Assim, utilizam-se ferramentas para reduzir a
litigiosidade que acabam aumentando a litigiosidade.
Para finalizar, o Professor Renato vem entendendo que um caminho possível é superar
a legalidade para reconhecer que cabe aos juízes a estipulação da teoria dos precedentes, apesar de entender que não é isso o que os Ministros estão fazendo, vez que a
aplicação, da forma que está sendo feita, apenas contraria a segurança jurídica e coerência do Direito.
4. Quarto painel: julgamentos virtuais e o devido processo legal4
O painel “Julgamentos virtuais e o devido processo legal” foi composto por cinco
membros: (i) Tatiana Midori Migiyama (Conselheira Titular da 3ª Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais) como a Presidente de Mesa; (ii) Roberto Quiroga Mosquera (Professor de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP e do Mestrado
Profissional da FGV), como o primeiro Palestrante; (iii) Paulo César Conrado (Professor
do Mestrado Profissional em Direito Tributário da FGV e Juiz Federal em São Paulo),
como o segundo Palestrante; (iv) Tércio Chiavassa (Mestre em Direito pela USP e sócio
do Pinheiro Neto Advogados) como o terceiro Palestrante; e (v) Caio Augusto Takano
(Professor de Direito Tributário da Universidade Presbiteriana Mackenzie) como Debatedor.
O painel durou uma hora e quarenta e cinco minutos, sendo que, inicialmente, os palestrantes fizeram exposições sobre o tema “Julgamentos virtuais e o devido processo
legal” e, após o encerramento das apresentações, foi reservado parte do tempo para os
debates.
A Presidente de Mesa abriu o painel, apresentando cada um dos painelistas e passando
a palavra ao primeiro palestrante.
4.1. Primeiro palestrante – Roberto Quiroga Mosqueira
O Professor Roberto Quiroga Mosqueira se propôs a tratar da “oralidade” nos processos judiciais e administrativos em vista da necessidade, imposta pela pandemia, de sua
condução virtual. Assim, sua palestra foi estruturada buscando responder até que
ponto a prestação jurisdicional pressupõe um local físico.
O Professor fez um balanço das atividades virtuais que ocorreram em quase um ano e
meio de pandemia, celebrando alguns pontos positivos da virtualização e ponderando
alguns malefícios que o processo de virtualização apresentou.
A primeira questão apresentada pelo professor foi: existe alguma diferença entre o
processo tributário e os demais processos civis se tratando dos atos processuais virtuais? A resposta é negativa. Segundo o Palestrante, a condução da causa tende a ser
mais simples no processo tributário, considerando que a oralidade não é tão instru-
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mental quanto no processo civil tradicional, que costuma ter oitiva de testemunhas,
depoimento das partes e audiências de instrução e julgamento, enquanto no processo
tributário as questões probatórias, em maioria, são relacionadas a documentos.
O Professor alerta que a oralidade é um pressuposto geral do processo, sendo um
desdobramento do devido processo legal. O contato do juiz e das partes com o objeto
do processo não se dá apenas através da escrita, já que a fala também é essencial para
a construção da verdade no processo5. Nesse sentido, destacou que há a necessidade
de que as sustentações orais – que são a concretização da oralidade e o grande momento do processo tributário – sejam sincrônicas, fato que implica a inconstitucionalidade das sustentações orais gravadas (assíncronas) por infringência ao princípio do
devido processo legal.
Conclui sua linha de raciocínio elogiando os avanços e benefícios possibilitados pela
virtualização do processo, citando a possibilidade da utilização de novas ferramentas
que fortalecem o direito de defesa, o contraditório e o próprio devido processo legal,
fazendo lembrança que na Ação Penal n. 470 (“Caso Mensalão”) o Dr. Alberto Toron
pleiteou a utilização da ferramenta “Power Point” em sua sustentação oral, mas a utilização do recurso foi indeferida pelo Supremo Tribunal Federal, ferramenta que, em
tempos de processo virtual, tenderia a ser aceita. O Professor Quiroga, mais uma vez,
alerta que a virtualização não trouxe apenas benefícios, considerando que a sustentação oral gravada desrespeita o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.
4.2. Segundo palestrante – Paulo César Conrado
O Professor Paulo Conrado inicia sua palestra abordando o mesmo tema que o Professor Quiroga: a oralidade no processo tributário. Complementando a linha de raciocínio
do primeiro palestrante, promoveu um corte metodológico para tratar do tema, alertando que iria se referir apenas aos julgamentos virtuais promovidos por órgãos colegiados, já que nesses órgãos há uma rotina prévia mais evidente, que é firmada pela
legislação, a qual tem íntima relação com uma série de valores presentes na Constituição Federal.
Promovendo uma abordagem distinta do primeiro palestrante, alertou que ao se falar
em devido processo legal, deve ser recobrada a ideia da estrita legalidade. O processo
instrumentaliza o exercício da jurisdição, e, portanto, a legalidade impõe um limite ao
julgador, tendo o Professor recordado que a virtualização do processo judicial não é
uma ideia nova, no entanto, ela sofreu uma abrupta aceleração por conta da pandemia
do COVID-19.
Nesse sentido, ponderou que justamente pela necessidade da virtualização do processo para evitar que as atividades do Poder Judiciário fossem paralisadas, o legislador
não teve tempo para amadurecer as novas rotinas processuais, fato que impõe que
5
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exista uma reflexão mais apurada sobre o tema nos casos concretos. Destacando que
a preocupação que devemos ter no momento é estimular a produção de normas que
padronizem a conduta dos órgãos julgadores colegiados na condução dos casos, apontando o Conselho Nacional de Justiça (“CNJ”) como a entidade com a competência
para promover tal padronização.
O Professor Paulo Conrado lembrou que existe uma preocupação da comunidade jurídica nos casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça
que possuem efeitos vinculantes, ponderando que a via digital estrita talvez não seja
a mais adequada para resolução de causas com tais efeitos.
Concluiu sua fala exaltando as vantagens propiciadas pelo julgamento virtual, mas
ressalvou que as regras devem ser compatíveis com aquilo que se deseja do processo,
que é a busca da verdade, o acesso à justiça e a exposição plena da posição das partes.
4.3. Terceiro palestrante – Tércio Chiavassa
O Professor Chiavassa iniciou sua exposição apresentando uma importante ponderação: o julgamento virtual é apenas um instrumento para que se chegue a um fim, devendo ser garantido ao formato digital todos os direitos que as partes dispõem no
julgamento presencial.
Apresentando o tema sob uma perspectiva histórica, o palestrante relembrou que os
julgamentos virtuais não são uma novidade, mas é um fato que a pandemia acelerou o
processo que já estava em curso. Por exemplo, destacou que o próprio Supremo Tribunal Federal (“STF”) começou em 2006 a analisar se existiria, ou não, repercussão geral
em determinados temas por meio virtual.
Outro importante marco para a análise dos julgamentos virtuais foi a promulgação do
novo Código de Processo Civil (“CPC”) em 2015, que pretendeu maximizar o protagonismo do órgão colegiado, em detrimento ao protagonismo do relator do processo.
Ressaltou que o debate entre as partes e os julgadores é fundamental para a construção da decisão, fato que não pode ser ignorado nos julgamentos virtuais. O palestrante apontou outro marco histórico sobre o tema: um pronunciamento do CNJ realizado
em 20156, no qual expressamente se afirmou:
“Deve-se ter em mente, contudo, que o fomento ao uso dos meios eletrônicos
no ‘processo produtivo’ do Judiciário, inclusive em sessões eletrônicas ou não
presenciais de julgamento, não pode prescindir de cautelas necessárias à adequação dessa prática às exigências constitucionais e legais. [...] impõe-se recordar a possibilidade de o advogado intervir no curso do julgamento para
esclarecer matérias fáticas, a teor do artigo 7º, X, do Estatuto da Advocacia
(Lei 8.906/1994):
6
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Art. 7º São direitos do advogado: [...] X – usar da palavra, pela ordem, em
qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer
equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações
que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que
lhe forem feitas;
Diante disso, é de todo apropriado que o sistema eletrônico de julgamento
permita ao advogado realizar manifestação (escrita ou oral/gravada), mesmo
no curso do julgamento virtual, sempre que entender necessário, a fim de
exercer o direito acima mencionado.”
O trecho da consulta, citado pelo palestrante, demonstra com certa clareza o que se
busca com os julgamentos virtuais: paridade de armas. Apenas é pleiteado que os julgamentos ocorram com os mesmos direitos e prerrogativas que existem no processo
físico.
O Professor, visando materializar problemas enfrentados em alguns julgamentos virtuais, apresentou três casos concretos em que foram notados diferentes vícios. Tais
casos são brevemente resumidos abaixo:
1) ARE n. 1.191.424 (lucros no exterior) – O caso abordava questão idêntica ao RE
n. 541.090, que foi julgado em 2013 (sendo o recorrente, inclusive, a mesma
empresa), mas o resultado foi distinto. O STF não acatou pedido de destaque
formulado pela parte, indeferindo petições no qual se apresentaram questões
de ordem e indeferiu também o agravo interno manejado nos autos, com a
aplicação de multa de 1%, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC;
2) AREsp n. 1.718.563 – No julgamento se discutiu o conceito de estabelecimento prestador para fins de ISS, mas não existiu qualquer debate entre os julgadores, tampouco sustentação oral das partes. O Professor aponta que existiu
uma ofensa ao Princípio da Colegialidade, bem como que o meio virtual pode
ter influenciado o resultado do julgamento; e
3) Tema n. 456 do STF – No caso, se fixou a tese que “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência
do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária
progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”. O Professor indicou que os Ministros Alexandre de Morais e Cármen Lúcia concluíram que o trecho destacado acima não foi objeto de debate e que mereceria
uma discussão apartada, fato que demonstraria uma ofensa ao princípio da
colegialidade.
Visando solucionar alguns dos problemas materializados, o Professor apresentou sugestões de melhoria ao plenário virtual, propondo que: (i) seja possibilitada a manifestação da parte após o voto do relator ou do voto divergente, para que as considerações
alimentem debates e o princípio da colegialidade atinja sua eficácia; (ii) exista a possibilidade da participação das partes durante o período do julgamento virtual, seja
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mediante manifestação oral ou escrita; e (iii) que o pedido de destaque seja automático, refletindo uma garantia da parte.
O palestrante, por fim, lembrou que a decisão proferida pelo Tribunal deve ser um resultado de um debate jurídico, com participação ativa dos envolvidos, pois é uma
construção colegiada. A decisão colegiada não é a mera soma de votos singulares.
4.4. Debates
Os debates foram conduzidos pela Professora Tatiana Migiyama e pelo Professor Caio
Takano.
A Professora Tatiana abordou a questão do duplo grau de jurisdição no âmbito do
processo administrativo federal, principalmente na perspectiva do contencioso administrativo de pequeno valor, considerando que o art. 23 da Lei n. 13.988/2020, regulamentado pela Portaria ME n. 340/2020, passou a dispor que controvérsias fiscais de
pequeno valor seriam examinadas em última instância por órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal do Brasil, vedando o acesso a esses processos administrativos
por órgão de julgamento do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (“CARF”).
A Debatedora, por oportuno, questionou aos palestrantes se existira uma ofensa ao
duplo grau de jurisdição.
O Palestrante Roberto Quiroga ponderou que há quem entenda que, por força do duplo grau de jurisdição, independentemente de valores de alçada, o julgamento deve ser
realizado por órgãos distintos. O Professor recordou que, no passado, se cogitou em
um processo administrativo federal de instância única, mas o tema não prosperou
justamente pela vedação imposta pelo duplo grau de jurisdição.
O Palestrante Paulo Conrado, por sua vez, ao abordar o duplo grau de jurisdição, recordou que o art. 34 da Lei n. 6.830/1980 veda a possibilidade da apresentação da
apelação por conta do valor envolvido, mas possibilita que sejam apresentados embargos infringentes. O Professor ponderou que o duplo grau de jurisdição deve ser garantido ao jurisdicionado, mas não necessariamente em outro órgão, citando como exemplo, novamente a Lei n. 6.830/1980 como exemplo, na qual o mesmo juiz analisa os
embargos infringentes, sendo tal fato convalidado pela jurisprudência.
O Debatedor Caio Takano, complementando as dificuldades impostas pelos julgamentos virtuais, alertou que o contato com os juízes de primeiro grau está mais complicado em tempos de contato virtual, do que em comparação com os casos físicos. O Palestrante Tércio Chiavassa assentiu que vem passando pela mesma dificuldade.
Mesa de fechamento e conclusões7
Após apresentar as discussões da primeira mesa, a professora Maria Carolina Torres
lembrou de citação do professor Bianco acerca da consistência nas decisões, buscan-
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do-se a segurança jurídica para os contribuintes, além da neutralidade no viés da
concorrência, haja vista a aplicação do mesmo entendimento a todos os contribuintesjurisdicionados. Sobre o tema, questionou-se ainda acerca da distinção entre fundamentação e obter dictum a fim de se controlar a consistência decisória dos tribunais.
Na sequência, direcionou-se ao Professor Leonardo Aguirra de Andrade acerca do
acerto ou equívoco do Tema n. 325. Chama-se atenção a utilização do consequencialismo na análise do mérito, não apenas da modulação dos efeitos, que acabou afastando o próprio direito, no caso a reconhecida taxatividade do art. 149 da Constituição
Federal.
Ainda se discutiu o papel das CIDEs no ordenamento, principalmente em razão da ausência, ou melhor, a insuficiência de normas a regulamentarem a matéria, conforme
proposto pelo professor Marco Aurélio Greco em sua palestra, o que foi complementado pela Professora Tathiane Piscitelli, que indicou a necessidade de controle das
contribuições no plano normativo.
Ressalte-se, passando aos temas da tarde, a importância da teoria dos precedentes ou
do precedentalismo na garantia da segurança jurídica – desde que bem escolhidos os
processos que servirão de precedente para os demais níveis da administração e do
Judiciário –, ainda que seja reconhecida a possibilidade de superação.
Chamou-se atenção ainda à necessidade de coerência no critério de modulação, o que
não se verifica no cenário jurisprudencial atual, aumentando a judicialização das matérias de fundo para que se evite os efeitos da modulação. Note-se que não basta que
exista coerência em relação ao direito material, mas também no critério de modulação,
sob o risco de ofensa à segurança jurídica.
Não se compreende os critérios utilizados para modulação, e utilizar a existência de
ação judicial acaba incentivando a macrolitigância, andando contra o racional do próprio Código Tributário, voltado à racionalização de demandas repetitivas.
Por fim, questionou-se se o julgamento virtual atenderia ou não ao devido processo
legal, considerando as modalidades de julgamento síncrono ou assíncrono. A principal
crítica diz respeito ao déficit deliberativo que pode decorrer dessas modalidades, sem
contar a diminuta participação dos patronos, e a própria retirada de pauta de processos da modalidade, sem uma justificativa clara.
Destaca-se das decisões do dia o alto grau de litigiosidade das questões tributárias,
que demandam conhecimentos e estratégias novas para seu enfrentamento. De um
lado é necessária a interdisciplinaridade específica entre o direito tributário e o direito
financeiro, para fins de controle das contribuições.
De outro lado, a interface entre o direito tributário e o direito processual evidencia-se
cada vez mais com o grande número de julgamentos e regras produzidas a partir de
casos concretos, mormente em decorrência das diversas modulações que se apresentam. A inexistência de critérios objetivos e controláveis em relação aos critérios de
modulação, e mesmo no que se refere à modalidade de julgamento (presencial, virtual
síncrono ou assíncrono), aumenta as incertezas inerentes ao sistema tributário, reduz
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a segurança jurídica e potencializa o grau de macrolitigância, quando indica a existência de ação judicial como elemento de discrímen.
A coerência e a consistência das decisões judiciais tributárias devem perpassar a questão para além da matéria de fundo, devendo orientar ainda os critérios de modulação
e procedimentos específicos.
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I. Introdução
Foi julgada, recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, uma questão de
grande impacto para as empresas relativamente à guerra fiscal. A Corte analisou
a constitucionalidade de legislações estaduais que preveem a glosa de créditos de
imposto (ICMS) em operações interestaduais de aquisição de mercadorias provenientes de Estados da Federação que concedem benefícios fiscais fora do âmbito
do CONFAZ.
O STF, por maioria de votos, negou provimento ao recurso extraordinário
proposto pelo contribuinte, que discutia justamente a constitucionalidade da glosa de crédito determinada por estas legislações estaduais, entendendo ser constitucional o art. 8º, I, da Lei Complementar n. 24/1975, e, por consequência, que o
estorno proporcional de crédito de ICMS, em casos de benefícios fiscais concedidos ao arrepio do CONFAZ, não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.
Além disso, conferiu à decisão efeitos ex nunc, isto é, para surtir efeitos a partir da data do julgamento do Plenário da Corte. E, neste ponto, foi textual ao
dizer: “para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas”; e, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários
por parte do Estado de destino, “este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão”, nos termos do
voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator para o acórdão.
Neste artigo procuraremos analisar os principais pontos desse julgamento e
suas consequências, especialmente em relação ao teor da decisão quanto à modulação de seus efeitos, que, como se verá, trouxe enorme insegurança jurídica para
os contribuintes que possuem demandas contra os Estados, discutindo esses créditos, embora a decisão aparentemente tenha seus efeitos declaradamente ex nunc.
II. A guerra fiscal e seus contornos
A expressão “guerra fiscal”, tem sido utilizada pela doutrina e pelos tribunais
para definir uma situação na qual os entes políticos disputam, entre si, a atração
de capital e investimentos privados para seus próprios territórios.
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Especialmente no caso dos Estados, o principal instrumento utilizado para
atrair o capital privado é a modificação da carga tributária do ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre os bens e mercadorias e sua
circulação, realizada, principalmente, através de renúncia fiscal dos mais diversos
tipos, citando-se, apenas à guisa de exemplo, a redução de alíquotas e de base de
cálculo, diferimento, concessão de créditos presumidos, isenções, concessão de
financiamentos a custos subvencionados, concessão de subsídios para investimentos e de capital, entre outros.
Esta “renúncia fiscal” só é possível de ser realizada porque os Estados têm a
competência originária dada pela Constituição Federal para criar normas sobre
o ICMS, que, porém, devem estar adstritas aos princípios constitucionais vigentes.
Isto porque a própria Constituição possui vários dispositivos para dar ao
ICMS um arcabouço principiológico e jurídico unificador, dado que este tributo
incidirá nos diversos entes políticos de maneira diversa, já que todos os Estados
têm competência legiferante sobre a matéria.
Para tanto, a norma de hierarquia complementar e as resoluções do Senado
são ferramentas para fazer com que o referido tributo incida da maneira mais
uniforme possível em todo o território nacional, solucionando conflitos de competência e regulando alíquotas interestaduais aplicáveis no país.
Isto porque uma mera alteração de alíquota sobre um determinado produto
ou mercadoria por parte de um dos Estados-membros pode causar uma distorção
para os demais Estados. Cria-se com esta prática uma disputa e um desequilíbrio
regional, que gera uma concorrência perniciosa entre empresas e setores da economia.
Segundo Paulo de Barros Carvalho1, “o caráter nacional do ICMS é outra
máxima que sobressai do sistema com grande vigor de juridicidade. Não se aloja
na formulação expressa de qualquer dos dispositivos constitucionais tributários,
mas está presente nas dobras de inúmeros preceitos, irradiando sua força por
toda a extensão da geografia normativa desse imposto”. E conclui dizendo que [...]
“Os conceitos de operação interna, interestadual, e de exportação; de consumidor
final, de contribuinte, de responsável e de substituição tributária, de compensação do imposto, de base de cálculo, e de alíquota, bem como o de isenção, estão
diretamente relacionados com diplomas normativos de âmbito nacional, válidos
para todo o território brasileiro”.
Essa preocupação constitucional com o caráter nacional que o tributo deve
ter, e de que haja uma uniformidade em sua aplicação, é tratada pela doutrina
como princípio, sendo nominado como “princípio da uniformidade do ICMS” ou
também chamado de “princípio da solidariedade nacional”, ou ainda da “harmo-

1

ICMS – incentivos – conflitos entre estados – interpretação. Revista de Direito Tributário n. 66. São
Paulo: Malheiros, 1994, p. 97.
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nia global da incidência”. Segundo o entendimento da doutrina haveria uma verdadeira obrigação dos Estados (e não faculdade), em instituir o imposto – ICMS,
pois ao não fazê-lo haveria o comprometimento da uniformidade de aplicação e
operatividade do tributo em âmbito nacional.
Este princípio pode ser extraído do quanto estabelecido no art. 155, § 2º,
XII, da CF, que expressamente dispõe que cabe à Lei Complementar disciplinar
a forma como os incentivos e demais benefícios fiscais serão concedidos ou revogados pelos Estados, que somente poderão fazê-lo mediante assinatura de convênio para tal fim, que deverá ser aprovado de maneira conjunta e unânime entre
os Estados e o Distrito Federal.
Portanto, os Estados e o Distrito Federal não podem deixar de arrecadar
unilateralmente o tributo, somente podendo fazê-lo caso autorizados previamente por Convênio, onde todos os Estados devem com ele anuir. E tal condição foi
regulada pela Lei Complementar n. 24/1975, que foi devidamente recepcionada
pela Constituição Federal, da qual destaca-se o § 2º do art. 2º, que determina que
a concessão de benefícios fiscais dependerá de decisão unânime dos Estados representados por órgão colegiado – o CONFAZ – Conselho Nacional de Política
Fazendária.
Todavia, por mais que se tenha tentado uniformizar a aplicação do ICMS em
âmbito nacional, a realidade que encontramos é muito distinta do quanto determinado pela norma complementar vigente. Os Estados exercem verdadeira prática de políticas concorrenciais acirradas para atrair para seus territórios novos
investimentos, burlando, no mais das vezes, os critérios constitucionais e legais
exigidos para a concessão de benefícios fiscais, que, como se demonstrou linhas
atrás, é a principal arma dos Estados para realizar política fiscal e atrair para si
empresas situadas em outros Estados-membros, perpetuando a já globalizada
guerra fiscal entre estes agentes políticos.
A justificativa dos Estados para essa prática concorrencial é que, em tese, a
renúncia fiscal estaria sendo compensada internamente pelos investimentos que
as empresas estariam trazendo para esses Estados, além da criação de novos empregos, geração de novos investimentos em infraestrutura, com oferta de mão de
obra qualificada, promovendo, assim, o desenvolvimento regional que a União,
através do governo federal, não estaria conseguindo fomentar, através de políticas próprias para esse fim. Além desses argumentos, está o fato de ter sido escolhido pela legislação vigente o “princípio da origem”, que acaba por concentrar a
maior parte da arrecadação no Estado em que se origina a saída da mercadoria
ou bem. Segundo o entendimento dos Estados, a tributação na origem privilegia
aqueles Estados que concentram a maior parte da produção de bens e consumo,
gerando concentração e maior arrecadação de tributo, em detrimento dos Estados mais pobres, causando desequilíbrios regionais graves, que não são corrigidos por políticas fiscais federais eficientes que sejam capazes de evitar ou compensar essas desigualdades.
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A par do fato que temos 27 legislações distintas em nosso país regulando esse
tributo, o que torna a guerra fiscal ainda mais evidente e sem uma solução iminente, o que se tem visto é que, embora haja justificativas para a implementação
dessas políticas “incentivacionistas”, esse tipo de comportamento tem imposto aos
Estados a obrigatoriedade de aumentar a carga da renúncia fiscal concedida,
sendo que no decorrer dos anos o que se viu foi um aumento do déficit público
desses entes políticos, sem contar o desequilíbrio do mercado e de seus próprios
agentes privados.
Como se não bastasse, embora o Judiciário tenha uma posição firmada sobre
a inconstitucionalidade dos benefícios e benesses fiscais concedidas pelos Estados
fora do âmbito do CONFAZ, ele tem se mostrado ineficiente na prestação jurisdicional necessária para expurgar os abusos e práticas concorrenciais ilegais dos
Estados. Isto porque, na grande maioria das vezes, os julgamentos são morosos,
demoram anos a fio, e, quando do julgamento das ações declaratórias de inconstitucionalidade, a lei objeto do litígio já foi revogada e o incentivo deixou de ter
vigência. Nestes casos, o Supremo Tribunal Federal tem determinado a perda de
objeto destas ações, não havendo o julgamento de mérito quanto à lei revogada,
permanecendo os incentivos até então concedidos com base nela, incólumes.
Outra grande oportunidade perdida pelo STF se deu no julgamento da ADI
n. 3.350/SP em que a Corte, sob o argumento de que não se tratava de ato normativo nos termos exigidos pelo art. 102, I, “a”, da CF, deixou de proferir juízo de
mérito sobre a legalidade e constitucionalidade do Comunicado CAT n. 36/2004
expedido pelo Estado de São Paulo, possibilitando, mais uma vez a continuidade
da famigerada guerra fiscal.
O Comunicado CAT n. 36/2004 retrocitado foi editado pelo Estado de São
Paulo, em 29 de julho de 2004, com a finalidade de informar aos contribuintes
paulistas sobre a impossibilidade de aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de operações ou prestações que tivessem como origem Estados que tivessem conferido benefícios fiscais de quaisquer naturezas, sem autorização por convênio, celebrado em desacordo com a Lei Complementar n. 24/1975.
Os argumentos utilizados pelo Estado de São Paulo para a defesa da legalidade da referida norma são os mesmos que são utilizados pelos demais Estados,
que também vêm promulgando internamente normas legais para tentar desestimular a compra e venda interestadual proveniente de Estados que confiram benefícios fiscais espúrios, isto é, não amparados por Convênio firmado entre todos
os entes políticos federados. E eles são: (a) o princípio da não cumulatividade
previsto no art. 155, § 2º, item I, da CF; (b) o fato de que a Constituição prevê (art.
155, § 2º, XII, g) que caberá à lei complementar dispor sobre como, mediante
convênio, serão concedidos os benefícios, e, neste caso, a LC n. 24/1975 disciplina
a matéria, possibilitando a vedação de créditos quando a concessão dos benefícios
for feita fora dos limites do CONFAZ (por Convênio) (art. 8º, I); (c) o princípio da
livre concorrência do art. 170, IV, da CF/1988, que estaria sendo violado, dado

Mara Eugênia Buonanno Caramico

431

que estaria se criando uma concorrência desigual entre os fornecedores locais e
outros situados fora de São Paulo; e, no caso específico do Estado de São Paulo;
(d) a existência da Lei Ordinária Estadual n. 6.374/1989 que, em seu art. 36, § 3º,
determina que não serão considerados cobrados, ainda que forem destacados em
documento fiscal válido, isto é, nota fiscal, o montante equivalente à vantagem
econômica decorrente da concessão de qualquer subsídio, redução de base de
cálculo, crédito presumido ou outro tipo de benefício fiscal que for concedido em
desacordo com o disposto na Constituição, ou seja, sem ter sido concedido por
meio de Convênio, e neste sentido, o Comunicado CAT n. 36/2004 teria regulamentado a referida lei.
Portanto, ainda que os argumentos possam ser considerados válidos, a responsabilidade pela guerra fiscal criada pelos Governos Estaduais, e que deveria
ser evitada e resolvida pelos próprio Estados, está sendo transferida, indevidamente, aos contribuintes. Estes passam a ser apenados com a desconsideração dos
créditos tributários destacados nos documentos fiscais de compra e venda (nota
fiscal), até o limite do valor do tributo que foi efetivamente cobrado no Estado de
origem, se adquirirem mercadorias de empresas que se situem em Estados que
concedem benefícios fora das regras do CONFAZ.
Portanto, os Estados estão, em realidade, deixando de recorrer ao Judiciário
para questionar as legislações concessivas de benefícios espúrios, ou seja, deixando de entrar com as Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade, como vinham
fazendo, para criar, dentro de sua esfera normativa, regras próprias para combater a guerra fiscal, sendo a principal impossibilitar o crédito de tributo que tenha
sido transferido ao contribuinte local por força de aquisição de bens e serviços de
contribuinte localizado em Estado que conceda qualquer favor fiscal de maneira
ilegal, ou seja, sem ter sido autorizado por Convênio.
Tal atitude gera uma verdadeira insegurança jurídica aos contribuintes, pois
resta claro que, diante de 27 legislações distintas, dado que temos 27 Estados na
Federação que estão autorizados pela Constituição a editar normas sobre ICMS,
os contribuintes não têm como conhecer e verificar todos os atos normativos de
cada uma dessas unidades federativas, para saber se estão ou não concedendo
benefícios de maneira espúria. Ainda que se possa dizer que a divulgação de normas como o Comunicado CAT n. 36/2004 possua lá listados todos os benefícios
fiscais que não serão aceitos pelo Estado de São Paulo, e que este fato possibilitaria aos contribuintes terem o prévio conhecimento dos atos que seriam condenados e glosados, a própria norma prevê que os benefícios listados o são apenas em
termos não exaustivos.
Assim, a glosa de créditos, que é a proibição da utilização do valor do imposto devido na etapa anterior (entrada), não podendo esse valor ser abatido e compensado com o valor de imposto devido nas operações posteriores (saídas), acaba
por ferir o princípio constitucional da não cumulatividade, que garante o direito
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a compensação dos valores pagos nas etapas anteriores com os valores devidos nas
etapas posteriores, onerando a operação de forma questionável.
Sob a ótica do fisco, não haveria qualquer prejuízo ao contribuinte em se
proceder a tal glosa, porque ao adquirir bens de empresa que usufrui de benefício
fiscal, estaria o contribuinte tendo uma redução no preço, que seria justamente
reduzido com o repasse do benefício ou parte dele ao adquirente. Porém, não há
certeza ou prova desse repasse, e o que se tem, em verdade, é um verdadeiro ônus
ao contribuinte de boa-fé, que adquire mercadorias de outros Estados, sem ter
possibilidade de se creditar do valor que efetivamente pagou do imposto ao liquidar a fatura junto ao seu fornecedor.
Além disso, não é verdade e nem é a realidade que exista tal repasse no preço das mercadorias vendidas, pois, muitas vezes, o valor do benefício concedido
às empresas pelo Estado é utilizado por elas para custear os altos investimentos
que tiveram para mudarem suas sedes, ou suas unidades fabris de um Estado
para o outro, com necessidade de cumprimento de várias regras estabelecidas
pelos Estados concedentes para que possam usufruir dos benefícios.
E, sob a perspectiva do contribuinte adquirente das mercadorias, a glosa de
crédito representa um aumento em seu custo, pois não poderá abater em sua
operação própria o valor do imposto que foi destacado no documento fiscal, embora tenha pago a integralidade do preço nela contido, o que significa dizer, do
imposto que foi nele embutido.
Assim a grande realidade é que na guerra fiscal quem acaba sendo o grande
prejudicado é o adquirente, que se vê onerado e apenado por comprar de outros
Estados-membros da Federação, muitas vezes sem o conhecimento da concessão
por estes de benefícios espúrios, e posteriormente é autuado não só com a glosa
de créditos, mas com a imposição de pesadas multas pela legislação local, por ser
considerado tal crédito indevido.
É verdade que a guerra fiscal gera desequilíbrio concorrencial, entre fornecedores locais e aqueles situados em outros Estados, que passam a gozar desses
benefícios. Porém, o efeito é reverso também, porque ao ter o custo aumentado
com a glosa dos créditos, aqueles contribuintes (adquirentes) passam a evitar a
compra de outros Estados, e, portanto, da mesma forma a livre concorrência acaba sendo afetada, pois o mercado acaba sendo “regulado” de maneira indevida e
nefasta em ambos os casos, tanto interna como externamente.
Temos a destacar, ainda, a previsão constitucional do art. 152 da CF, que
proíbe os Estados, o Distrito Federal e os Municípios de estabelecerem barreiras
e limitações ao tráfego de pessoas e bens através da instituição de diferenças de
tributos em função de sua procedência ou destino, o que, mais uma vez, reforça a
tese de que tal tipo de procedimento normativo, adotado pelos Estados para se
defenderem da guerra fiscal, é no mínimo questionável.
Por outro lado, como já mencionado, o princípio da não cumulatividade do
ICMS garante ao contribuinte a utilização e abatimento dos créditos das opera-
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ções anteriores que foram atribuídos pelos outros Estados, em suas operações
próprias. Desta forma, falta titularidade jurídica ao Estado de destino (das mercadorias) exigir o recolhimento, ou pretender recolher em nome e por conta do
Estado de origem, isto porque a competência tributária cabe a este último e não
àquele. E aqui surge a antiga discussão de se o que dá direito ao crédito é o pagamento do tributo na etapa anterior, ou simplesmente a incidência prévia do imposto na etapa anterior da cadeia.
Não podemos esquecer que quem recebe a mercadoria documentada pela
nota fiscal de venda tem neste documento destacado o crédito que foi exigido na
origem, ainda que não tenha este sido integralmente pago pelo remetente por
força de concessão de benefício fiscal. O que se tem, ao fim do dia, é que o valor
integral da nota fiscal foi pago a título de preço, inclusive com a inclusão do imposto destacado na nota fiscal. Se assim é, exigir-se o estorno desse crédito que
foi suportado econômica e financeiramente pelo adquirente, é violar, ao menos
em tese, o princípio constitucional da não cumulatividade, pois não se trata de
saída isenta ou não tributada pelo contribuinte remetente, ocorrida na origem,
mas sim de entrada de mercadoria no destino com destaque de imposto, e, portanto, operação devidamente tributada, ainda que o Estado de origem possa ter
concedido internamente benefícios para os contribuintes nele localizados reduzirem o montante a pagar por aquela operação.
Além disso, não podemos esquecer que existem benefícios concedidos na
origem que não necessariamente se caracterizam como isenções e não incidência,
como é o caso de créditos presumidos de imposto que são concedidos na forma de
subvenções de investimentos, ou ainda, de financiamentos no pagamento do tributo, vide o conhecido FUNDAP. Não é dito que não existe direito dos Estados de
se defenderem da guerra fiscal instaurada em nível nacional, mas entendemos
que não é através de métodos que só apenam o contribuinte, como a glosa de
créditos, que essa concorrência desleal do mercado será vencida.
Os meios próprios que os Estados possuem para se defender e proteger suas
receitas internas e manter seus contribuintes em seus respectivos territórios é
questionando a inconstitucionalidade desses benefícios espúrios outorgados, conforme estabelecido pelo próprio art. 8º da Lei Complementar n. 24/1975. Porém,
esse questionamento não é através de promulgação de legislações internas de vedação ao creditamento, pois ainda que se possa dizer que a legislação que concedeu tais benefícios é inconstitucional, dado que foi promulgada fora dos limites
do Convênio, para que esta possa ser assim declarada é imprescindível a manifestação do STF, pois enquanto existente no ordenamento jurídico ela é válida e
pode ser aplicada. Um Estado-membro não tem legitimidade para proferir juízo
de valor (legalidade) sobre legislação de outro Estado, ainda que manifestamente
inconstitucional, pois acaba com tal procedimento assumindo a prerrogativa que
cabe ao Judiciário, ferindo assim o pacto federativo, invadindo a esfera e competência de outros poderes conforme previsto na Constituição Federal.
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Neste sentido a postura do fisco paulista ao criar normas internas como é o
caso do Comunicado CAT n. 36/2004, emanadas do Poder Executivo estadual,
assim como também o fazem muitos outros Estados, acaba por ofender o princípio da separação das funções que existe entre os três poderes, na tentativa de
substituir e assumir as funções constitucionais que foram outorgadas ao Poder
Judiciário, declarando a nulidade dos efeitos das legislações estaduais de forma
indireta, através da glosa do direito ao crédito que foi legitimamente suportado
pelo contribuinte adquirente, ainda que esse crédito tenha sido de alguma forma
reduzido ou isentado na origem, repita-se para o contribuinte remetente.
O STF já se pronunciou diversas vezes sobre a inconstitucionalidade de legislações estaduais que conferiam benefícios fiscais dos mais diversos tipos sem que
estes tivessem sido estabelecidos por convênio. À guisa de exemplo podemos citar
as ADIs n. 2.906, n. 2.376, n. 3.674 e outras 9 ADIs, que foram julgadas em 2012,
em que aquela Suprema Corte decidiu que: “é inconstitucional a concessão de
benefícios fiscais de ICMS não convalidado pelo CONFAZ”.
Todavia, no julgamento proferido em sede da ADI n. 429, julgada em 2014
pelo mesmo STF, a modulação dos efeitos foi ex nunc, sendo que a Corte estendeu
a validade dos benefícios concedidos de forma inconstitucional por doze meses
contados a partir da publicação da decisão, de modo que, naquele momento ao
menos, enquanto não declarada a inconstitucionalidade, a norma vigoraria de
pleno direito, não podendo o contribuinte de boa-fé ser prejudicado com qualquer glosa de créditos.
Aliás, a modulação dos efeitos das decisões tem sido uma preocupação seja
para os Estados, seja para os Contribuintes, dado que a demora no julgamento
destas questões, que são cruciais, leva a situações extremas e de muita insegurança jurídica, como veremos linhas adiante quando comentaremos o julgamento do
Tema n. 490 pelo STF. Nele, a questão sobre a constitucionalidade bem como da
possibilidade de glosa de créditos imposta pelos Estados através de suas legislações internas aos contribuintes que adquirem mercadorias de outros Estados,
concedentes de benefícios fiscais outorgados fora do âmbito do CONFAZ, foi decidida, e agora pende a referida decisão de embargos de declaração interpostos
por ambas as Partes, e por várias entidades admitidas no curso do processo como
amicus curiae.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação a essa matéria também era no sentido de que o creditamento realizado pelo contribuinte
adquirente de mercadorias de outros Estados que concediam benefícios espúrios
era legítimo, e que o meio para discutir a inconstitucionalidade ou não dos referidos benefícios era a Ação Direita de Inconstitucionalidade, afeta ao STF decidir,
senão vejamos:
“Tributário. ICMS. Operação interestadual. Concessão de crédito presumido ao
fornecedor na origem. Pretensão do estado de destino em limitar o creditamento

Mara Eugênia Buonanno Caramico

435

do imposto ao valor efetivamente pago na origem. Desconsideração do benefício
fiscal concedido. Impossibilidade. Precedentes. [...]
1. Esta Corte reconhece que o benefício fiscal concedido pelo Estado de origem
não altera o cálculo do imposto devido, apenas resulta em recolhimento a menor
em razão da concessão de crédito presumido; assim, deveria ser autorizado o
creditamento devido ao estado destinatário.
2. Diferentemente do entendimento esposado pelo Tribunal de origem, o STJ já
asseverou que, segundo orientação do STF, a ADI é o único meio judicial de que
deve valer-se o estado lesado para obter a declaração de inconstitucionalidade da
lei de outro estado que concede benefício fiscal do ICMS sem autorização do
CONFAZ, e não simplesmente autuar os contribuintes sediados em seu território.
Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.312.486, Rel. Min. Humberto Martins, j.
06.12.2012)

Ademais, a própria Lei Complementar n. 160/2017 e o convênio dela decorrente (Convênio n. 190/2018), tiveram o intento de colocar fim a esse tipo de
guerra fiscal e de apenamento dos contribuintes que, ao fim e ao cabo, acabam
por pagar a conta da ineficiência dos Estados.
III. Do julgamento do Tema n. 490 pelo STF
O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou em 18 de agosto de 2020, pela
sistemática da repercussão geral2, o Tema n. 4903, elegendo como leading case o
RE n. 628.075. Para tanto, fixou a seguinte tese, que deverá ser seguida doravante pelos órgãos julgadores: “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado
pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária
(CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.”
Em seguida ao julgamento do mérito do recurso, o Ministro Gilmar Mendes,
que teve seu voto sagrado vencedor, propôs a modulação dos efeitos da decisão, da
seguinte forma: “Voto para conferir à decisão efeitos ‘ex nunc’, a partir da decisão
do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos
das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão.”
Antes de comentarmos os efeitos da modulação tal qual proposta, analisemos
os motivos pelos quais foi decidido, por maioria de votos, que os Estados de destino possuem legitimidade para glosar créditos de ICMS que forem concedidos
pelos Estados de origem de forma espúria, isto é, sem autorização por convênio
celebrado pelos Estados através do CONFAZ.

2
3

Arts. 1.035 e 1.036 do Código de Processo Civil de 2015.
Tema n. 490: Creditamento de ICMS incidente em operação oriunda de outro ente federado que
concede, unilateralmente, benefício fiscal.
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Segundo o Ministro, “O princípio da não cumulatividade em matéria de
ICMS deve ser interpretado no sentido de que o crédito a ser dado na operação
posterior equivale ao valor efetivamente suportado pelo contribuinte nas etapas
anteriores.”
E prossegue: “A esse respeito a atual jurisprudência deste tribunal é firme no
sentido de que o direito ao creditamento de ICMS pressupõe o efetivo recolhimento do imposto na cadeia anterior”, justificando que: “independentemente de
o crédito presumido ou fictício ter sido dado ao arrepio das disposições constitucionais e legais, fato é que o valor integral do imposto não foi efetivamente suportado pelo contribuinte, razão pela qual o creditamento deve ser dado de forma
proporcional.”
Na construção de sua tese, o Ministro Gilmar Mendes destacou que o art.
155, § 2º, II, da Constituição Federal confere aos Estados a competência legislativa para determinar a manutenção (ou não) dos créditos tributários em caso de
operações de saída sujeitas a isenção ou não incidência, de modo que não seria
inconstitucional a legislação estadual que assim se pronunciasse, dado que estaria
apenas cumprindo o dispositivo constitucional.
E aqui, segundo ele, não se trataria de analisar se estaria sendo ferido o princípio da não cumulatividade, ou de invasão de competências de outros Estados ao
determinar a glosa de créditos de operações advindas de Estados que concedessem benefícios de maneira espúria, pois a glosa seria apenas a confirmação do
que a própria Constituição determinou como consequência, e que foi regulamentada pela Lei Complementar n. 24/1975, em seu art. 8º, I, tendo este sido devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
Portanto, para os Ministros que sufragaram o voto do Ministro Gilmar Mendes, o que estaria sendo determinado pelos Estados de destino seria meramente
o cumprimento dessa regra, pois o crédito estaria sendo glosado no exato montante do valor que foi exonerado na origem, mantendo-se o valor cobrado efetivamente na operação. A glosa seria inconstitucional se ela fosse integral e não
preservasse o valor do crédito que efetivamente tivesse sido pago na origem.
Tal glosa, no caso de créditos presumidos, estaria embasada no entendimento da Corte de que qualquer concessão de redução de base de cálculo seria considerada como isenção parcial, e, portanto, passível de ser estornado o valor desonerado. Esta seria a posição adotada pela Casa no julgamento do RE com RG n.
635.688, em que a redução da base de cálculo de ICMS equivale à isenção parcial,
o que acarreta a anulação proporcional de crédito relativo às operações anteriores, salvo disposição em lei estadual em sentido contrário.
Assim, a questão foi decidida sob esses fundamentos principais. Ficou vencido o Relator, Ministro Edson Fachin, e os ministros que o acompanharam, para
quem a legislação estadual que determinasse tal glosa seria inconstitucional.
Vale a pena verificar seus argumentos, pois, segundo nosso entendimento,
aprofundaram melhor a análise da situação, não se atendo a dar uma solução
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mais simplista ao caso, mas procurando dar a melhor solução para garantir a
maior segurança jurídica para todos os envolvidos.
De acordo com o Ministro Edson Fachin, para se analisar a constitucionalidade do inciso I do art. 8º da LC n. 24/1975 e sua recepção pela Constituição de
1988, seria necessário serem respondidas duas questões: “a) Quem possui autoridade constitucional para declarar a nulidade de um ato normativo concessivo de
benefício fiscal em desacordo com o art. 155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição Federal?; e b) À luz do princípio da não cumulatividade, o Estado de destino pode
tornar ineficaz crédito fiscal do contribuinte em seu território, com fundamento
nos arts. 8º, I, da LC 24/75, e 155, § 2º, II, do Texto Constitucional?”
Em suas palavras, ao responder à questão “a”, “somente ao Poder Judiciário,
caracterizado por sua índole una e nacional, é dado o exame de constitucionalidade das leis, ao menos na concepção clássica da expressão, isto é, o cotejo analítico entre o objeto (ato normativo concedente de benefício fiscal irregular) e o
parâmetro (Constituição Federal), cuja resultante é a nulidade do primeiro na
hipótese de desacordo material entre os dois. [...]” Sendo assim, “apenas aos agentes políticos do Estado-Juiz é constitucionalmente possível, no exercício legítimo
da jurisdição, afastar a aplicabilidade de um ato normativo, com fundamento na
contrariedade deste em relação à Carta Constitucional”.
Para o Ministro, “não se faculta à Administração Pública do Estado federado
de destino declarar a nulidade de lei concessiva de benefício fiscal editada pelo
Estado de origem, mesmo que objetivamente se constate a inobservância do art.
155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição Federal”, citando como precedentes os julgamentos das ADI n. 4.4814 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe
19.05.2015) e n. 2.3455 (Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 05.08.2011).

4

5

“Tributário. Lei estadual que institui benefícios fiscais relativos ao ICMS. Ausência de convênio
interestadual prévio. Ofensa ao art. 155, § 2º, XII, g, da CF/88. II. Controle de constitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais. 1. A instituição de benefícios fiscais relativos ao ICMS só
pode ser realizada com base em convênio interestadual, na forma do art. 155, § 2º, XII, g, da
CF/88 e da Lei Complementar nº 24/75. 2. De acordo com a jurisprudência do STF, o mero diferimento do pagamento de débitos relativos ao ICMS, sem a concessão de qualquer redução do
valor devido, não configura benefício fiscal, de modo que pode ser estabelecido sem convênio
prévio. 3. A modulação dos efeitos temporais da decisão que declara a inconstitucionalidade decorre da ponderação entre a disposição constitucional tida por violada e os princípios da boa-fé e
da segurança jurídica, uma vez que a norma vigorou por oito anos sem que fosse suspensa pelo
STF. A supremacia da Constituição é um pressuposto do sistema de controle de constitucionalidade, sendo insuscetível de ponderação por impossibilidade lógica. 4. Procedência parcial do
pedido. Modulação para que a decisão produza efeitos a contatar da data da sessão de julgamento.” (ADI
n. 4.481, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2015)
“Inconstitucionalidade. Ação direta. Lei nº 11.393/2000, do Estado de Santa Catarina. Tributo.
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Benefícios fiscais. Cancelamento de
notificações fiscais e devolução dos correspondentes valores recolhidos ao erário. Concessão. Inexistência de suporte em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, nos termos da LC 24/75.
Expressão da chamada ‘guerra fiscal’. Inadmissibilidade. Ofensa aos arts. 150, § 6º, 152 e 155, §
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O voto traz uma importante consideração sobre as figuras jurídicas do “estorno” de créditos, nos casos de isenção e não incidência, determinado pela Constituição, e a “glosa” de créditos imposta pelos Estados de destino, em operações
provenientes de Estados que concedem benefícios fiscais sem que tenham sido
aprovados por Convênio.
A glosa de créditos seria, na verdade, uma verdadeira retaliação e resposta
dos Estados de destino à guerra fiscal e não seria decorrência do cumprimento de
uma regra constitucional. A glosa quando feita de maneira proporcional, apenas
em relação ao imposto não cobrado pelo Estado na origem, a rigor estaria tornando válida a legislação concedente do incentivo fiscal espúrio, pois, no limite, estaria dando os efeitos que a própria Constituição prevê e daria ao caso.
Porém, segundo o voto do Relator, não se poderia dizer o mesmo quando a
glosa é feita de maneira integral, ou em valor superior ao devido, ou ainda em
casos de qualquer outro tipo de benefícios como remissão, créditos presumidos,
anistia, diferimento, parcelamento, ou, ainda, financeiro, em que não se trataria
de benefícios fiscais propriamente ditos. Nestes casos a glosa é feita em resposta
à guerra fiscal, e, neste caso, com base no art. 8º, I, da Lei Complementar n.
24/1975, que não tem ligação direta com o art. 155, § 2º, II, da CF/1988.
Para o Ministro, “seria inconstitucional o esforço de remediar ou mitigar os
efeitos desfavoráveis aos cofres públicos resultantes da competição fiscal predatória vigente no campo do ICMS pela via do contribuinte. Este é parte desarticulada e mais frágil no concerto federativo com referência às operações interestaduais
de circulação de mercadorias”.
Em seu raciocínio, resolver a questão de maneira diversa afrontaria a segurança jurídica, pois estar-se-ia frustrando a expectativa legítima do contribuinte
de se compensar dos créditos adquiridos na operação antecedente. Isto porque ao
adquirir a mercadoria com o destaque do ICMS a pagar no documento fiscal
competente – nota fiscal, o contribuinte adquire não só o bem, mas o direito também de apropriar-se do imposto em questão. O crédito torna-se autônomo e independente da relação existente entre a administração pública e o fornecedorvendedor.
A despeito de reformada por questões processuais, o Ministro trouxe à baila
a decisão proferida pela Ministra Ellen Gracie na AC-AgR n. 2.611, em que afirma que os Estados têm meios próprios de questionar a constitucionalidade das
legislações concedentes de benefícios fiscais entendidos como ilegais, e não podem apenar o contribuinte glosando seus créditos. E lembrou, ainda, o Ministro

2º, inc. XII, letra ‘g’, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Não pode o Estado-membro
conceder isenção, incentivo ou benefício fiscal, relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, de modo unilateral, mediante decreto ou outro ato normativo, sem
prévia celebração de convênio intergovernamental no âmbito do CONFAZ.” (ADI n. 2.345, Rel.
Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 05.08.2011)
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Sepúlveda Pertence que também nesse sentido já se manifestara, in verbis: “o propósito de retaliar preceito de outro Estado, inquinado da mesma balda, não valida a retaliação: inconstitucionalidades não se compensam” (ADI n. 2.377 MC,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 22.02.2001, DJ 07.11.2003, p. 81,
Ementa v. 02131-02, p. 367, RTJ vol. 191-03, p. 848)6.
Aliás, seria desarrazoado e desproporcional impor-se tamanho ônus ao contribuinte que, muitas vezes, não possui sequer ciência da irregularidade ou meios
de acompanhamento de todas as renúncias fiscais realizadas por todas as unidades federativas em relação ao ICMS.
A este último argumento cabe uma especial atenção, pois o Ministro Gilmar
Mendes se ateve ao caso concreto do leading case para afastar tal situação, dado
que entendeu que como havia destaque no documento fiscal do valor efetivamente cobrado de ICMS pelo Estado de origem, o contribuinte somente poderia tomar aquele valor de crédito, e teria plena ciência de que o seu fornecedor fazia jus
a benefícios fiscais em sua origem. Porém, esta realidade não se afigura presente
em todos os casos, e, também, nem todos os recursos em julgamento diziam respeito a créditos presumidos.
O que se verifica, mais uma vez, é que os argumentos que poderiam ser aplicados apenas a determinada circunstância específica, como no caso do leading
case, são adotados como regra, e estendidos para todos os julgamentos afetados
pela repercussão geral do tema, e acabam por contaminar outros argumentos e
outras situações fáticas que não foram adequadamente verificadas e discutidas e
não estão vislumbradas na decisão final.

6

“4. A pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito, com a consequente suspensão da execução fiscal, merece acolhida. Há forte fundamento de direito na alegação de que o Estado de
destino da mercadoria não pode restringir ou glosar a apropriação de créditos de ICMS quando
destacados os 12% na operação interestadual, ainda que o Estado de origem tenha concedido
crédito presumido ao estabelecimento lá situado, reduzindo, assim, na prática, o impacto da tributação. Note-se que o crédito outorgado pelo Estado de Goiás reduziu o montante que a empresa teria a pagar, mas não implicou o afastamento da incidência do tributo, tampouco o destaque,
na nota, da alíquota própria das operações interestaduais. Ainda que o benefício tenha sido
concedido pelo Estado de Goiás sem autorização suficiente em Convênio, mostra-se bem fundada
a alegação de que a glosa realizada pelo Estado de Minas Gerais não se sustenta. Isso porque a
incidência da alíquota interestadual faz surgir o direito à apropriação do ICMS destacado na
nota, forte na sistemática de não cumulatividade constitucionalmente assegurada pelo art. 155, §
2º, I, da Constituição e na alíquota estabelecida em Resolução do Senado, cuja atribuição decorre
do art. 155, § 2º, IV. Não é dado ao Estado de destino, mediante glosa à apropriação de créditos
nas operações interestaduais, negar efeitos aos créditos apropriados pelos contribuintes. Conforme já destacado na decisão recorrida, o Estado de Minas Gerais pode arguir a inconstitucionalidade do benefício fiscal concedido pelo Estado de Goiás em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, sendo certo que este Supremo Tribunal tem conhecido e julgado diversas ações envolvendo tais conflitos entre Estados, do que é exemplo a ADI 2.548, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ
15.6.2007. Mas a pura e simples glosa dos créditos apropriados é descabida, porquanto não se
compensam as inconstitucionalidades, nos termos do que decidiu este tribunal quando apreciou
a ADI 2.377-MC, DJ 7.11.2003, cujo relator foi o Min. Sepúlveda Pertence.”
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Na prática, como se sabe, a maior parte dos incentivos fiscais é dada mediante concessões mútuas, e principalmente pelo cumprimento por parte tanto do
Estado concedente como do contribuinte beneficiário, de condições e de reciprocidade que muito dificilmente o contribuinte adquirente terá condições de aferir
se estão sendo cumpridas, e se os benefícios dados de maneira particular e específica, no mais das vezes através de regimes especiais firmados entre o contribuinte vendedor e o Governo de seu Estado, estão em vigor, e mesmo que foram pactuadas.
Portanto, mais uma vez julgou-se a parte pelo todo, desqualificando e jogando na vala comum realidades muito mais frequentes do que particulares, decidindo como se exceções fossem.
Concorda-se que existem fortes argumentos para se defender a constitucionalidade das legislações que apenas determinam a glosa dos créditos nos limites
e proporções do quanto foi cobrado de imposto na origem.
Mas sabemos que muitos autos de infração foram lavrados, especialmente no
Estado de São Paulo, pretendendo a glosa integral dos créditos tomados pelos
contribuintes paulistas, principalmente nos casos em que as mercadorias eram
apenas transferidas de um Estado para outro, entre estabelecimentos de uma
mesma empresa, apenas um sendo filial e outro sendo matriz.
Nestes casos, raramente a glosa se dava nos limites do benefício auferido pelo
estabelecimento do Estado concedente. Além disso, nos casos em que se tratava
de compra e venda interestadual, a mera citação da legislação vigente no Estado
de origem que facultava a utilização de créditos presumidos em determinadas
situações já impunha a glosa, sem sequer o fisco provar que efetivamente o contribuinte na origem se beneficiou daquele incentivo, e dele efetivamente se apropriou.
Portanto, a questão continua, a nosso ver, mal resolvida, e em prol da segurança jurídica e pela jurisprudência que vinha se consolidando no próprio STF,
de que inconstitucionalidades não se compensavam, e que o contribuinte era a
parte mais fraca e a quem não poderia caber o ônus de perquirir sobre o uso ou
não de benefícios fiscais de seu fornecedor, a solução do Relator se afigurava mais
adequada a resolver de fato a questão, impondo aos Estados o dever de solucionarem a questão por outros meios, como de fato tentaram com a edição da Lei
Complementar n. 160/2018 regulamentada pelo Convênio n. 190/2018 firmado
pelos Estados.
IV. Da modulação proposta
Porém, além do julgamento do mérito, cujos argumentos divergentes são
bastante robustos, a modulação dos efeitos da decisão resta duvidosa e completamente anti-isonômica.
O texto final do resumo do Acórdão está assim redigido:

Mara Eugênia Buonanno Caramico

441

“O Tribunal, por maioria, apreciando o Tema 490 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, por entender constitucional o art. 8º, I, da
Lei Complementar 24/1975, uma vez considerado que o estorno proporcional de
crédito de ICMS em razão de crédito fiscal presumido concedido por outro Estado não viola o princípio constitucional da não cumulatividade; conferiu à decisão
efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas; e, caso não tenha
havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão,
nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencidos os
Ministros Edson Fachi (Relator), Marco Aurélio e Roberto Barroso. Foi fixada a
seguinte tese: ‘O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado
de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ),
não viola o princípio constitucional da não cumulatividade’. Não participaram
deste julgamento os Ministros Celso de Mello e Rosa Weber. Plenário, Sessão
Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020.”

Como linhas atrás mencionamos, o Supremo Tribunal Federal, em diversas
ocasiões, já se manifestou no sentido de que não haveria como se atribuir efeitos
retroativos à declaração de inconstitucionalidade de uma norma da qual os contribuintes se beneficiaram, legitimamente, enquanto encontravam-se válidas no
ordenamento jurídico, pois isso certamente ocasionaria não só insegurança jurídica, mas um imenso impacto e prejuízo financeiro. Citemos, apenas à guisa de
exemplo, as decisões proferidas nas ADIs n. 4.481; n. 3.796; n. 2.663; e ADI n.
5.467. Em todos esses julgados sempre foi preservado o direito do contribuinte,
sendo que a inconstitucionalidade teve seus efeitos declarados para o futuro, vale
dizer, somente a partir da publicação da decisão, mas nunca retroagindo para
alcançar fatos jurídicos perfeitos e acabados.
Por outro lado, as razões da modulação estão assim justificadas pela decisão:
“A modulação de efeitos de decisão proferida tanto em controle concentrado
quanto em controle difuso julgado sob a sistemática da repercussão geral é poder
conferido ao STF, condicionado à presença de interesse social e à necessidade de
garantir segurança jurídica aos jurisdicionados. Tal instituto busca evitar que a
decisão proferida por esta Corte afete, de forma negativa e relevante, importantes valores sociais, especialmente os princípios da boa-fé e da confiança legítima,
que, no caso, respaldam os atos praticados e o eventual tratamento favorável concedido aos contribuintes beneficiados com legislação estadual que concedeu crédito presumido ou fictício, até o presente julgamento. Tratando-se de ato normativo que vigeu e produziu efeitos, com a presunção de sua constitucionalidade
pelos contribuintes do tributo, a situação enseja a necessária proteção das expectativas legitimamente criadas.”
“[...] os valores discutidos na presente ação são bilionários, o que pode levar, de um
lado, uma empresa à falência ou, de outro, ao aumento do déficit público, nas já́ comba-
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lidas finanças estaduais. A título ilustrativo, cito a informação trazida pelo Estado
de São Paulo, na condição de amicus curiae, o qual informa que, caso prevaleça a
tese de que seria vedado o estorno proporcional de crédito de ICMS na presente
hipótese, isso representaria um risco de devolução de créditos na ordem de R$ 9
bilhões de reais apenas pelo referido Estado. Por outro lado, ainda que a posição
por mim defendida se sagre vencedora, há o risco de que os Estados que não adotaram
qualquer medida em relação ao estorno proporcional dos créditos assim o procedam com
base no entendimento desta Suprema Corte, de forma retroativa aos últimos cinco anos.”
(fls. 13)
“Voto para conferir à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias
já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do
Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir da presente decisão.”

Assim, criou-se no mínimo uma dúvida de qual seria o significado pretendido no voto ao se utilizar da frase: “fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos
das relações tributárias já constituídas”, ainda mais quando tal frase é complementada com a explicitação do que seria o seu significado através do uso da locução “isto é”: caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado
de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos
a partir da presente decisão.
Ao se manter o entendimento pela literalidade da decisão, sem valorar o seu
contexto, e os motivos que levaram à própria modulação, cria-se uma situação
perigosa e esdrúxula de que o contribuinte que não foi autuado pela falta de estorno não será penalizado com novos lançamentos pelos Estados de destino, enquanto aqueles que foram autuados, em princípio, terão suas autuações mantidas
e julgadas conforme a decisão.
Portanto, coloca contribuintes que se utilizaram dos créditos, agora julgados
espúrios, em situações díspares e distintas, dependendo de terem ou não sido
autuados.
Desta forma, contribuintes que tiveram a “sorte” de não serem autuados não
poderão sê-lo em relação a períodos pretéritos, enquanto outros, que por assim
dizer, tiveram o “azar” de serem autuados, seriam penalizados, com a certeza de
que seus procedimentos foram indevidos.
A se manter este entendimento, irá se criar uma situação de extrema insegurança jurídica, que a Lei Complementar n. 160/2017 e que o Convênio 190/2018
não resolveram, pois embora a referida Lei Complementar tenha dado a possibilidade de convalidação desses benefícios concedidos de maneira inconstitucional,
posto que fora dos limites do CONFAZ e sem Convênio para subsidiá-los, ficou na
mão dos Estados de destino analisarem os procedimentos e atendimento das condições previstas no Convênio n. 190/2018 pelos Estados de origem. E esta prova
de cumprimento das exigências estabelecidas pelo Convênio n. 190/2018 ficou a
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cargo dos contribuintes, que não têm qualquer acesso às informações ou qualquer
ingerência para fazer com que os Estados de origem cumpram as exigências necessárias para a convalidação dos seus benefícios e de seus créditos, agora julgados de maneira definitiva como espúrios.
Como se sabe, vários Estados estão negando os pedidos de convalidação dos
referidos créditos feitos pelos contribuintes sob as mais variadas alegações possíveis para declarar o não atendimento das condições estabelecidas pelo Convênio
pelos Estados concedentes, e mais uma vez, quem sofre a retaliação da guerra
fiscal é o contribuinte, que não tem qualquer possibilidade de exigir o cumprimento das apontadas irregularidades praticadas pelos Estados concedentes dos
referidos benefícios.
Como bem apontado pelo próprio voto vencedor, o NEF – Núcleo de Estudos
Fiscais (NEF/FGV DIREITO SP), sob coordenação Professor Eurico de Santi, relata que alguns Tribunais Administrativos Tributários, a despeito da convalidação
da LC n. 160/2017, “... têm optado pelo prosseguimento do julgamento quanto ao
mérito, mantendo as autuações fiscais com base na jurisprudência até então firmada sobre guerra fiscal”.
A mesma preocupação foi trazida em sede de embargos de declaração pela
ANDAP – Associação Nacional de Distribuidores de Autopeças, amicus curiae admitido no processo em tela, que relata que “essa possível interpretação da modulação dos efeitos do v. acórdão de fls. traz uma clara situação de desigualdade
entre contribuintes na mesma situação, violando o princípio da isonomia, previsto nos artigos 5, I e 150, I da CF/88”.
Ainda segundo ela, “se não esclarecida a extensão dessa ressalva na modulação dos efeitos da decisão, os Estados podem entender que estariam autorizados
a manter as autuações já realizadas contra os seus contribuintes em relação aos
fatos geradores ocorridos anteriormente à prolação do acórdão, sendo impedidos
apenas em relação a novas autuações para fatos geradores pretéritos”.
Ainda segundo seu entendimento, embora a finalidade da referida Lei Complementar n. 160/2017 tenha sido tentar extinguir a guerra fiscal, foram estabelecidos inúmeros requisitos de responsabilidade exclusiva dos Estados envolvidos
que precisam ser preenchidos e por eles decididos para a eficácia completa do
encerramento dessas discussões, e, portanto, mais uma vez, o contribuinte estaria
à mercê da discricionariedade dos Estados para fazer prevalecer seus direitos.
V. Conclusão
Portanto, como se pode notar, a questão está ainda distante de ter uma solução pacífica e segura para os contribuintes de boa-fé, que adquiriram mercadorias de outros Estados sem, inclusive, muitas vezes, possuírem qualquer conhecimento do que se passava na origem, e se os seus fornecedores eram ou não beneficiários de incentivos fiscais concedidos ao desamparo de Convênio autorizador
para tanto.
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Mais uma vez se instaura a insegurança jurídica e se traz mais incertezas do
que certezas aos contribuintes, e aos próprios Estados, e o que deveria ter solucionado um problema crônico e que se arrasta há décadas, apenas o transformou em
mais um “episódio” do que parece ser uma nova “temporada” de um filme já tão
antigo e conhecido que ainda não tem previsão de acabar.
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1. Introdução
Recentemente, em março de 2021, foi concluído o aguardado julgamento
pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”) das ações diretas de inconstitucionalidade (“ADI”) n. 1.945 e n. 5.659, em que se discutia qual tributo incidiria sobre as
operações de cessão ou licenciamento de uso de software – se o imposto sobre
serviços de qualquer natureza (“ISS”) ou o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços (“ICMS”). O julgamento parece ter colocado fim a uma discussão
iniciada há mais de vinte anos, mas questões relevantes permanecem abertas ao
debate.
Como contribuição aos Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário
Atual do IBDT, apresentamos notas sobre a saga da tributação dos softwares no
Brasil, com destaque às mudanças de entendimento do Supremo Tribunal Federal conforme se dá a evolução tecnológica, a qual foi discutida em um dos painéis
do evento. Diferente de uma aprofundada revisão doutrinária a respeito do tema,
o presente texto procura apenas contribuir com algumas notas sobre possíveis
efeitos prospectivos da jurisprudência que tem “o sinal dos tempos” como persistente fundamento decisório, adotando-se como referencial o atual e complexo
sistema constitucional brasileiro de distribuição de competências tributárias e os
desafios que deverá enfrentar diante da constante revolução tecnológica de nossos dias.
No tópico 2, apresentaremos uma breve retrospectiva de eventos relevantes
no longo processo de qualificação de softwares como mercadorias ou como serviços, com reflexos em diversos tributos brasileiros. O tópico 3 se dedica à análise
de aspectos importantes do julgamento das ADIs n. 1.945 e 5.659, destacando-se
três dos principais fundamentos que podem ser destacados do voto do Ministro
Dias Toffoli: o critério objetivo de aderência à lei complementar, a presença de
esforço humano nas operações e o “sinal dos tempos”. O tópico 4, por sua vez,
suscita possíveis ecos desse novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal,
inclusive em relação a tributos federais, questionando se esse será apenas mais um
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capítulo para muitas outras discussões que podem surgir. Para o fechamento do
texto, o tópico 5 apresenta algumas considerações finais.
2. Breve retrospectiva de uma saga normativa: a qualificação de softwares
como mercadorias ou como serviços e os seus reflexos em todo o sistema
tributário brasileiro
O tratamento tributário das operações envolvendo softwares sofreu significativas modificações legais e de entendimento jurisprudencial ao longo do tempo,
oscilando ora em direção aos argumentos a favor da incidência do ICMS, ora em
direção aos argumentos a favor do ISS, ou mesmo de ambos ou nenhum, a depender de características da operação e do próprio programa de computador.
Um histórico acurado quanto à evolução do tema pode incluir uma série de
eventos ocorridos nas últimas décadas. Para os propósitos deste texto selecionamos apenas alguns desses eventos, sumarizados abaixo. Os primeiros desses eventos há mais de duas décadas.
Em 1998, ocorreu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 176.626/SP, de
relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal concluiu que o ICMS não poderia incidir sobre o licenciamento ou cessão de
uso de programa de computador. Adotando-se um conceito de “mercadoria” capaz de abranger apenas os bens corpóreos e considerando-se que o licenciamento
de softwares teria por objeto um direito, não caberia a incidência do ICMS. O STF
também afirmou que caberia a incidência do ICMS apenas sobre o “software de
prateleira” (off the shelf ), pois este seria a materialização da criação intelectual, o
corpus mechanicum passível de atos de comércio.
Ainda em 1998, foram publicadas duas leis de grande relevância para o desenvolvimento do tema da propriedade intelectual nos anos vindouros: a Lei n.
9.610/1998, tutelando a proteção dos direitos autorais em geral, e a Lei n.
9.609/1998, que dispôs especificamente sobre propriedade intelectual de programas de computador e a sua comercialização.
É interessante notar que o art. 1º da Lei n. 9.609/1998 definiu o programa de
computador (software) como “o conjunto organizado de instruções em linguagem
natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza”. Por sua
vez, a Lei n. 9.610/1998, ao incluir os programas de computador no rol das obras
intelectuais protegidas os insere em um conjunto mais abrangente, considerando-as “as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer
suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro” (art. 7º,
caput e inciso XII).
Em especial, é fundamental notar que os arts. 7º e 9º da Lei n. 9.609/1998
dispõem expressamente que o uso de programa de computador será objeto de
contrato de licença.
A remuneração pela referida cessão de direito de uso (licenciamento) de softwares pode ser qualificada como pagamento de royalties. Depreende-se da Lei n.
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9.610/1998, em meio às regras de proteção de direitos autorais, que o pagamento
por softwares não tem a natureza de royalties, salvo quando percebidos pelo autor
ou criador. Nesse mesmo sentido, a remuneração pela exploração de direitos autorais é classificada como royalties pelo art. 22, alínea “d”, da Lei n. 4.506/1964,
que inclui a contrapartida da exploração de direitos autorais dentre os rendimentos decorrentes do uso, fruição ou exploração de direitos, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.
Em 1999, foi proposta a ADI n. 1.945, de autoria do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro – PMDB, cujo julgamento foi concluído em 2021. A referida ADI se voltou contra a Lei n. 7.098/1998, do Estado do Mato Grosso, que
havia incluído no campo de incidência do ICMS as “operações com programa de
computador – software –, ainda que realizadas por transferência eletrônica de
dados”.
Em 2003, foi editada a Lei Complementar n. 116, norma geral em matéria de
ISS, que expressamente previa a tributação municipal da atividade de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação no item 1.05 de
sua anexa lista de serviços. Assim, a lei complementar, dirimindo eventuais conflitos de competência entre Estados e Municípios (Constituição, art. 146), prescreveu que serviços prestados para o licenciamento ou cessão de direito de uso de
softwares de qualquer gênero estariam sujeitos exclusivamente ao ISS.
A divergência entre o entendimento até então manifestado pelo Supremo
Tribunal Federal, quanto à incidência de ICMS sobre relevantes categorias de
softwares, e a norma da Lei Complementar n. 116/2003 (com destaque ao item 1.05
de sua lista de serviços tributáveis pelo ISS), tornou-se latente nos anos que se
seguiriam, com reflexos também sobre tributos federais.
O acatamento ao entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à incidência de ICMS e ISS sobre royalties fez com que os efeitos de tal jurisprudência
fossem amplificados para alcançar também a União e os tributos sob a sua competência, como o imposto de renda e diversas contribuições. Cita-se, como exemplo, a Solução de Consulta COSIT n. 3, de 2008, que, manifestando obediência
ao entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal especialmente nos
REs n. 176.626 e a outros julgamentos de mesmo sentido, concluiu, in verbis:
“I – se considera remuneração de serviço profissional:
a) assessoria e consultoria em informática;
b) desenvolvimento e implantação de programas (software) por encomenda para
uso exclusivo, elaborado para certo usuário ou que incluam fornecimento de suporte técnico em informática, compreendendo a atualização de programas e serviços correlatos;
c) elaboração de projetos de hardware;
d) desenvolvimento de melhorias e/ou de novas funcionalidades (customização)
no software por encomenda para uso exclusivo, para atender necessidades específicas solicitadas pelo cliente;

448

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

e) manutenção e suporte técnico remoto desde que vinculado às atividades enumeradas nas alíneas ‘b’ e ‘d’, acima.
II – Não se considera remuneração de serviços profissionais:
a) a comercialização do software produzido em série, também chamado de ‘cópias
múltiplas’ ou padronizado;
b) a licença de uso em caráter permanente de cópia de software de uso geral, não
exclusivo, para uso em um mercado ou segmento de mercado;
c) o aluguel ou licença de uso provisória de cópia de software de uso geral, não
exclusivo, para uso em um mercado ou segmento de mercado;
d) a manutenção e o suporte técnico remoto de software de uso geral voltada a
manter o software sempre atualizado para que continue atendendo as necessidades dos licenciados no decorrer do tempo, desenvolvida em caráter geral, não
exclusivo.”

Como consequência desse entendimento, a Solução de Consulta COSIT n.
3/2008, até recentemente adotada como razão de decidir de outras soluções de
consultas, considerou que haveria a retenção de contribuições para o programa
de integração social e para o financiamento da seguridade social (“PIS/COFINS”),
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), e do Imposto de Renda
na Fonte (“IRRF”) apenas em operações nacionais relacionadas a softwares elaborados por encomenda. Com relação às operações com softwares de prateleira ou
customizáveis, a orientação da administração fiscal foi para a não retenção de
PIS, COFINS, CSLL, IRRF
Ainda em 2008, a Solução de Divergência COSIT n. 27 foi além, aplicando a
distinção de softwares padronizados (mercadorias) e customizados (serviços) não
somente para contratos de cessão de direito de uso de software, mas também em
relação à licença de direitos de comercialização e distribuição de programas de
computador padronizados. Como consequência, considerou-se que não estariam
“sujeitos à incidência de Imposto de Renda na Fonte (IRRF) nem à incidência da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) os valores remetidos
ao exterior em pagamento pela aquisição ou pela licença de direitos de comercialização de software sob a modalidade de cópias múltiplas (‘software de prateleira’)”.
Em 2010, mais de dez anos após o ajuizamento da ADI n. 1.945, foi julgado o
seu pedido de medida cautelar, formulado para a suspensão dos efeitos da norma
mato-grossense. Com a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Supremo Tribunal
Federal modificou o entendimento outrora estabelecido no RE n. 179.626, decidindo ser possível a incidência do ICMS sobre softwares comercializados por meio
de transferência meramente eletrônica de dados (download), afastando, portanto,
o entendimento de que mercadorias abarcariam apenas itens corpóreos. O acórdão destaca que a Suprema Corte não poderia “se furtar a abarcar situações novas, consequências concretas do mundo real, com base em premissas jurídicas que
não são mais totalmente corretas. O apego a tais diretrizes jurídicas acaba por
enfraquecer o texto constitucional, pois não permite que a abertura dos dispositivos da Constituição possa se adaptar aos novos tempos, antes imprevisíveis.”
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Em 2011, as Soluções de Consulta SRRF08/DISIT n. 132 e n. 192 afirmaram
a não incidência de PIS/COFINS-Importação “sobre os valores pagos, creditados,
entregues ou remetidos para pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior
a título de Royalties, cessão do direito de uso ou de licença de uso, desde que estes
valores estejam discriminados no documento que fundamentar a operação”. Tais
contribuições deveriam incidir “apenas sobre eventuais valores referentes a serviços conexos contratados”, exigindo-se demonstração documental da individualização desses elementos.
Entre outros eventos que poderiam ainda ser mencionados, em 2015, foi editado o Convênio CONFAZ ICMS n. 181, o qual autorizou os Estados signatários a
concederem redução na base de cálculo do ICMS, de forma que a carga tributária
corresponda ao percentual de, no mínimo, 5% sobre operações com softwares,
disponibilizados por qualquer meio, inclusive nas operações efetuadas por meio
da transferência eletrônica de dados. A partir desse convênio, os Estados signatários começaram a editar decretos introduzindo as regras do Convênio em sua
legislação interna, passando, portanto, a tributar pelo ICMS qualquer operação
com software, independentemente do tipo de software e do meio pelo qual o software foi disponibilizado.
Nessa mesma toada, em 2017, foi editado o Convênio CONFAZ ICMS n. 106,
o qual disciplinou a cobrança do ICMS incidente nas operações com bens e mercadorias digitais comercializadas por meio de transferência eletrônica de dados e
concedeu isenção nas saídas anteriores à saída destinada ao consumidor final. Ou
seja, tornou-se ainda mais abrangente a previsão de incidência de ICMS sobre
operações envolvendo softwares.
Também em 2017, mantendo coerência com a distinção entre softwares padronizados (mercadorias) e customizados (serviços) adotada pelo Supremo Tribunal
Federal, a Solução de Consulta COSIT n. 230 demonstra que a administração
federal manteve sem modificações o entendimento e os mesmos fundamentos da
Solução de Consulta COSIT n. 3/2008 acima mencionada. A Solução de Consulta
COSIT n. 407/2017, por sua vez, ainda pontuou que “o campo de incidência do
IRRF, no que diz respeito à atividade de elaboração de programas de computador
(softwares), alcança somente as operações caracterizadas como serviços profissionais. Assim, não são tributados por essa espécie, as situações em que se configure
circulação de mercadorias. Portanto, faz-se necessária a distinção entre essas modalidades de operações.”
Vale observar que, ainda em 2017, alterando o entendimento da Solução de
Divergência n. 27/2008, foi publicada a Solução de Divergência COSIT n. 18/2017,
segundo a qual “importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a residente ou domiciliado no exterior em contraprestação pelo direito de
distribuição ou comercialização de software, para revenda a consumidor final, o qual
receberá uma licença de uso do software, enquadram-se no conceito de royalties e
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estão sujeitas à incidência de Imposto sobre a Renda na Fonte (IRRF) à alíquota
de 15%”.
Note-se que, embora tenha reformado a Solução de Divergência n. 27/2008,
a Solução de Divergência COSIT n. 18/2017 não representou divergência com
relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à caracterização
de softwares padronizados como mercadorias. De fato, boa parte do texto desta
manifestação fazendária procura distinguir casos de (a) licenciamento ou cessão
do direito de uso de programas de computador; (b) licenciamento de direitos de
distribuição ou comercialização de programas de computador oriundos do exterior; e (c) transferência de tecnologia. A distinção é realizada de forma a destacar
que a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 176.626/SP abrangeria apenas o primeiro (“licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de
computador”).
Também em 2017, uma nova ação foi proposta perante o Supremo Tribunal
Federal: a ADI n. 5.659, de autoria da Confederação Nacional de Serviços – CNS,
questionando a constitucionalidade da incidência do ICMS sobre operações com
softwares com base no Decreto n. 46.877/2015 e na Lei n. 6.763/1975, ambos do
Estado de Minas Gerais. Essa ação seria mais tarde julgada em conjunto com a
ADI n. 1.945, proposta em 1999.
Em 2019, novamente preocupando-se em manter coerência argumentativa
com a distinção entre softwares padronizados (mercadorias) e customizados (serviços) adotada pelo Supremo Tribunal Federal, ao tratar do cálculo do IRPJ e da
CSLL pela sistemática do lucro presumido, a Solução de Consulta COSIT n. 269
analisou o caso de empresa cuja atividade envolvia o licenciamento de plataforma
que apenas sofria eventuais customizações relativas à associação das funções previamente desenvolvidas. O fato de haver customização mínima foi apontado pela
administração fiscal como fundamento para afastar a existência de uma prestação de serviços. A manifestação fazendária considerou que “adaptações feitas no
produto pronto para cada cliente, representam meros ajustes no programa, permitindo que o software (que já existia antes da relação jurídica) possa atender às
necessidades daquele cliente ... não configuram verdadeira encomenda de um
programa e, portanto, as respectivas receitas não são auferidas em decorrência da
prestação de serviços. Logo, nestes casos, o percentual aplicável é de 8% (oito por
cento).” Por sua vez, prosseguiu a COSIT observando que, “caso se verifique que
essas adaptações representem, em verdade, o próprio desenvolvimento de um
programa aderente às necessidades do cliente e impliquem nova versão do produto ou sejam significativas ao ponto de não se enquadrarem como os meros ajustes
mencionados, configurada estará a prestação de um serviço, o que sujeita a receita decorrente ao percentual de presunção de 32% (trinta e dois por cento)”.
Outras manifestações da COSIT quanto à incidência de PIS/COFINS-Importação em operações de cessão de direito de uso de softwares, ainda em 2019, mantiveram o entendimento de não haver a incidência das referidas contribuições.
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Note-se que esse entendimento não se baseou na distinção de mercadoria vs. serviço, mas sim na constatação de que se trataria de operação envolvendo um direito (e não um serviço). Nesse sentido, sem qualquer referência ou aparente influência dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, a Solução de Divergência
COSIT n. 2/2019 concluiu que tais contribuições não incidiriam “sobre os valores
pagos, creditados, entregues ou remetidos para pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior a título de remuneração do direito de autor relativo a programa de computador, desde que estes valores estejam discriminados no documento
que fundamentar a operação. Neste caso, as contribuições sobre a importação incidirão apenas sobre eventuais valores referentes a serviços conexos contratados.”
Finalmente, em 2021 o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento em
conjunto do mérito das ADIs n. 1.945 e 5.659. Neste julgamento, a Corte alterou
substancialmente o seu entendimento a respeito da matéria, conforme descrito
no tópico seguinte.
3. Julgamento das ADIs n. 1.945 e n. 5.659: incidência exclusiva de ISS sobre
o licenciamento de softwares
Por maioria de votos, a Suprema Corte decidiu que há a exclusiva incidência
de ISS, e não de ICMS, sobre operações de cessão (ou licenciamento) de direito de
uso de software, sendo irrelevante a distinção entre programa de computador sob
encomenda e padronizado. O resultado do julgamento das ADIs n. 1.945 e n.
5.659 pelo Plenário do Tribunal é representado na tabela abaixo:
Inconstitucionalidade da incidência de ICMS
sobre a cessão ou licenciamento de software

Constitucionalidade da incidência de ICMS
sobre a cessão ou licenciamento de software

Min. Alexandre de Moraes

Min. Cármen Lúcia

Min. Dias Toffoli

Min. Edson Fachin

Min. Luiz Fux

Min. Gilmar Mendes

Min. Marco Aurélio

Min. Nunes Marques

Min. Ricardo Lewandowski
Min. Roberto Barroso
Min. Rosa Weber

O voto vencido da Ministra Cármen Lúcia, relatora da ADI n. 1.945, seguindo o entendimento anterior da Suprema Corte, estabelecia uma distinção entre o
software por encomenda e o software padronizado. No entendimento da Ministra,
no caso de software padronizado, o adquirente (licenciado ou cessionário) não
buscaria uma obrigação de fazer, mas sobretudo a utilidade do produto final. Por
outro lado, no caso de software por encomenda, haveria a contratação de mão de
obra vinculada a um produto final, sendo notória a expressividade da obrigação
de fazer na contratação realizada. A maioria do Plenário divergiu desse entendi-
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mento, acompanhando o voto do Ministro Dias Toffoli, relator da ADI n. 5.659 e
designado relator para o acórdão da ADI n. 1.945.
Três fundamentos podem ser destacados do voto do Ministro Dias Toffoli: (i)
o critério objetivo de aderência à decisão da lei complementar; (ii) a presença de
esforço humano nas operações; e (iii) o que chamaremos de “sinal dos tempos”.
Em primeiro lugar, pontuou-se o papel do legislador complementar para
dirimir conflitos de competência em matéria tributária, com base no art. 146,
inciso III, da Constituição Federal. O voto do Ministro Dias Toffoli aponta que a
lei complementar deve ser adotada como critério objetivo de resolução de conflitos de competência em matéria tributária, considerando que “a Corte tem tradicionalmente resolvido as indefinições entre o ISS e o ICMS com base na sistemática objetiva”. Assim, seria decisivo considerar que o licenciamento ou a cessão de
direito de uso de software estaria expressamente contemplado pelo item 1.05 da
lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/2003, bem como não estabeleceria qualquer diferença entre o software padronizado e o por encomenda e tampouco quanto ao fato de a transferência do uso ocorrer via download ou por meio
de acesso à nuvem, por exemplo.
Em segundo lugar, o Ministro tratou da noção de esforço humano para assim
aproximar as operações com software de uma obrigação de fazer, o que justificaria
a incidência do ISS. A questão adentra em um dos pontos de maior controvérsia
no sistema tributário brasileiro, que certamente irá ensejar questionamentos a
respeito de uma série de outros temas, que não cabem nos lindes do presente
texto.
De todo modo, segundo o entendimento que prevaleceu no julgamento, o
esforço humano seria verificável no software em todas as suas modalidades: (i)
feito por encomenda, voltado ao atendimento de necessidades específicas de um
determinado usuário; (ii) padronizado, fornecido em larga escala no varejo; (iii)
customizado, o qual contempla características tanto do software padronizado
quanto do software por encomenda; (iv) disponibilizado via download, cujo instalador é transmitido eletronicamente de um servidor remoto para o computador do
próprio usuário; e (v) disponibilizado via computação em nuvem.
Especificamente em relação ao software padronizado e comercializado no varejo, o Ministro Dias Toffoli afirmou que se estaria diante de uma operação mista
ou complexa, consubstanciada não apenas na obrigação de dar um bem digital
como também em uma obrigação de fazer, ao passo que a Ministra Cármen Lúcia
afirma que a prevalência estaria na obrigação de dar – afastando, portanto, o ISS.
No entendimento do Ministro Dias Toffoli, a obrigação de fazer neste caso estaria
presente no esforço intelectual humano necessário para o desenvolvimento daquele programa de computador, ainda que este fosse posteriormente replicado
em escala.
Se este suposto esforço intelectual prévio não fosse suficiente para justificar
a incidência do ISS sobre o licenciamento de software padronizado, o voto do Mi-
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nistro Dias Toffoli acrescenta que serviços acessórios reforçariam a incidência do
tributo: assistência ao usuário (help desk), a disponibilização de manuais, atualizações tecnológicas e outras funcionalidades previstas no contrato de licenciamento
ou de cessão de uso – fatores estes que justificariam a incidência de ISS sobre o
software como um todo.
Em terceiro lugar, mas longe de ser o menos importante, o fundamento do
“sinal dos tempos” como justificativa intransponível para mudança jurisprudencial, adotado em 2010 no julgamento da medida cautelar da ADI n. 1945, novamente foi invocado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2021, para o
julgamento de mérito desta ação, com nova reviravolta jurisprudencial.
Em seu voto, o Ministro Dias Toffoli destaca “que a tradicional distinção entre software de prateleira (padronizado) e por encomenda (personalizado) parece
não mais ser suficiente para a definição da competência para tributação dos negócios jurídicos de licenciamento ou cessão de uso de programas de computador
em suas diversas modalidades”. Com a adoção “da chamada interpretação evolutiva”, competiria à Suprema Corte “admitir as mudanças nos sistemas econômicos
ocasionadas pelas novas formas de exercício de atividades remuneradas”.
4. Alguns possíveis ecos do novo posicionamento do Supremo Tribunal
Federal: novos capítulos da saga?
A inteligibilidade de um sistema jurídico, entre outros fatores, depende da
coerência com que diferentes interlocutores reagem em relação a diretrizes que
lhes afetem. A série de manifestações administrativas quanto à incidência de tributos federais ao longo das últimas décadas, baseadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à incidência de ISS ou ICMS sobre operações
com softwares, evidencia a influência do resultado do entendimento emanado nas
ADIs n. 1.945 e n. 5.659 a uma grande quantidade de tributos que não foram
protagonistas nesses julgamentos.
Como exemplo, vale rememorar questões de repercussão massificada, como
a determinação do percentual de presunção lucratividade a ser adotado na sistemática do lucro presumido em face de receitas de cessão do direito de uso (licenciamento) de softwares ou, ainda, a obrigação de retenção na fonte dos valores de
IRPJ, CSLL e do PIS/COFINS em operações dessa natureza em âmbito nacional.
Outro exemplo de como o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal pode representar apenas mais um capítulo para muitas outras discussões que
podem surgir, os contratos internacionais envolvendo o licenciamento de programas de computador também podem sofrer desdobramentos e prolongamento de
um período de insegurança. Atualmente, no âmbito da tributação federal, a cessão do direito de uso (licenciamento) de software proveniente do exterior, a remuneração remetida pelo cessionário/licenciante ao exterior estaria geralmente sujeita ao IRRF de 15%, ao Imposto sobre Operações Financeiras na modalidade
câmbio (“IOF/Câmbio”) de 0,38% e, se houver a transferência do respectivo códi-
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go-fonte, CIDE de 10% (isenta, nos casos em que não há a referida transferência).
Esse quadro sofrerá alteração em razão do julgamento das ADIs n. 1.945 e n.
5.659, com a exigência de PIS e COFINS?
Vale considerar que o entendimento manifestado na Solução de Divergência
COSIT n. 2/2019, no sentido de que royalties pagos pela simples licença de uso de
software estaria fora da hipótese de incidência do PIS/COFINS-Importação (art.
1º, § 1º, da Lei n. 10.865/2004), não necessariamente deve ser modificado em razão do julgamento das ADIs n. 1.945 e n. 565. Ocorre que, conforme se observou
acima, diferente do que se verifica em outras manifestações da Receita Federal os
fundamentos adotados pela COSIT não se basearam na disputa existente entre a
tributação municipal ou estadual com base no conceito de serviço ou mercadoria.
No caso de cessão de direito de distribuição ou comercialização de software
proveniente do exterior, a remuneração remetida pelo cessionário/licenciante ao
exterior estaria geralmente sujeita ao IRRF de 15%, ao IOF/Câmbio de 0,38% e,
se houver a transferência do respectivo código-fonte, CIDE de 10% (isenta, nos
casos em que não há a referida transferência). Esse quadro deveria sofrer alteração em razão do julgamento das ADIs n. 1.945 e n. 5.659? Parece razoável compreender que não, já que a licença de distribuição sequer está contemplada item
1.05 da lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/2003, de forma que
não foi contemplada pelos referidos julgamentos.
Uma das soluções simplificadoras adotadas nas ADIs n. 1.945 e n. 5.659, em
especial, poderá ecoar sobre uma série de outros tributos: o voto do Ministro Dias
Toffoli consignou que serviços acessórios deveriam ser somados, de forma a reforçar a caracterização do serviço, como assistência ao usuário (help desk), a disponibilização de manuais, atualizações tecnológicas e outras funcionalidades previstas
no contrato de licenciamento ou de cessão de uso. O entendimento de que tais
fatores justificariam a incidência de ISS sobre o valor da cessão do direito de uso
do software como um todo pode entrar em choque com a concepção, aplicável
para tributos de competência da União, de que atividades complexas, sempre que
possível, podem ser segregadas para a identificação do mais adequado tratamento tributário.
5. Considerações finais
Ao julgar as ADIs n. 1.945 e n. 5.659, por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que há a exclusiva incidência de ISS, e não de ICMS, sobre
operações de cessão (ou licenciamento) de uso de software, sendo irrelevante a
distinção entre programa de computador sob encomenda e padronizado.
A decisão do Supremo Tribunal Federal pretende amplitude para abarcar
programas de computador de qualquer modalidade. Segundo o entendimento
que prevaleceu no julgamento, o esforço humano que justificaria a incidência de
ISS seria verificável nas mais variadas modalidades conhecidas de software: (i)
feito por encomenda, voltado ao atendimento de necessidades específicas de um
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determinado usuário; (ii) padronizado, fornecido em larga escala no varejo; (iii)
customizado, o qual contempla características tanto do software padronizado
quanto do software por encomenda; (iv) disponibilizado via download, cujo instalador é transmitido eletronicamente de um servidor remoto para o computador do
próprio usuário; e (v) disponibilizado via computação em nuvem.
No entanto, o escopo do julgamento não deve alcançar todas operações envolvendo softwares e não está imune a futuras revisões, em razão da evolução tecnológica.
Em especial, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade da
operação de cessão de direito de uso de software, referida no item 1.05 da lista
anexa à Lei Complementar n. 116/2003. Contudo, o bojo dessa discussão não
envolve operações de cessão do direito de distribuição ou comercialização de softwares, por exemplo.
A solução das ADIs n. 1.945 e n. 5.659 é marcada por uma opção que tem
sido chamada por alguns de pragmática e simplificadora, com a uniformização
da tributação independentemente de customização ou do formato do software objeto de contrato de cessão de direito de uso (licenciamento). Se é certo que a antiga controvérsia entre o ISS e o ICMS sobre essas operações parece a muitos ter
chegado a um termo, diversas questões permanecem abertas, inclusive quanto a
outros tributos cuja incidência sobre softwares também pode ser controversa.
As futuras discussões sobre as ADIs n. 1.945 e n. 5.659 devem equacionar os
fundamentos adotados pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive os três abordados no presente texto, colhidos do voto do Ministro Dias Toffoli: (i) o critério objetivo de aderência à lei complementar; (ii) a presença de esforço humano nas
operações; e (iii) o “sinal dos tempos”.
A qualificação da cessão de direito de uso (licenciamento) de softwares como
um serviço, uma mercadoria ou, ainda, como algo diverso (um direito) é, de fato,
determinante para um sistema tributário como o brasileiro, que possui rígida
distribuição de competências tributárias. Neste nosso sistema, mercadorias são
tributadas pelo ICMS, serviços pelo ISS e direitos sobre a propriedade intelectual
dessa natureza poderiam ser tributados por novos impostos da competência residual da União, criados mediante lei complementar (Constituição, art. 154).
O critério objetivo adotado pelo Supremo Tribunal Federal, referendando a
decisão do Legislador Complementar de sujeitar à incidência do ISS a atividade
de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador (item
1.05 da lista de serviços), assim, não pode ser absoluto. Caracterizando-se a hipótese como um direito, e sendo este conceito distinto do conceito de serviço, a regra de competência aplicável seria a do art. 154 (e não do art. 156) da Constituição, sob pena de inadmissível transferência de competência tributária da União
aos Municípios.
Por sua vez, o critério da presença de esforço humano nas operações com
software, embora adotado em termos bastante abrangentes na decisão das ADIs n.
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1.945 e n. 5.659, pode ser desafiado pelos avanços da economia digitalizada. A
tendência da ausência de esforço humano direto nas operações executadas com
recursos de automação em diferentes graus, com base na utilização de inteligência artificial e em outros avançados métodos tecnológicos, desafiará essa decisão.
Nesse contexto, chama a atenção a recente proposta apresentada pela Organização das Nações Unidas para a introdução de um novo dispositivos nos tratados internacionais para evitar a dupla tributação da renda (“Artigo 12-B”) para
abranger especificamente rendimentos de atividades digitais automatizadas, fornecidas na internet ou rede eletrônica, caracterizados justamente por situações
em que a intervenção humana é mínima ou mesmo imperceptível.
A saga, portanto, tem chances de prosseguir. Mantendo-se a atual distribuição de competências tributárias, a prática do “fundamento da chamada interpretação evolutiva” referido pelo Ministro Dias Toffoli aliado à constante (r)evolução
tecnológica dos dias atuais desafiará a Suprema Corte a sazonais guinadas jurisprudenciais.
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I. Introdução
O tema do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual foi consistência decisória em matéria tributária nos tribunais superiores. Durante algumas
das palestras e debates foi mencionada a posição do Supremo Tribunal Federal
sobre o conceito de serviço para fins de incidência do Imposto sobre Serviço de
Qualquer Natureza – ISSQN levantando-se a dúvida se, pelas recentes decisões
da Corte Constitucional brasileira, teria havido, ou não, a superação da jurisprudência até então existente no sentido da existência de um conceito constitucional
de serviços relacionado a uma obrigação de fazer1.
O que nos chamou atenção e despertou curiosidade para estudar o tema na
perspectiva da jurisprudência do STF sobre o assunto foi o acórdão do Ministro
Relator Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 603.136/RJ. Nesta ocasião
o referido Ministro concluiu pela incidência do ISSQN sobre os contratos de franquia e menciona em trecho do voto que a decisão vem “reafirmar a jurisprudência
desta Corte, no sentido de incidência do ISS, conforme já decidido em sede de
repercussão geral tanto no RE 651.703, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 26.4.2017,
quanto no RE 592.905, Rel. Ministro Eros Grau, DJe 5.3.2010”2.
A conclusão do voto apresentado pelo Ministro Gilmar Mendes nos leva às
seguintes hipóteses: (i) as recentes decisões do STF não afastaram o conceito
constitucional de serviço vinculado à obrigação de fazer; (ii) desde a análise do
RE n. 592.905, contratos de leasing, o STF expandiu o conceito constitucional de
serviços, o que foi reforçado pelo RE n. 651.703 ou (iii) não há coerência nos argumentos jurídicos contidos nos votos dos últimos casos envolvendo o tema. Isto
impossibilita, por ora, concluir se há ou não superação do conceito de serviço
vinculado a uma obrigação de fazer.

1

2

A Súmula Vinculante n. 31 do STF consolidou tal interpretação ao dispor “É inconstitucional a
incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS sobre operações de locação de
bens móveis.”
Cf. Voto do Ministro Gilmar Mendes no RE n. 603.136, p. 22.
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Nessa linha, sabendo-se o impacto da coerência na intepretação do Direito
pelo Poder Judiciário para garantia da segurança jurídica do contribuinte3, e com
o objetivo de averiguar se há consistência e coerência decisória4 em relação à definição de serviço para fins de incidência de ISSQN, nos recentes julgamentos do
STF que enfrentaram a hipótese de incidência do ISSQN, o presente artigo se
propõe a realizar tal análise a partir dos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes que julgou, no RE n. 603.136, sobre a incidência do ISSQN sobre os contratos
de franquia. A partir daí far-se-á digressão sobre os julgamento anteriores do
STF sobre o tema e que basearam os termos do voto vencedor no RE n. 603.1365.
Esclarece-se que para realizar essas aproximações e distanciamentos entre as
decisões de modo a tentar avaliar se há eventual mudança de interpretação por
parte do STF, considerar-se-á não apenas a parte prescritiva das decisões, mas
também as razões de decidir, já que elas também impactam a confiança do con-

3

4

5

“A coerência representa um estágio avançado da evolução sistêmica, que protege o jurisdicionado
contra o arbítrio do fisco, contendo o poder de tributar.” (ZILVETI, Fernando Aurelio. Ensaio
sobre a coerência no direito tributário, uma análise do sistema tributário criado a partir do CTN
na interpretação do STF. In: OLIVEIRA, José André Wanderley Dantas de; ROSEMBLATT, Paulo (org.). Direito tributário, comemoração dos 50 anos do Código Tributário Nacional, estudos em homenagem a Souto Maior Borges. 1. ed. Recife: Nossa Livraria, 2016, p. 121-122)
Nessa linha, Humberto Ávila ressalta que: “O dever de consistência ou de coerência formal significa a exigência de não contradição entre as normas tanto na fase da sua edição pelo Poder Legislativo quanto na fase da sua aplicação.”
Veja também os trabalhos de: DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins
Fontes, 2011. BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Uma teoria normativa do precedente judicial: o
peso da jurisprudência na argumentação jurídica. 2007. Tese (Doutorado). Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2007. AMBI, Eduardo. Jurisprudência lotérica.
Revista dos Tribunais vol. 786, ano 90. São Paulo: RT, abril de 2001, p. 108-128. GÜNTHER,
Klaus. Uma concepção normativa de coerência: para uma teoria discursiva da argumentação jurídica. Trad. Leonel Cesarino Pessôa. Cadernos de Filosofia Alemã n. 6. São Paulo: Departamento
de Filosofia da USP, 2000.
Destaca-se aqui um trecho de um estudo anterior que ressaltou a importância da análise holística
das decisões jurisprudenciais: “Sob a perspectiva do ISS, embora o Supremo Tribunal Federal
tenha entendido pelo cabimento da incidência do imposto municipal em caso de contratações de
franquia, como se extrai do Recurso Extraordinário n. 603.136/RJ, deve-se ter em mente a necessidade de análise conjunta da jurisprudência da Excelsa Corte, considerando que, em outros
julgados, inclusive posteriores a esse primeiro, como na Ação de Direta de Inconstitucionalidade
n. 3.142/DF, em que se consignou entendimento do plenário da Corte, reconheceu-se que a interpretação da norma de tributação deveria decorrer de uma análise das particularidades contratuais caso a caso, de modo que, em relação às obrigações a serem cumpridas no bojo do contrato
de franquia, conforme a praxe comercial, pode-se delas segregar a cessão de direito de uso de
marca, tendo em vista tratar-se de obrigação apartada das demais e que não se confunde por
completo com a complexidade do contrato de franquia no formato negociado pelo franqueador.”
(CARNEIRO, Daniel Dix; REBOUÇAS, Bruno Nogueira. Critérios para o reconhecimento contábil da receita vinculada aos contratos de franquias e possíveis impactos fiscais para fins de incidência das contribuições PIS/COFINS e do ISS: uma abordagem a partir do recente posicionamento do STF. Revista de Direito Contábil e Fiscal vol. 3, n. 5. São Paulo, jan./jun. de 2021, p. 41)
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tribuinte e informam a posição do Tribunal sobre a matéria6. Além disso, considerar-se-ão apenas os termos dos votos vencedores dos referidos Recursos Extraordinários.
A seguir, passaremos a analisar os julgados do Supremo.
II. Dos argumentos jurídicos apresentados no RE n. 603.136/RJ – contratos
de franquia
O caso objeto do julgamento no Recurso Extraordinário n. 603.136/RJ7 envolveu a análise sobre a incidência, ou não, do ISSQN sobre os contratos de franquia de uma rede de fast food. De um lado, o contribuinte defendia que os contratos de franquia tinham como objeto principal obrigações de dar, tais como cessão
de marca, direitos e know-how, ao passo que a Fazenda Municipal do Rio de Janeiro alegava que os contratos envolviam sim, ainda que em parte, obrigações de
fazer e que, por isso, sujeitavam-se ao ISSQN.
Analisando-se os termos do voto do Ministro Gilmar Mendes com foco nos
argumentos jurídicos utilizados para se concluir que há nessa espécie de contrato,
prestação de serviço e, portanto, incidência de ISSQN, verifica-se que o Relator
parte, no início de suas razões de decidir, de um conceito constitucional de serviço vinculado à obrigação de fazer, resgatando o julgado RE n. 116.1218. No entanto, em continuidade à argumentação, o Relator do RE n. 603.136/RJ avança para
um elastecimento do conceito de serviço vinculando-se ao julgamento do RE n.
592.9059 e depois recua, voltando a avaliar se no contrato em questão há, ou não,
obrigação de fazer.
Demonstraremos tal oscilação argumentativa a partir de trechos do próprio
voto e, por esse motivo, pedimos desculpas antecipadas pelo excesso de citações
ao longo deste artigo, mas essa forma de desenvolvimento do texto foi feita com o
objetivo científico de mostrar os argumentos jurídicos, termos e interpretações
utilizados nos próprios votos vencedores.
No tópico do voto vencedor do RE n. 603.136 denominado “O conceito de
serviço na Constituição e a demarcação da competência tributária municipal”, o
6

7

8

9

“Quando se fala em ‘decisão’ faz-se referência à sua parte vinculativa, representada pela sua parte final prescritiva. Isso não quer dizer que, excepcionalmente, razões constantes da fundamentação da decisão quando devidamente discutidas pelo Tribunal, não possam gerar confiança. Em
algumas situações são precisamente as rationes decidendi que informam a posição do Tribunal a
respeito da matéria. Obter dicta e esclarecimentos também podem funcionar, portanto – dependendo da sua extensão, da sua clareza e do seu consenso –, como base excepcional de confiança.”
(ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 505)
BRASIL, STF, Recurso Extraordinário n. 603.136, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j.
29.05.2020.
BRASIL, STF, Recurso Extraordinário n. 116.121, Rel. Min. Octavio Gallotti, Redator do Acórdão: Min. Marco Aurélio, j. 11.10.2000.
BRASIL, STF, Recurso Extraordinário n. 592.905, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j.
02.12.2009.
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Relator estabelece a premissa de que “a menção a serviços ‘de qualquer natureza’,
na Constituição de 1988, sugere uma leitura ampla do termo ‘serviço’”10. Isto é,
reconhece que nem o art. 156, inciso III, nem outros dispositivos constitucionais
definem o que seria “serviço”, ficando tal tarefa, nos termos do mencionado artigo constitucional a cargo do legislador complementar. O voto do Ministro Gilmar
Mendes, inicia portanto, abrindo espaço para adoção de uma interpretação ampla de serviço.
Na sequência, contudo, afirma que “o legislador complementar não está inteiramente livre no exercício desse mister”, havendo “limites a serem observados
pela atividade legislativa e que representam balizas à própria atividade impositiva”11. Explica que caso “pudesse o legislador complementar ou municipal ‘ressignificar’ esse conceito, estaria a manipular os lindes de sua própria competência”12. Adiante, após fazer menção ao art. 110 do Código Tributário Nacional,
justificando que não pretenderia interpretar a Constituição à luz do CTN, reitera
que “admitir que ao legislador fosse dado alterar as materialidades utilizadas
para repartir as competências tributárias, como já disse, seria o mesmo que reconhecer-lhe o direito de alargar ou estreitar os limites de sua própria competência
ao seu bel-prazer”, e conclui que “isso evidentemente viola a Carta Constitucional”13.
O Relator retoma o raciocínio reiterando a premissa de que “não existe, já no
texto constitucional, definição precisa, exata e completa do que seja ‘serviço de
qualquer natureza’”. Citando trecho do voto do Ministro Eros Grau o julgamento
do RE n. 592.905 conclui que há duas certezas: (i) que o art. 156, inciso III, atribui
à lei complementar definir quais os serviços de qualquer natureza que podem se
sujeitar à incidência do ISSQN e (ii) que “essa definição se dá dentro de certos
limites que já se devem colher do próprio texto constitucional”.
E encerrando o tópico o Ministro Gilmar Mendes conclui afirmando que sua
conclusão segue a linha da jurisprudência do STF:
“Em todo caso, na linha da jurisprudência desta Corte, creio podermos afirmar
que o legislador pode até restringir o conceito de serviço, mas não pode ampliá-lo
indiscriminadamente, não pode deturpá-lo – isto é, não pode chamar de serviço
aquilo que serviço não é.”

A partir dessa lógica interpretativa e pelos argumentos apresentados pelo
Ministro Relator, verifica-se que a premissa desenvolvida é que o legislador complementar poderá definir quais os serviços estão sujeitos ao ISSQN, no entanto,
essa definição deve estar compatível com o que seria serviço pra fins da Constitui-

10
11
12
13

Cf. Voto do Ministro Gilmar Mendes no RE n. 603.136, p. 2.
Cf. Voto do Ministro Gilmar Mendes no RE n. 603.136, p. 2.
Cf. Voto do Ministro Gilmar Mendes no RE n. 603.136, p. 3.
Cf. Voto do Ministro Gilmar Mendes no RE n. 603.136, p. 3.
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ção. Na qual, como ele mesmo afirma anteriormente, não existe “definição prevista, exata e completa do que seja ‘serviço de qualquer natureza’”.
Dessa forma, a conclusão por ele alcançada é de que a mera inclusão na Lei
Complementar “não transforma em ‘serviço’ a atividade que, pela sua natureza,
tenha outra qualificação jurídica, mas a falta, a não previsão, na linha da jurisprudência deste Tribunal, afasta a incidência do imposto”.
A partir daí, então, para encontrar qual seria o balizador para a definição do
que seria serviço, o Relator passa a analisar a jurisprudência do STF sobre o tema
e, para chegar à sua conclusão, baseia-se no RE n. 116.121 no qual o redator para
o acórdão vencedor foi o Ministro Marco Aurélio, DJ 25.05.2001, que tratou da
locação de bens móveis, no RE n. 592.905, Rel. Min. Eros Grau, DJ 05.03.2010,
que enfrentou a das operações de leasing e também do RE n. 651.703, Rel. Min.
Luiz Fux, DJ 26.04.2017, que enfrentou as atividades realizadas pelas operadoras
de planos de saúde.
Após analisar os referidos precedentes, o Ministro Gilmar Mendes conclui
que seria possível assentar que “de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ISS incide sobre atividades que representem tanto obrigações de
fazer quanto obrigações mistas, que também incluem uma obrigação de dar”14.
Seguindo essa interpretação sobre os precedentes do STF, o Ministro Gilmar
Mendes parte para demonstrar a realidade dos contratos de franquias que são
contratos complexos, de “natureza híbrida”, envolvendo não apenas obrigações
de dar, mas também obrigações de fazer. Segundo ele “esse caráter ‘híbrido’,
‘complexo’ ou ‘eclético’ se faz ver na própria legislação que regula o contrato de
franquia no Brasil, a Lei n. 8.955/1994”15. E conclui que “as ditas obrigações de
dar e de fazer não funcionam como critério suficiente para definir o enquadramento do contrato de franquia no conceito de ‘serviço de qualquer natureza’,
previsto no texto constitucional”16, mas ao mesmo tempo, para o Relator restou
“evidente que esta tal estrutura negocial inclui tanto prestações de ‘dar’ como
prestações de ‘fazer’”. Nessa linha, o Ministro Gilmar Mendes ainda reforça o
entendimento de que há, dentro do contrato de franquia, obrigações de fazer e
não apenas obrigações de dar:
“De toda sorte, ainda que possam ser diversos os efeitos e as prestações implicadas num dado contrato de franquia, uma coisa me parece certa. Não condiz com
a realidade atual das trocas comerciais pretender que a relação estabelecida em
decorrência de um contrato de franquia – refiro-me, é claro, à relação interna
entre franqueador e franqueado – resuma-se a uma simples cessão de direitos,
sem qualquer forma de prestação de serviços, como pretendem fazer crer os que
defendem a tese da não incidência de ISS. Isso simplesmente não é correto. O

14
15
16

Cf. Voto do Ministro Gilmar Mendes no RE n. 603.136, p. 10.
Cf. Voto do Ministro Gilmar Mendes no RE n. 603.136, p. 12.
Cf. Voto do Ministro Gilmar Mendes no RE n. 603.136, p. 15.
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contrato de franquia inclui, sim, uma prestação de serviço passível de sofrer incidência do imposto municipal. Há, nesse liame contratual, inegável aplicação de
esforço humano destinado a gerar utilidade em favor de outrem (o franqueado).
O vínculo contratual, nesse caso, não se limita a uma mera obrigação de dar, nem
à mera obrigação de fazer.”

E conforme antecipado inicialmente, o Ministro Gilmar Mendes conclui que
há incidência de ISSQN sobre os contratos de franquia e afirma que ao fazê-lo
não estaria “inovando em relação à linha de precedentes do Supremos Tribunal
na matéria, mas apenas reafirmando a jurisprudência da Corte”17.
Por outro lado, importante destacar que o Ministro encerra seu voto pontuando a necessidade de se atentar para as consequências do julgamento, não
como um elemento extrajurídico:
“Enfim, penso que é pertinente fazer esse último registro, quanto às consequências deste julgamento, não como um elemento extrajurídico e, portanto, alheio a
esse julgamento, mas como uma questão que tem, sim, íntima conexão com o
cerne do sistema tributário e com o papel institucional nesta Corte.”18

Nesse sentido, passa-se, agora, a buscar as aproximações e distanciamentos
em cada um desses julgados em relação aos argumentos trazidos pelo Ministro
Gilmar Mendes e aqueles utilizados nos precedentes por ele referido para, então,
se apurar se de fato há coerência argumentativa entre esses julgamentos, se averiguando se há, ou não, superação do conceito de serviço vinculado a uma obrigação de fazer em alguns desses julgados ou, ao contrário, em nenhum deles há
abandono a tal conceito constitucional de serviço baseado no Código Civil.
A análise dos julgamentos verificará a posição nos acórdãos dos seguintes
aspectos tratados pelo Ministro Gilmar Mendes no RE n. 603.136 (i) se há ou não
definição na Constituição do que seriam os serviços de qualquer natureza, (ii)
papel da Lei Complementar na definição dos serviços tributáveis, (iii) conceito de
serviço se vinculado à obrigação de fazer ou adoção da interpretação econômica
e, eventualmente, (iv) argumentos consequencialistas.
II.1. O histórico de julgados do STF sobre conceito de serviço – aproximações e
distanciamentos com o julgamento do RE n. 603.136
II.1.1. O caso da locação do guindaste
Conforme indicado pelo Ministro Gilmar Mendes no RE n. 603.136, o julgamento marco que sedimentou o conceito constitucional de serviço como obrigações de fazer, e não de dar, foi o julgamento do RE n. 116.121 no qual se analisou
a locação de guindaste para Construção Civil sem o oferecimento de qualquer

17
18

Cf. Voto do Ministro Gilmar Mendes no RE n. 603.136, p. 17.
Cf. Voto do Ministro Gilmar Mendes no RE n. 603.136, p. 21.
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serviço adicional, que culminou na publicação da Súmula Vinculante n. 31, que
dispõe: “é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer
natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis”.
Na ocasião, o voto vencedor do Ministro Marco Aurélio expõe a necessidade
de se buscar os institutos em vigor para apurar o conceito de serviço e pra isso
busca as definições existentes no Código Civil19.
No referido julgamento, o STF superava a doutrina clássica de Bernardo
Ribeiro de Moraes que adota o conceito econômico de serviço que não se confunde, segundo o referido Autor, ao conceito de “prestação de serviço” do direito civil. Nessa linha interpretativa do conceito econômico de serviço, este abrangeria
não só o fornecimento de trabalho, mas também outras atividades como locação
de bens móveis, cessão de direitos e execução de obrigações de fazer e outros20.
Um ponto importante deste julgamento é que o Relator do voto, Ministro
Marco Aurélio Melo pondera que “se, no caso, o proprietário do guindaste coloca
à disposição daquele que o loca também algum serviço […] se houvesse o contrato
para essa prestação, concluiria pela incidência do tributo”. Ou seja, já nesse momento surgia a linha interpretativa de que, caso haja parcela de serviço, o todo
seria serviço. E esse é um dos argumentos utilizados pelo Ministro Gilmar Mendes na análise do contrato de franquia ao constatar que a controvérsia “reside na
natureza híbrida, na maneira de ser complexa desse contrato mercantil”.
No entanto, não há dúvidas de que a argumentação que baseou o voto do
Ministro Marco Aurélio, como dito, é que serviço sujeito à incidência de ISSQN
vincula-se a uma obrigação de fazer. E no caso específico da análise do contrato
de franquias, o Ministro Gilmar Mendes explicita que nessa espécie contratual
apenas a “distinção entre as ditas obrigações de dar e de fazer não funciona como
critério suficiente para definir o enquadramento do contrato de franquia no conceito de ‘serviço de qualquer natureza’, previsto no texto constitucional”.
Nesse sentido, verifica-se que o critério da obrigação de fazer é um dos critérios utilizados pelo Ministro Gilmar Mendes para concluir que há incidência do
ISSQN sobre os contratos de franquia, sendo, de fato, o ponto de aproximação
entre o RE n. 603.136 e o RE n. 116.121, mas não foi o único critério para alcançar
tal conclusão.
Ele avalia outros critérios que foram, segundo o referido Relator, utilizados
para definição da incidência do ISSQN no contrato de leasing e, por isso, passa-se

19

20

“Em face do texto da Constituição Federal e da legislação complementar de regência, não tenho
como assentar a incidência do tributo, porque falta o núcleo dessa incidência, que são os serviços.
Observem-se os institutos em vigor tal como se contêm na legislação de regência. As definições de
locação de serviços e locação de móveis vêm-nos do Código Civil [...].” (BRASIL, STF, Recurso
Extraordinário n. 116.121, Rel. Min. Octavio Gallotti, Redator do Acórdão: Min. Marco Aurélio,
j. 11.10.2000, p. 1)
MORAES. Bernardo Ribeiro. Doutrina e prática do Imposto sobre Serviço. São Paulo: RT, 1978, p. 42.
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à análise do RE n. 651.703 e quais os pontos de aproximação com o caso do contrato de franquia.
II.1.2. O caso do leasing
Seguindo na linha do tempo do julgamento que baseou o voto do Ministro
Gilmar Mendes, tem-se o julgamento do RE n. 592.90521 envolvendo o contrato
de leasing.
No Caso da Franquia, o Ministro Gilmar Mendes faz algumas interlocuções
com base no Caso de Leasing. Na primeira interlocução, o Ministro transcreve
parcialmente o voto do Ministro Luiz Fux, relator do RE n. 651.703 a fim de evidenciar alguns pontos, quais sejam: (a) a tendência do Supremo em observar novos critérios de interpretação nos casos de conflito de competência entre o ICMS
e o ISSQN; (b) ressignificação dos conceitos de Direito Civil como fontes relevantes, mas não exaurientes; (c) a classificação entre obrigações de fazer e de dar
pertencentes ao Direito Civil não são mais apropriadas para captar “o enquadramento dos produtos e serviços resultantes da atividade econômica”; (d) conceito
constitucional de serviço é mais amplo do que tão somente o vinculado de “obrigação de fazer”; (e) conceito de prestação de serviço como um “oferecimento de
uma utilidade para outrem, a partir de um conjuntos de atividades imateriais,
prestados com habitualidade e intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não
com a entrega de bens ao tomador”, ou seja, como uma utilidade.
Para o devido enfrentamento da matéria, faremos algumas digressões sobre
o conceito e as modalidades de leasing22. O leasing é uma espécie de arrendamento mercantil que envolve as seguintes partes: (a) fornecedor; (b) arrendador; e (c)
arrendatário. Nesse tipo de contrato23, é convencionada a posse de um bem ao
arrendatário que, ao final do contrato, poderá optar pela (a) devolução do bem;

21

22

23

BRASIL, STF, Recurso Extraordinário n. 592.905, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j.
02.12.2009.
Em síntese, o leasing é regulamentado pela Lei n. 6.099/1974 e pela Resolução n. 351 do Banco
Central.
Em relação ao conceito de leasing, trazemos à baila um dos autores mais tradicionais da doutrina
brasileira a se manifestar sobre o tema: “[...] leasing, também denominado na França ‘crédit bail’ e
na Inglaterra ‘hire-purchase’, é um contrato pelo qual uma empresa, desejando utilizar determinado equipamento ou um certo imóvel, consegue que uma instituição financeira adquira o referido bem, alugando-o ao interessado por prazo certo, admitindo-se que, terminado o prazo locativo, o locatário possa optar entre a devolução do bem, a renovação da locação ou a compra pelo
preço residual fixado no momento inicial do contrato” (WALD, Arnaldo. A introdução do leasing
no Brasil. Revista do Tribunais vol. 415, ano 59. São Paulo, maio de 1970, p. 9-14). Quanto à natureza do contrato de leasing, o professor Orlando Gomes preceitua o seguinte: “é dominante na
doutrina mais recente o juízo de que o leasing é um contrato autônomo, muito embora resulte da
fusão de elementos de outros contratos, mas não pode ser classificado como contrato misto, composto por prestações típicas da locação, da compra e de outros contratos, porque tem causa própria e já se tipizou.” (GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 463)
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(b) renovação do contrato; ou (c) compra do bem com o pagamento observando o
valor ajustado previamente. O leasing possui algumas modalidades, quais sejam:
leasing financeiro, leasing operacional e lease-back.
Nesta seção, buscamos fazer um paralelo entre o RE n. 592.905 (caso de leasing financeiro) e o RE n. 603.136 (caso da franquia) verificando-se qual o critério
utilizado naquele primeiro julgamento para concluir pela incidência do ISSQN
sobre leasing e avaliar se, de fato, os argumentos jurídicos e critérios utilizados
pelo Ministro Gilmar Mendes no RE n. 603.136 para concluir pela incidência do
ISSQN nos contratos de franquia já haviam sido utilizados no mencionado precedente.
O RE n. 592.905, de relatoria do Ministro Eros Grau, tratou da análise de
constitucionalidade da incidência de ISS sobre operações de leasing financeira
sob o tema 125 intitulado de “incidência de ISS sobre operações de arrendamento mercantil”. Como conclusão, assentou-se que o leasing financeiro e o lease-back
têm prevalência em “um fazer”, logo, a cobrança de ISS é cabível para ambos.
Aqui, fazemos um breve parênteses para mencionar o RE n. 547.24524, no
qual foi firmado entendimento diverso com base no argumento de que o leasing
operacional seria assemelhável a um contrato de locação. Seguindo a retórica
utilizada no julgado, locação é classificada como uma obrigação de dar e, com
respaldo no entendimento da Súmula Vinculante n. 31 do STF25, o ISS se torna
inaplicável26. Feitos esses esclarecimentos iniciais, seguimos para a comparação
propriamente dita.
Pelos termos do voto vencedor do RE n. 592.905, verifica-se a adoção das
premissas de que Lei Complementar não define o conceito de serviço, apenas o
declara e, dessa forma não pode inovar na definição deste conceito de serviço, o
que também é adotado como premissa no voto do Ministro Gilmar Mendes no RE
n. 603.136.
Seguindo adiante na análise, quanto à natureza dos contratos em tela, de
acordo com o RE n. 592.905, o contrato de arrendamento mercantil (leasing fi-

24

25

26

BRASIL, STF, Recurso Extraordinário n. 547.245, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j.
02.12.2009.
Aberto Macedo entende que esta Súmula estaria sendo cada vez menos aplicada, o que, na visão
do Autor levaria a uma superação da mesma em momento posterior. Essa seria uma consequência
de um fenômeno que o Autor entende como um “resgate do conceito de serviço como bem imaterial” (MACEDO, Alberto. Capítulo 17. O conceito de serviço como bem imaterial incorporado
pelo direito privado e a jurisprudência do STF, com o julgado RE-RG 603.136 RJ (franquia), de
2020. In: MATA, Juselder Cordeiro da; BERNARDES, Flávio Couto; LOBATO, Valter de Souza
(org.). Tributação na sociedade moderna. Minas Gerais: Arraes Editores, 2021. vol. II.
Essa decisão foi bastante criticada por ter estabelecido decisões com diferentes resultados sem
uma clara distinção das modalidades. Vide PANUCCI FILHO, Roberto. Lease-back. 2014. 195 f.
Dissertação (Mestrado). Mestrado em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2015.
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nanceiro) é conceituado como um contrato autônomo27. Ainda mais, reforça-se a
ideia de que o contrato de leasing não tem caráter de contrato misto28.
Convém apontar que outros dois termos foram mencionados no RE n.
603.136: “híbrido” e “complexo”. O termo “híbrido” foi expressamente citado no
voto do Ministro Carlos Britto, conforme transcrito: “O leasing é um contrato reconhecidamente híbrido, não se confunde com locação de bens móveis, implica prestação de serviços, consistente na obtenção de um bem e, simultaneamente, na
administração de um financiamento.”29 (Destaque nosso) Enquanto que o termo
“complexo” foi citado no voto do Ministro Ricardo Lewandowski, no qual dispõe
que “entendo também que o contrato de leasing é um contrato complexo [...]” (destaque nosso).
No caso da franquia, não resta dúvida que se trata de um caso de obrigações
mistas. Esses contratos também são chamados no RE n. 603.136 de “híbridos”,
“complexos” e “ecléticos”30.
Segundo o trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, as modalidades de
leasing financeiro e lease-back são abarcadas pelo ISS, senão vejamos: “Pode-se
assentar, contudo, que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ISS incide sobre atividades que representem tanto obrigações de fazer
quanto obrigações mistas, que também incluem uma obrigação de dar.”31
No caso da franquia, esse termo é utilizado como uma suposta autorização
constitucional para flexibilização do conceito de “serviço”. No caso de leasing, esse
termo é entendido como passível a acolher obrigações que não se consubstanciam
em “típicas” obrigações de fazer.
Da análise do voto vencedor do RE n. 592.905, verifica-se que o critério utilizado para qualificar a tributação através de ISS vinculou-se à avaliação de obrigação de fazer32 e a verificação da preponderância da atividade. No caso em ques27

28

29
30

31
32

Correntes da doutrina acerca da natureza do contrato de leasing: (a) negócio jurídico direto e
complexo; (b) negócio jurídico indireto; e (c) fruto de um contrato misto. Filiam-se as correntes
Arnold Wald, Mauro Brandão Lopes e Waldírio Bulgarelli, respectivamente.
Nisso trazemos um trecho do voto do Ministro Eros Grau que explicita bem esse posicionamento:
“No arrendamento mercantil (leasing financeiro), contrato autônomo que não é contrato misto [...].”
No RE n. 592.905, acórdão, p. 12.
RE n. 592.905, acórdão, p. 19.
Contrato “híbrido”, “misto”, “complexo” ou “eclético” são termos que, no voto do Ministro Gilmar
Mendes, são tidos como sinônimos. A título ilustrativo, fazemos referência a alguns trechos do
voto do Ministro Gilmar Mendes no qual ele profere o seguinte: “Esse caráter ‘híbrido’, “complexo” ou “eclético” se faz ver na própria legislação que regula o contrato de franquia no Brasil, a Lei
8.955/1994.” (RE n. 603.136, acórdão, p. 16); “Ressalte-se que nova lei de franquias, Lei nº 13.966,
de 26 de dezembro de 2019, a qual entrou em vigor 90 dias após a data de sua publicação, não
muda esse aspecto conceitual, que caracteriza a franquia como um contrato híbrido e complexo.”
(RE n. 603.136, acórdão, p. 17); e “Reitere-se que os contratos de franquia são de caráter mistos ou
híbridos, o que engloba tanto obrigações de dar quanto de fazer.” (RE n. 603.136, acórdão, p. 26)
Cf. Voto do Ministro Gilmar Mendes no RE n. 603.136, p. 14.
“O que fez foi algo diverso: ao analisar as operações de leasing financeiro e lease-back entendeu
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tão concluiu-se pela preponderância do financiamento, que foi considerada obrigação de fazer e, por isso, serviço que, por si só, atrairia a incidência do imposto
municipal.
Portanto, a referida decisão verifica o caráter da atividade preponderante
que, no caso, entendeu-se como uma obrigação de fazer. Por isso, o julgamento
conclui pela incidência de ISS. Entretanto, no caso da Franquia, não sendo possível aplicar o critério da preponderância, em parte justificada pela coesão das
atividades prestadas em contratos híbridos, o Supremo adota o critério para a
incidência de ISS a identificação de uma obrigação de fazer em contratos híbridos.
Ou seja, pelos termos do voto do RE n. 603.136, em contratos complexos,
para avalição da incidência ou não de ISS, não se buscou a identificação e classificação de uma atividade preponderante no contrato, pois, em tese, havendo alguma obrigação de fazer e a menção da atividade na lista anexa da Lei Complementar, a cobrança de ISS seria possível.
Diante disso, o que se verifica é que o critério adotado pelo STF no caso da
Franquia é mais aberto e de fácil preenchimento se comparado com o que havia
se assentado anteriormente no julgamento RE n. 592.905 envolvendo os contratos
de leasing.
E daí se extrai que não se pode afirmar que o voto do Ministro Gilmar Mendes encontra-se em perfeita consonância com os termos do julgamento do leasing,
havendo parcial inovação em seu julgamento, já que conclui que em contratos
complexos e híbridos em que há obrigações dar e obrigações de fazer, haverá,
potencialmente, incidência de ISS independentemente da avaliação da preponderância da obrigação de fazer existente.
Em relação a argumentos de cunho consequencialistas, registra-se trecho do
voto do Ministro Ricardo Lewandowski no qual se demonstra a preocupação do
referido Ministro em tentar enquadrar a situação objeto do julgamento dentro do
campo de incidência de pelo menos um tributo, concluindo que “os operadores
de leasing estão no melhor mundo possível porque eles não pagam ISS, não pagam ICMS, não pagam IOF” e então questiona “qual seria o tributo, então, que
incidiria sobre essa operação?”33

33

que, apesar de se tratarem de operações mistas e complexas, o seu núcleo correspondia a uma obrigação de fazer. Por esse motivo, os Municípios poderiam instituir ISS sobre referidas atividades.
Desse modo, o Supremo Tribunal Federal não se afastou do conceito de serviços, muito pelo contrário:
verificou se as atividades questionadas se amoldavam ou não a este conceito, e após concluir afirmativamente, permitiu que os Municípios exercessem sua competência tributária para exigir ISS sobre
essas atividades
(LEÃO, Martha; DIAS, Daniela Gueiros. O conceito constitucional de serviço e a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal. Revista Direito Tributário Atual vol. 41, ano 37. São Paulo: IBDT, 1º
semestre de 2019, p. 296-317).
RE n. 592.905, acórdão, p. 18.
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E lembre-se que esse argumento também foi utilizado pelo Ministro Gilmar
Mendes no voto proferido no RE n. 603.136, que tratou do contrato de franquia,
ao mencionar que “pela decisão de inconstitucionalidade, estamos a criar “vazios”
no sistema tributário, decotes na já combalida estrutura fiscal dos Estados e Municípios, fatos livres de tributação”34.
No voto do Ministro Gilmar Mendes há um claro descontentamento em julgar pela inconstitucionalidade da demanda, se esta gerar como consequência o
não pagamentos de nenhum dos tributos mencionados. Aqui vemos uma convergência entre os julgados no sentido de que a operação deveria ser tributada pelo
menos por um tributo. Essa linha de argumentação, encontrada em ambos os
casos analisados, é denominada de single tax principle, em português o princípio
da tributação singular desenvolvida em 1997 e encabeçada pelo professor Reuven
S. Avi-Yonah35.
II.1.3. O caso das operadoras de planos de saúde
Como dito inicialmente, o voto do Ministro Gilmar Mendes, que analisou os
contratos de franquia, repassa também o julgamento do RE n. 651.703/PR de relatoria do Ministro Luiz Fux que, por sua vez, analisou a incidência do ISSQN
sobre as atividades das operadoras de planos de saúde.
Segundo o Ministro Gilmar Mendes no voto do caso das franquias, no referido RE envolvendo a atividade de planos de saúde a “Suprema Corte voltou a
discutir se o ISS só poderia incidir sobre obrigações de fazer, e não de dar”. O
próprio Gilmar Mendes reconhece que nesta ocasião “defendeu-se uma interpretação mais ampla do conceito constitucional de serviços, desvinculada da teoria
civilista”, que se concentra como critério de diferenciação entre obrigações de dar
e de fazer.
E esse ponto é central para se averiguar se esse julgamento envolvendo a
atividade de planos de saúde manteve a linha até então seguida pelo STF no tocante ao conceito constitucional de serviço ou, ao contrário da interpretação apresentada pelo Ministro Gilmar Mendes, distanciou-se consideravelmente da “teoria civilista” até então adotada.
Pela leitura do extenso voto proferido pelo Ministro Luiz Fux no RE n.
651.703, é possível perceber a clara argumentação no sentido de que a Constituição não trazia em si um conceito de serviço e de que seria necessário ampliar a
interpretação de forma a acompanhar a evolução econômica da sociedade. De
forma similar ao que também fora desenvolvido pelo Ministro Gilmar Mendes no
34
35

Cf. Voto do Ministro Gilmar Mendes no RE n. 603.136, p. 25.
AVI-YONAH, Reuven S. Who invented the single tax principle? An essay on the history of US
treaty policy. N. Y. L. Sch. L. Rev. 59, n. 2, 2015, p. 305-15 e AVI-YONAH, Reuven S. International
taxation of electronic commerce. 52 Tax L. Rev. 507, 517-23, 1997 [hereinafter Avi-Yonah, Electronic Commerce].
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voto sobre as franquias, o Ministro Luiz Fux inicia seu voto marcando como premissa que “ainda que previsto na lei complementar a que alude a constituição,
mas não se enquadrando como serviço sob a ótica da materialidade do art. 156,
III, da CRFB/88, não poderá haver incidência deste tributo”36.
Na sequência registra “que não se preconiza a tese da interpretação econômica no Direito Tributário, o que enfraqueceria a segurança jurídica, mas, também,
não se predica o primado do Direito Privado como o único critério a nortear a
interpretação do texto constitucional”. No entanto, o Ministro reconhece que “a
Constituição é carente de conceitos verdadeiramente constitucionais, pelo que o
princípio da interpretação da lei conforme a Constituição pode ganhar cores de
uma interpretação da Constituição conforme a lei”, mas ressalva que isso não
significa que “os conceitos constitucionais são necessariamente aqueles encontrados na lei ordinária”.
E, posteriormente, admite que os conceitos constitucionais não são fechados
e unívocos e que há necessidade de se interpretar a Constituição a partir de pluralismo metodológico, utilizando-se vários métodos tais como literal, sistemático,
teleológico, “devendo-se recorrer também aos aportes de ciências afins para a sua
exegese, como a Ciência das Finanças, a Economia e a Contabilidade”.
Baseando-se em trechos dos votos dos RE n. 592.905 e n. 547.245 que analisaram os contratos de leasing, o Ministro Luiz Fux conclui que “a ideia de unidade
do sistema jurídico repousa muito mais no plano axiológico do que no linguístico,
não havendo porquanto qualquer óbice a que determinada palavra tenha um
sentido diferente no Direito Tributário”. Na sequência manifesta-se expressamente que “deve-se reconhecer a interação entre o Direito e a Economia, em substituição ao formalismo jurídico” e que a “interpretação é simultaneamente jurídico-econômica, ainda que, para a formação dos conceitos tributários passem pelo
filtro jurídico”.
Nessa linha interpretativa o Ministro Luiz Fux inova em relação aos votos
anteriores sobre o tema e manifesta-se expressamente no sentido de que a Constituição não apresenta conceitos, mas sim tipos37, “pois, do contrário, seria despiciendo o emprego de lei complementar para dirimir conflitos de competência,
consoante a previsão do art. 146, I, CRFB/88”38.
Ressalva que isso não significa que nessa “linguagem tipológica e potencialmente aberta”, o legislador complementar possua liberdade para determinar sobre os impostos previstos na Constituição, eis que ele fica, então, “vinculado aos
sentidos mínimos que são extraídos das locuções empregadas pelo Texto Constitucional na definição da competência tributária”39.
36
37
38
39

Cf. Voto do Ministro Luiz Fux no RE n. 651.703, p. 3.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 275.
Cf. Voto do Ministro Luiz Fux no RE n. 651.703, p. 15.
Cf. Voto do Ministro Luiz Fux no RE n. 651.703, p. 16.
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O Ministro Luiz Fux conclui que o julgamento dos RE n. 547.245 e n. 592.905,
que analisou a incidência do ISSQN nas operações de leasing financeiro e lease-back, teria sinalizado que a interpretação do conceito de “serviços” no texto constitucional teria um sentido mais amplo do que tão somente vinculado ao conceito
de “obrigação de fazer” e teria superado o precedente no RE n. 116.121. No entanto, conforme explicitado anteriormente, ao que parece o RE n. 592.905 não
pareceu ampliar o conceito de serviço para além do critério de obrigação de fazer,
mas concluiu que no caso dos contratos complexos, bastaria que a atividade preponderante dele possuísse obrigação de fazer. Ou seja, a conclusão apresentada
pelo Ministro Luiz Fux em relação aos RE n. 547.245 e n. 592.905 parece ultrapassar os termos do voto vencedor do referido julgamento.
Por outro lado, o voto do Ministro Gilmar Mendes ao analisar o contrato
da franquia e resgatar o mencionado precedente que analisou a incidência do
ISSQN sobre planos de saúde, parece interpretar o conteúdo do voto do Ministro
Luiz Fux de forma distinta, já que conclui sobre esse julgamento no seguinte
sentido:
“Entretanto, como as atividades realizadas pelas operadoras de planos de saúde
foram consideradas de natureza mista (isto é, englobam tanto um ‘dar’ quanto
um ‘fazer’), não se pode afirmar que tenha havido – ainda – uma superação total
do entendimento de que o ISS incide apenas sobre obrigações de fazer, e não sobre obrigações de dar.”40

Ou seja, na interpretação do Ministro Gilmar Mendes, o referido precedente
não teria firmado a superação total do entendimento de que incide ISS apenas
sobre obrigações de fazer, o que contrasta com os termos do próprio voto do Ministro Luiz Fux que menciona que o julgamento do leasing trouxe interpretação
de que o conceito de “serviços” no texto constitucional “tem um sentido mais
amplo do que tão somente vinculado ao conceito de “obrigação de fazer”, vindo a
superar seu precedente no RE n. 116.121, em que decidira pela adoção do conceito de serviço sinteticamente eclipsada numa obrigação de fazer”41.
III. Conclusões – há afastamento, pelo STF, do conceito constitucional de
serviço vinculado à obrigação de fazer?
Pela leitura dos recentes acórdãos do STF que trataram especificamente da
avalição da incidência de ISS e o conceito constitucional de serviço, entendemos
que não há um afastamento, por completo, do conceito civilista de serviço vinculado à obrigação de fazer. No entanto, constatou-se que, certamente, este deixou
de ser o único critério jurídico para definição do que se trata de serviços para fins

40
41

Cf. Voto do Ministro Gilmar Mendes no RE n. 603.136, p. 9.
Cf. Voto do Ministro Luiz Fux no RE n. 651.703, p. 18.
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de incidência do ISSQN. A grande questão é que os outros critérios que são utilizados não restaram claros.
No RE n. 592.905, que tratou do leasing financeiro, o voto vencedor utiliza
como critério o fato de tratar-se de contrato complexo no qual há previsão de
obrigações de dar e de fazer, no entanto, concluiu que havia preponderância de
obrigação de fazer e, por consequência, tratava-se de serviço. Verifica-se que este
julgamento expandiu a análise sobre o enquadramento, ou não, de determinado
contrato como serviço, mas manteve tal verificação vinculada à obrigação de fazer
e, nessa linha, entende-se que o referido julgamento não trouxe uma expansão ao
conceito de serviço.
Por outro lado, conforme explicitado, o critério adotado pelo Ministro Gilmar Mendes no RE n. 603.136, que analisou o contrato de franquia, apresentouse semelhante, mas não idêntico, já que neste julgamento, diante da impossibilidade de se avaliar a preponderância da obrigação de fazer, concluiu-se que, tratando-se de contrato complexo, híbrido, no qual há obrigação de fazer, o contrato como um todo se caracterizaria como serviço, havendo, por consequência,
incidência de ISSQN.
No entanto, e apesar de o Ministro Gilmar Mendes resgatar o julgamento do
RE n. 651.703/PR sinalizando uniformidade das decisões do STF sobre o tema e
destacando que não haveria inovação de argumentos jurídicos utilizados ao analisar o caso das franquias, verifica-se que o referido julgamento que analisou se a
operação de planos de saúde era, ou não, serviço para fins de incidência de ISSQN, cujo voto vencedor foi do Ministro Luiz Fux, concluiu pela incidência do
ISSQN sobre as atividades de planos de saúde a partir de outro critério. O voto
do Ministro Luiz Fux no RE n. 651.703/PR foi muito além do conceito de serviço
que seria previsto no Direito Civil e manifestou-se expressamente para necessidade de se buscar outras ciências para aferir o que seria serviços para fins de incidência do ISS, isto é, não há completa coerência entre os argumentos jurídicos contidos no voto vencedor do julgamento no RE n. 603.136 e no RE n. 651.703/PR.
Nesse sentido, o que se verifica é que não há, ainda, superação completa da
teoria civilista no sentido de que o conceito de serviço é aquele previsto no Código
Civil e pressupõe, necessariamente, obrigações de fazer, mantendo-se ainda viva
a Súmula n. 31 do STF. Por outro lado, ainda há coerência parcial nos argumentos jurídicos contidos nos votos dos últimos casos envolvendo o tema, destoandose de forma nítida apenas o voto do Ministro Luiz Fux no julgamento do RE n.
651.703, mas que, como demonstrado, foi lido pelo Ministro Gilmar Mendes não
como superação total do STF em relação ao conceito de serviço vinculado à obrigação de fazer.
No entanto, é inegável, pela análise dos votos vencedores do STF nos recentes julgamentos sobre o tema, que o STF tem sinalizado um processo de restrição
da aplicação da referida Súmula Vinculante, ampliando-se os critérios utilizados
para verificação do enquadramento de realidades fáticas como serviços, mostran-
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do tendência de adoção da interpretação econômica de serviço ou o resgate do
conceito de serviço como bem imaterial em contraposição a bem material42.
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Dever Fundamental de pagar Tributos?
José Casalta Nabais
Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

Antes de mais o meu muito obrigado pelo convite que me dirigiram para
participar deste prestigiado evento, podendo, assim, estar ao lado de um naipe de
justributaristas brasileiros da mais alta craveira e reputação científicas. É, pois,
uma honra para mim e para a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,
a cujo corpo de professores tenho a honra de pertencer, intervir neste VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual, fazendo, mais uma vez, algumas
reflexões sobre um tema que tenho glosado frequentemente e que agora me propuseram com um título que é uma interrogação: dever fundamental de pagar
tributos?
Quem esteja minimamente familiarizado com o que venho escrevendo, vai
para um quarto de século1, saberá que para mim não se trata de uma interrogação, mas antes, de uma afirmação. E uma a firmação que, todavia, se reporta aos
impostos e não aos tributos em geral. O que obviamente, como vamos ver, não
constitui um qualquer capricho meu, antes assenta em profundas razões de substância.
Naturalmente que, como é inteiramente compreensível, na exposição, que se
segue, terei por base fundamentalmente o ordenamento jurídico-constitucional
português, mais especificamente a Constituição de 1976, com as alterações relevantes resultantes das revisões constitucionais de que foi objecto. O que, como é
óbvio, não constitui qualquer obstáculo que impeça a nossa narrativa de ter um
sentido e alcance mais gerais, porquanto a pergunta em causa pode ser feita e
respondida no quadro de um chão constitucional comum à generalidade dos países cuja organização política, económica e social constitua um Estado de Direito
democrático e social.
Pois bem, trata-se de um tema cuja compreensão, como parece óbvio, implica
esclarecer, de um lado, a expressão dever fundamental, ou seja, de que estamos a
falar quando usamos esta expressão, e, de outro lado, se há um dever fundamental relativo ao financiamento do Estado, quando este seja um Estado fiscal, e se
um tal dever, a existir, como nós entendemos que existe, se reporta apenas aos
tributos de estrutura unilateral ou impostos ou a todos os tributos, portanto também aos tributos de estrutura bilateral sejam estes taxas ou contribuições finan-

1

Pois reporta-se à conclusão da minha tese de doutoramento em dezembro de 1996, que, entregue
em janeiro de 1997, apenas foi discutida em maio de 1998. De facto, o texto que foi publicado, em
maio de 1998 – O dever fundamental de pagar impostos. Contributo para a compreensão constitucional
do Estado Fiscal Contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, 5. reimpressão em 2020, foi, sem qualquer alteração, o concluído em 1996.
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ceiras a favor de entidades públicas. Vejamos, então, começando pelos deveres
fundamentais, passando, depois, ao dever fundamental de pagar tributos.
I. Dos deveres fundamentais autónomos
Digamos, pois, alguma coisa sobre os deveres fundamentais, fazendo algumas considerações que, como bem se compreende, não podem deixar de ter natureza genérica. Nesta sede impõe-se dedicar algumas linhas aos deveres fundamentais em geral, de um lado, e aos deveres fundamentais autónomos, de outro
lado.
I.1. Dos deveres fundamentais em geral
Como a outra face dos direitos fundamentais, os deveres fundamentais integram a constituição da pessoa, sendo, por conseguinte, matéria dos direitos fundamentais. O que significa, a contrario, que não integram a constituição da sociedade ou constituição económica nem a constituição do Estado ou constituição
política. O que é muito importante, mesmo decisivo, para a compreensão dos
deveres fundamentais, sobretudo dos deveres fundamentais autónomos, que são
os que são, por via de regra, os tidos em conta quando em narrativa defensiva se
fala de deveres fundamentais, evitando sobretudo que estes sejam juridicamente
concebidos e analisados como sendo um problema do poder político e não, como
efectivamente são, um problema de realização dos direitos fundamentais, intimamente ligado ao respeito da eminente dignidade da pessoa humana2.
Nesta sede importa distinguir, ainda que de forma sumária, entre os deveres
fundamentais correlativos de direitos fundamentais, os deveres fundamentais associados ou coligados a direitos fundamentais e os deveres fundamentais autónomos. Se bem que é a teoria constitucional destes últimos a que mais problemas
suscita, em virtude fundamentalmente de serem objecto de um discurso jurídico
equívoco porque estruturado preferencialmente em total oposição com a teoria
dos direitos fundamentais.
Pois bem, os deveres correlativos de direitos fundamentais, que designamos
por “deveres de direitos”, mais não são do que o aspecto ou lado passivo dos direitos fundamentais, integrando, justamente por isso, a própria figura dos direitos e assumindo as modalidades correspondentes aos traços estruturais em que
estes se analisam3. Assim os deveres correlativos típicos dos direitos, liberdades e

2

3

Para o problema do lugar dos deveres fundamentais na Constituição, v. o nosso estudo Do lugar
dos deveres fundamentais na constituição. Revista de Legislação e de Jurisprudência ano 148º,
2018/19, p. 348 a 369.
Refira-se, a este respeito, que foi por terem presente os deveres correlativos de direitos que a Assembleia Nacional Francesa, em agosto de 1789, recusou a adopção de uma declaração autónoma
de deveres com o argumento de que, numa comunidade liberal, os deveres se identificam com os
direitos. V. o nosso O dever fundamental de pagar impostos. Contributo para a compreensão constitucio-
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garantias são, relativamente ao Estado (e demais poderes públicos), o dever de
abstenção ou de não ingerência (Nichtsstörunsgspflicht) e o dever de protecção (penal ou sancionatória, policial, diplomática etc.) dos direitos face à agressão ou
ingerência de terceiros, o dever de protecção (objectiva) contra afectações indirectas dos direitos fundamentais decorrentes sobretudo da acção estadual e, bem
assim, os deveres organizacionais, procedimentais e processuais para a sua exequibilidade, e, relativamente aos particulares, o dever de não ingerência nos direitos de outrem (a que se dirigem aqueles deveres protectivos do Estado) e o dever de respeito dos direitos fundamentais nas relações fundadas na autonomia
privada, ou seja, os feitos horizontais ou em relação a terceiros (Dittwirkung).
Por seu turno, no que concerne aos direitos sociais, temos deveres fundamentalmente do Estado, cujo titular é o legislador e que são: os deveres (negativos) de
não pôr em causa a consagração e o conteúdo constitucional dos direitos (ou seja,
o an, o quid e o quantum constitucional), o dever (positivo) de concretização jurídico-política do respectivo conteúdo, e ainda o dever (negativo) de, uma vez concretizado o direito social, não revogar pura e simplesmente a respectiva lei concretizadora e de não afectar aquele nível de concretização legal que haja obtido uma
clara “sedimentação” na consciência jurídica comunitária, que possa assim considerar-se ao abrigo de uma proibição constitucional do retrocesso4.
Já no que respeita aos deveres fundamentais associados ou coligados a direitos fundamentais, é de assinalar que, como deveres não autónomos (do ponto de
vista do seu conteúdo ou estrutura interna) coincidem, total ou parcialmente, com
parte do conteúdo dos direitos a que se encontram associados, pois tais direitos
jamais se esgotam nos correspondentes deveres, não havendo assim lugar a qualquer simetria entre direito e dever. Tais deveres serão, pois, direitos-deveres ou
deveres-direitos consoante sejam deveres acessórios ou principais dos correspondentes direitos fundamentais.
Considerando, de algum modo, que todos os deveres fundamentais, nas suas
relações com os direitos fundamentais, acabam por limitar estes, os deveres associados ou coligados a direitos limitam os direitos fundamentais na medida em
que constituem especificas amputações ao conteúdo destes. Os primeiros, os deveres associados a direitos, porque, por um lado, excluem do conteúdo destes a
liberdade negativa ou a faculdade de não exercício e, por outro, impõem em geral, no todo ou em parte, o conteúdo positivo dos mesmos. Já os segundos, os

4

nal do Estado Fiscal Contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 42 e s. V., também, os nossos
estudos Um direito fundamental a não pagar impostos?, em Oswaldo Othon de Pontes Saraiva
Filho (coord.). Direitos fundamentais dos contribuintes – homenagem ao Jurista Gilmar Ferreira
Mendes. São Paulo: Almedina, 2021, p. 233 a 265; e Direitos fundamentais e tributação. Boletim
da Faculdade de Direito (da Universidade de Coimbra) vol. XCVI, 2020, tomo II, p. 667 a 695.
V. o nosso O dever fundamental de pagar impostos. Contributo para a compreensão constitucional do
Estado Fiscal Contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 78 e ss.
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deveres coligados a direitos, porque restringindo os direitos a que estão coligados, excluem do conteúdo dos mesmos diversas faculdades ou segmentos positivos que de outro modo integrariam o conteúdo dos correspondentes direitos5.
Podemos dizer que, neste tipo de deveres, as limitações dos correspondentes
direitos, que em princípio são direitos sociais, podem conduzir a que parte das
prestações estaduais, que os mesmos implicam, possam ser imputadas aos titulares desses direitos-deveres, designadamente em termos de pagamento dos serviços públicos, em que se concretizam essas prestações, como a educação e a saúde
na parte em que não tenham de ser constitucionalmente gratuitas. Pelo que a
análise da estrutura e do conteúdo de tais direitos fundamentais não dispensa a
análise e o conteúdo dos deveres a eles associados ou com eles coligados.
Coisa bem diferente dos deveres correlativos de direitos fundamentais e de
deveres associados ou coligados a direitos fundamentais são os deveres autónomos, os que aqui nos interessam. Mas a estes impõe-se dedicar um ponto próprio.
I.2. Os deveres fundamentais autónomos
Estes, embora constituam uma categoria jurídico-constitucional autónoma,
integram, como referimos, a matéria dos direitos fundamentais, ou seja, a constituição da pessoa. Daí que não admire que o conceito de deveres fundamentais
seja decalcado do de direitos fundamentais. Por isso mesmo, em um conceito
aproximativo, definimos os deveres fundamentais como posições jurídicas passivas, autónomas, subjectivas, individuais, universais e permanentes e essenciais.
Uma noção em que, como é visível, temos as mesmas notas típicas do conceito de
direitos fundamentais, à excepção, naturalmente, da nota que os considera posições jurídicas passivas6.
Assim como não admira que o seu fundamento seja o dos direitos fundamentais – a dignidade da pessoa humana. Muito embora os deveres fundamentais,
enquanto expressão da soberania do Estado imprescindível à organização e funcionamento da comunidade nacional baseada na dignidade da pessoa humana,

5

6

V. o nosso O dever fundamental de pagar impostos. Contributo para a compreensão constitucional do
Estado Fiscal Contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 113 e s. e 123 e s. V. também Júlio Pinheiro Faro, Políticas públicas, deveres fundamentais e concretização de direitos. Revista Brasileira de Políticas Públicas vol. 10, n. 1, 2013, p. 250 e ss.; Marcos Bueno Brandão da Penha, Solidariedade social e o dever fundamental de pagar tributos: a função dos tributos no Estado democrático e social de direito, em Adilson Rodrigues Pires, Carlos Renato Vieira, Rafael Dalibe Bacha
(coord.). Políticas públicas e tributação. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2018; bem como os estudos
constantes do livro de Marciano Seabra de Godoi e Sergio André Rocha. O dever fundamental de
pagar impostos. O que realmente significa e como vem influenciando nossa jurisprudência? Belo Horizonte: D’Plácido, 2017.
Seguimos aqui, em síntese, o que escrevemos no nosso livro O dever fundamental de pagar impostos.
Contributo para a compreensão constitucional do Estado Fiscal Contemporâneo. Coimbra: Almedina,
1998, p. 139 e ss. e 676 e ss.

José Casalta Nabais

481

sejam, em larga medida, criação do legislador constituinte, gozando este neste
domínio de uma maior liberdade do que a de que disfruta em sede dos direitos
fundamentais que, em rigor, se limita a reconhecer.
Onde, porém, a separação dos deveres fundamentais face aos direitos fundamentais se revela particularmente visível é no seu regime. O que não é posto em
causa pelo facto de os deveres fundamentais partilharem do regime geral dos direitos fundamentais, já que este constitui um regime relativo ao conjunto do estatuto constitucional da pessoa. Pelo que valem também para os deveres fundamentais o princípio da universalidade, o princípio da igualdade enquanto proibição
do arbítrio e de discriminações assentes em critérios subjectivos e exigência de
tratamento igual relativamente aos domínios em que a constituição consagra direitos subjectivos de igualdade7, o princípio da proporcionalidade lato sensu no
respeitante à sanção do seu incumprimento e stricto sensu no concernente à sua
concretização pelo legislador, os princípios da sua validade face às pessoas e organizações colectivas, da sua aplicabilidade aos portugueses residentes no estrangeiro e aos estrangeiros e apátridas que residam ou se encontrem em Portugal e
da sua tutela através do Provedor de Justiça e dos tribunais.
Em contrapartida, não participam do regime específico, nomeadamente do regime das restrições aos chamados direitos, liberdades e garantias. Desde logo, os
deveres fundamentais obedecem ao princípio da tipicidade ou lista fechada, sendo
de considerar como tais apenas os que constam, de forma expressa ou implícita,
da Constituição. Esta ideia é válida mesmo face a constituições que, atento o seu
texto, parecem conter, ao menos prima facie, verdadeiras cláusulas gerais de deverosidade social. O que significa que os deveres extraconstitucionais, substancialmente idênticos aos deveres constitucionais, hão-de ser tidos como meros deveres
legais.
Uma característica dos deveres fundamentais que leva a que estes, na medida
em que exprimem o comprometimento e a responsabilidade dos cidadãos relativamente à existência e funcionamento da respectiva comunidade estadual, sejam
muito poucos. Pois os deveres fundamentais autónomos mais não são do que os
custos ou os incommoda que formam a parte passiva do pacto ou contrato social
necessária para assegurar a existência, funcionamento e financiamento da comunidade estadual, cuja razão de ser é a garantia da dignidade da pessoa humana.
Não admira, assim, que tais deveres fundamentais sejam os exigidos: pela existência e subsistência da comunidade estadual (custos existenciais) – o dever de
defesa da pátria, integre-se no âmbito deste ou não um específico dever de serviço militar; pelo funcionamento democrático do Estado (custos de funcionamento

7

V. sobre estes específicos direitos fundamentais de igualdade, o nosso livro O dever fundamental de
pagar impostos. Contributo para a compreensão constitucional do Estado Fiscal Contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 141 e ss.
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democrático) – o dever de voto ou de sufrágio traduza-se este em votar na eleição
de representantes ou em votar directamente questões submetidas a referendo ou
plebiscito; e pelo financiamento da administração comunitária (custos financeiros) – o dever de pagar tributos, que são sobretudo impostos8.
Depois, os preceitos constitucionais relativos aos deveres fundamentais não
são directamente aplicáveis, no que, de algum modo, se assemelham com os preceitos relativos aos direitos sociais. Embora tal semelhança esteja longe de ser
completa, quer porque certos deveres são objecto de uma disciplina constitucional que vai para além da sua consagração constitucional, quer, sobretudo, porque
a sua consagração constitucional se apresenta como uma autorização ou habilitação constitucional ao legislador no sentido da minimização da concretização do seu
conteúdo legal. O que é bem diverso do que acontece com os preceitos constitucionais relativos aos direitos sociais, que constituem imposições legiferantes que o
legislador deve conformar ou concretizar segundo uma directiva constitucional
que aponta para a maximização do seu conteúdo legal em função, designadamente, dos recursos financeiros disponíveis.
Todavia não pode concluir-se que tais normas constituam simples normas
proclamatórias ou programáticas ou meras normas de carácter organizatório. É
certo que face aos operadores jurídicos concretos, e descontando a posição dos
juízes enquanto órgãos da jurisdição constitucional, tais preceitos estão desprovidos de força jurídica, da qual apenas passarão a dispor depois de concretizados
pelo legislador, se e na medida dessa concretização, ou seja, enquanto deveres
legais. Mas isso não implica, de modo nenhum, aquela natureza, já que os preceitos constitucionais em causa contêm autorizações vinculativas para o legislador,
mormente para a sanção do incumprimento dos deveres.
Assim, os preceitos constitucionais relativos a deveres fundamentais dirigemse essencialmente ao legislador, estando este vinculado quanto ao se e quando ao
conteúdo definido ou concretizado na Constituição. Esta deixa-lhe, por via de regra, uma ampla margem de liberdade relativamente tanto à sua conformação
como à sanção do seu incumprimento. Dado o seu relevante significado constitucional e a sua clara analogia, em termos de importância e essencialidade, com as
matérias reservadas ao Parlamento, a concretização conteudística dos deveres
fundamentais, sempre que expressamente não seja incluída na reserva absoluta
ou reserva relativa parlamentar, como acontece com diversos deveres contemplados nos arts. 164º e 165º, n. 1, da Constituição, há-de considerar-se integrando a
reserva relativa da Assembleia da República. No respeitante à sanção do não cumprimento dos deveres fundamentais, o legislador, fora do domínio dos chamados

8

V. o nosso estudo Da sustentabilidade do Estado fiscal, em José Casalta Nabais e Suzana Tavares
da Silva (coord.). Sustentabilidade fiscal em tempos de crise. Coimbra: Almedina, 2011, p. 11 e ss. (p.
24 e ss.).
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deveres “cívicos” que não comportam sanções penais, pode escolher o tipo da
sanção – penal, contra-ordenacional etc. –, valendo a correspondente reserva de
lei parlamentar.
Importa nesta sede referir, ainda, que as leis que concretizam os deveres
fundamentais autónomos não se configuram, em nossa opinião e por via de regra, como leis restritivas aos direitos, liberdades e garantias fundamentais a que
seja aplicável o regime, formal e material, das restrições constante dos n. 2 e n. 3
do art. 18º da Constituição Portuguesa. Pois, como concluímos noutro local, tendo em conta especificamente o dever fundamental de pagar impostos, porque os
deveres fundamentais autónomos se apresentam como limites imanentes ou limites
máximos de conteúdo ou do âmbito dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, as leis que os concretizam e conformam não podem ser consideradas restrições e, por conseguinte, a sua contestação beneficiar da aplicabilidade do regime
jurídico-constitucional das restrições jusfundamentais, mormente dos exigentes
testes em que se desdobra o princípio da proibição do excesso9.
Em suma os deveres fundamentais autónomos, justamente porque integram
a matéria dos direitos fundamentais, ou seja, a constituição da pessoa, exprimindo a responsabilidade comunitária desta, comungam de um regime jurídicoconstitucional que, ao contrário do que inadvertida e não raro preconceituosamente se afirma, não pode deixar de ser considerado como um instrumento de
defesa e garantia das pessoas face ao poder do Estado10. É que, procurar esquecê-los ou não os tomar em devida conta em termos jurídico-constitucionais, a pretexto do seu pretenso carácter odioso, mais não é, ao fim e ao resto, do que deixá-los à total discricionariedade ou mesmo arbitrariedade do legislador num
quadro de manifesto formalismo e positivismo que, por certo, só ao autoritarismo
estadual aproveitará. O que, obviamente, constitui um resultado totalmente oposto ao que pretensamente é veiculado pela narrativa jurídica própria do discurso
contrário aos deveres fundamentais.
II. Do dever fundamental de pagar tributos
Ao darmos conta dos deveres fundamentais num Estado fiscal, que seja um
Estado de Direito democrático e social, identificámos o relativo ao suporte ou
sustentabilidade financeira do Estado o dever fundamental de pagar impostos.
9

10

V. o nosso O dever fundamental de pagar impostos. Contributo para a compreensão constitucional do
Estado Fiscal Contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 76 e ss.
Sobre se os tributos constituem limites imanentes ou restrições aos direitos fundamentais, v., por
último, Marciano Seabra de Godoi e João Victor Araújo Dande, A equivocada caracterização do
tributo como uma restrição a direitos fundamentais e suas perniciosas consequências, texto em
vias de publicação e que tem em conta a doutrina brasileira (que tende para o conteúdo constitucional amplo dos direitos), alemã, portuguesa e espanhola (mais sensíveis a um conteúdo constitucional mais estrito dos direitos), traçando uma linha vincada entre a visão liberal e uma visão
libertária perniciosa aos direitos fundamentais.

484

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

Todavia, o título destas minhas reflexões consiste numa pergunta relativa ao dever fundamental de pagar tributos. O que impõe esclarecer que, como referimos
no início destas reflexões, é do dever fundamental de pagar impostos e não do
dever fundamental mais amplo de pagar tributos que interessa falar. É que há, de
facto, uma divisão dicotómica dentro dos tributos que não podemos deixar de ter
em devida consideração. Por isso, convocamo-la aqui, dando conta dos seus traços
essenciais.
II.1. A imprescindível distinção entre impostos e tributos bilaterais
Como de maneira mais desenvolvida escrevemos ainda não há muito tempo,
é imprescindível separar os tributos em função da sua estrutura unilateral – impostos – e tributos de estrutura bilateral – as taxas e as contribuições financeiras
a favor de entidades públicas11.
Depois de num certo momento termos chegado a hesitar quanto à manutenção da tradicional divisão dicotómica dos tributos12, isto é, impostos, de um lado,
e taxas e contribuições financeiras, de outro, entendemos hoje continuar a ser
imprescindível, essa divisão porque essencial, à preservação do próprio Estado de
Direito num Estado fiscal. O que se prende não só com a diferença estrutural em
que se materializa, como sobretudo o profundo sentido e alcance que comporta,
designadamente em sede da sua legitimidade e do seu específico regime jurídicoconstitucional.
Do ponto de vista estrutural, temos uma distinção primária de tributos que se
impõe, segundo a qual os impostos diferenciam-se das taxas e demais contribuições financeiras a favor de entidades públicas por, nos primeiros, termos prestações pecuniárias unilaterais e, nos segundos, prestações pecuniárias bilaterais.
Estrutura que, arrancando da realidade extrajurídica, sobretudo económica, em

11

12

Seguimos aqui de perto, embora apenas no essencial, o Capítulo II do nosso livro Problemas nucleares de direito fiscal. Coimbra: Almedina, 2020, p. 39-58.
Hesitação que se prendeu com a referência na alínea i) do n. 1 do art. 165º da Constituição, a
partir da Revisão Constitucional de 1997, a três tipos de tributos – impostos, taxas e contribuições
financeiras a favor das entidades públicas. Uma divisão tripartida dos tributos que encontramos
referenciada na doutrina tradicional também da Itália, Espanha e Alemanha, muito embora
dessa divisão tripartida não tenham, por via de regra, resultado consequências de ordem prática.
Acrescente-se, de resto, que essa divisão tripartida não deixa de estar presente em sistemas que
conhecem, mesmo a nível constitucional, uma maior diversidade de tributos, como acontece no
Brasil, em que habitualmente são referidos cinco tipos de tributos: impostos, taxas (taxas de polícia e taxas de serviços), contribuições de melhoria, contribuições sociais (contribuições de intervenção no domínio económico, contribuições profissionais e contribuições para a seguridade social) e empréstimos compulsórios – v., por todos, Sacha Calmon Navarro Coêlho, Conceito de
tributo. Direito tributário em questão n. 5, FESDT, jan./jun. de 2010, p. 157 e ss. V., também, o nosso
estudo Algumas considerações sobre a figura dos tributos. Estudos em homenagem ao Prof. Doutor
Aníbal de Almeida, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, 2012, p. 733 e ss.
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que se materializam, tem depois expressão nos tributos enquanto realidade jurídica concretizada sobretudo na disciplina constitucional e legal que os molda.
É que a lógica e razão de ser de uns e de outros é radicalmente diferente. O
que se revela, desde logo, em sede da legitimidade, pois enquanto os impostos
têm por suporte mais uma legitimidade política ou de Estado, em geral reportada
ao voto popular, os tributos bilaterais têm por base mais uma legitimidade económica ou de mercado reportada a uma troca, individual ou grupal, de utilidades.
Assim, enquanto os impostos são tributos sem causa13 assentes, de um lado, no
poder tributário do Estado e, de outro, na capacidade contributiva dos destinatários do dever fundamental de pagar impostos, os tributos bilaterais têm por efectivo suporte uma causa específica constituída pela prestação pública a que a taxa ou
contribuição serve de contraprestação, correspondendo a um poder tributário
que é inerente ao próprio poder de prestação pública.
Daí que a incidência dos impostos seja sobre manifestações da capacidade
contributiva, que em geral mais não são do que qualificadas manifestações da
mais ampla capacidade económica14, as quais se traduzem na obtenção de rendimento, na titularidade ou transmissão de património ou na utilização do rendimento ou património na aquisição de bens e serviços. Capacidade contributiva a
que não é alheia à ideia de solidariedade traduzida no facto de apenas serem exigidos impostos a quem, embora dispondo de capacidade económica, ultrapasse o
mínimo ou mínimos existenciais que, em concreto, sejam de reconhecer15. Já os
tributos bilaterais incidem como contraprestação sobre prestações oferecidas ou
possibilitadas pelo Estado ou outros entes públicos, assentando assim numa ideia
de justiça comutativa. O que tem expressão eloquente no critério de medida dos
tributos, pois se o critério da medida dos impostos é a capacidade contributiva
dos correspondentes sujeitos passivos, nos tributos de estrutura bilateral é ao
equilíbrio entre a prestação pública e a contraprestação constituída pela taxa ou
pela contribuição que cabe esse papel.
Características estas a que estão intimamente ligadas outras que também
contribuem para a distinção dos dois tipos de tributos, como são a relativa à administração ou gestão dos tributos, de um lado, e a respeitante ao destino das
receitas proporcionadas pelos mesmos, de outro. No que concerne ao primeiro
aspecto, se a liquidação e cobrança dos impostos corresponde a uma administra-

13

14

15

Ou melhor, sem causa específica, porquanto sempre se pode dizer que o conjunto dos impostos
tem por causa geral servir de contraprestação ao conjunto dos serviços e políticas públicas.
Isto naturalmente para quem entenda a capacidade económica como sendo um conceito mais
amplo do que o da capacidade contributiva. O que não foi o entendimento da Assembleia Constituinte que elaborou a actual Constituição Espanhola, que utilizou a expressão capacidade económica para evitar que pudessem ser erigidas em objecto de tributação manifestações de capacidades não económicas.
Que em Portugal tende a corresponder a quase metade da população, porquanto 46% não paga
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).
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ção ou gestão geral e única, encontrando-se sob a responsabilidade da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)16, já a liquidação e a administração ou gestão das
taxas e contribuições financeiras cabe à entidade ou entidades que tenham a seu
cargo as prestações públicas a que correspondem como contraprestações essas
taxas ou contribuições.
Por seu turno, no respeitante ao destino das receitas proporcionadas pelos
tributos, enquanto as receitas dos impostos não podem deixar de ter uma afectação geral, encontrando-se, por conseguinte, sujeitas ao estrito princípio do direito orçamental da não consignação de receitas, como se encontra prescrito no art. 16º
da Lei de Enquadramento Orçamental17, as receitas dos tributos bilaterais, atenta
a sua estrutura bilateral, encontram-se inevitavelmente consignadas ao departamento ou serviço público que seja responsável pela realização da prestação pública de que o tributo é contraprestação.
Consignação que pode, todavia, comportar excepções, as quais não põem em
causa o figurino que vimos de referir, como será o caso de financiamentos cruzados, em que entidades públicas liquidam e cobram juntamente com as suas taxas
ou contribuições taxas ou contribuições relativas a prestações de outras entidades
públicas, ou, ainda, o caso de essa liquidação e cobrança ser feita por entidades
privadas, tarefa que estas realizam liquidando e cobrando as taxas ou contribuições conjuntamente com os preços que cobram pelas prestações de serviços públicos a que, como puras entidades privadas ou concessionárias, se encontram incumbidas18.
Aliás, à administração ou gestão dos impostos pela AT e à não consignação
das suas receitas encontra-se ligado um outro aspecto que é da maior importância. É que as receitas dos impostos e das contribuições para a Segurança Social
contam para o apuramento da carga e esforço fiscais, apresentando-se assim com
um elevado grau de transparência que permite, designadamente, a comparabilidade internacional dos sistemas fiscais. O que, por via de regra, não ocorre com
as receitas dos tributos bilaterais que ficam circunscritas à orçamentação e contabilização dos serviços ou departamentos que os estabelecem ou administram e
cobram, sendo muito difícil saber o seu montante global e, consequentemente, o
seu peso per capita, constituindo, por isso, na medida em que de verdadeiros im16

17

18

Dizemos sobre responsabilidade da AT, porquanto, tendo em conta o actual sistema de “administração ou gestão privada” da generalidade dos impostos, à AT cabe basicamente um papel de
controlo, fiscalização ou supervisão dessa administração ou gestão a cargo dos particulares, sobretudo das empresas – v. o nosso Direito fiscal. 11. ed. Coimbra: Almedina, 2019, p. 343 e ss.
Daí que, nos termos desse art. 16º da Lei de Enquadramento Orçamental, a consignação de receitas dos impostos seja absolutamente excepcional.
Como acontece com a Contribuição para o Audiovisual (CAD), criada e regulada pela Lei n.
30/2003, de 22 de agosto, que tem as receitas consignadas ao financiamento do serviço público de
radiodifusão e de televisão, que é liquidada e cobrada, por substituição tributária, através das
empresas distribuidoras de energia eléctrica e cobrada juntamente com o preço relativo ao fornecimento desta.

José Casalta Nabais

487

postos se trate, como é cada vez mais frequente, efectivas cifras negras da carga e
esforço fiscais que os contribuintes, ao fim e ao cabo, não estão em condições de
contestar ou impugnar com um mínimo de conhecimento e eficácia19.
Um outro aspecto em que a diversidade de estrutura e de legitimidade dos
impostos e das taxas e contribuições financeiras tem consequências muito visíveis
é o que se prende com a subsistência dos tributos bilaterais, quando os actos jurídicos, que sejam seu pressuposto de facto ou facto gerador, venham a ser anulados ou declarados inválidos. Isto naqueles casos em que tais actos jurídicos, apesar de inválidos, acabam por se consolidar na ordem jurídica porque se tornaram
inimpugnáveis ou porque, tendo sido anulados pela administração ou pelos tribunais, se verifique a impossibilidade de execução do acto ou da sentença de anulação20. O que acontecerá no caso de anulação de uma licença de construção concedida para construir um prédio que, todavia, foi construído e já não pode juridicamente ser demolido. Numa tal situação, uma vez que se mantém a prestação
pública, pela qual é devida como contraprestação a taxa ou a contribuição financeira, não pode deixar de se manter também esta, sob pena de evidente ocorrência de uma situação de enriquecimento sem causa para o titular da licença à custa da
entidade pública licenciadora.
Do mesmo modo, no caso de ocorrer a caducidade de licenças, designadamente de licenças urbanísticas, isto é, para a realização, manutenção e reforço das
infraestruturas urbanísticas, de que o titular não tenha feito uso e já não possa
fazer uso, nos parece que não poderá deixar de se reconhecer ao titular da licença a restituição da taxa que lhe foi antecipadamente liquidada e cobrada como
integrando um enriquecimento sem causa21. Ou, em alternativa, na medida em
que isso seja possível, o reconhecimento ou a concessão de isenção da taxa devida
pela licença urbanística, se e na medida em que esta possa ser renovada ou possa,
de novo, ser requerida e obtida.
Na verdade, dada a estrutura dos tributos bilaterais, assente numa efectiva
troca de utilidades, não é minimamente admissível que alguém não suporte a
contraprestação correspondente à prestação pública de uma licença urbanística
de que efectivamente beneficiou, ou que pague duas vezes pela mesma prestação

19

20

21

O que, como temos vindo a denunciar, conduz a um sistema fiscal paralelo que fica excluído de
qualquer escrutínio próprio de um Estado de Direito Democrático – v., por todos, os nossos estudos Da sustentabilidade do Estado fiscal, em José Casalta Nabais e Suzana Tavares da Silva
(coord.). Sustentabilidade fiscal em tempos de crise. Coimbra: Almedina, 2011, p. 40 e ss., e A crise do
Estado fiscal, em Suzana Tavares da Silva e Maria de Fátima Ribeiro (coord.). Trajectórias de sustentabilidade: tributação e investimento. Instituto Jurídico, FDUC, 2013, p. 19 e ss.
Para as causas de inexecução das sentenças anulatórias de actos administrativos, v. os arts. 173º a
179º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA).
Como consta da alínea m) do n. 1 do art. 37º do Código do Processo nos Tribunais Administrativos, na redacção do Decreto-lei n. 214-G/2015, de 2 de setembro, aplicável ex vi do art. 2º, alínea
c), do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
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pública, ou seja, pela mesma utilidade concretizada na obtenção de uma licença
urbanística.
II.2. O dever fundamental de pagar impostos
Fixando-nos agora no dever fundamental de pagar impostos, importa dar
conta de como este dever é concretizado ou conformado pelo correspondente
poder do Estado – o poder tributário. O que implica, de um lado, colocar frente
a frente o dever fundamental de pagar impostos com o poder tributário do Estado e, de outro lado, analisar a conformação desse dever fundamental por parte
do legislador fiscal.
II.2.1. O dever fundamental de pagar impostos e o poder tributário
Pois bem, pôr frente a frente o dever fundamental de pagar impostos e o
poder tributário do Estado significa articular ou harmonizar este poder, que é
um dos mais importantes poderes do Estado, integrando a “constituição política”,
a “constituição do Estado” ou a “organização do poder político”, com o dever fundamental de pagar impostos que, enquanto dever fundamental, se insere na
“constituição da pessoa”. Ora, como vimos, os direitos fundamentais confrontamse com os deveres fundamentais autónomos, configurando-se estes como limites
imanentes daqueles. O que, naturalmente, também acontece com o dever fundamental de pagar impostos, comungando este das relações gerais com os direitos
fundamentais de que falámos. Todavia, no que concerne a este dever fundamental, há outros aspectos da sua relação com os direitos fundamentais a que importa aludir.
Desde logo, é de insistir em algo que temos vindo a dizer, quanto ao significado jusfundamental do dever fundamental de pagar impostos. Neste sentido
impõe-se ter em conta a “constituição fiscal” no seu todo e, sobretudo, a formulação específica desse dever fundamental no n. 3 do art. 103º da Constituição Portuguesa, que dispõe: “[n]inguém pode ser obrigado a pagar impostos que não
hajam sido criados nos termos da Constituição, que tenham natureza retroactiva
ou cuja liquidação e cobrança se não façam nos termos da lei”. Um dever fundamental constitucionalmente formulado pela negativa, ou seja, a partir de um direito fundamental a não pagar impostos a não ser aqueles que se conformem com
esse preceito constitucional22.
Neste quadro constitucional, o dever fundamental de pagar impostos, apresenta-nos, como vimos ensinando23, cercado de direitos igualmente fundamen-
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Daí a nossa interrogação Um direito fundamental a não pagar impostos?, em Oswaldo Othon de
Pontes Saraiva Filho (coord.). Direitos fundamentais dos contribuintes – homenagem ao Jurista Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Almedina, 2021, p. 233 e ss.
V. o nosso Direito fiscal. 11. ed. Coimbra: Almedina, 2019, p. 138 e s.
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tais, a saber: (1) o direito de não pagar impostos a não ser aqueles que hajam sido
criados nos termos da Constituição, não tenham natureza retroactiva e cuja liquidação e cobrança se façam nos termos da lei, como consta do reproduzido n. 3 do
art. 103º da Constituição; (2) o direito de exigir que todos os outros membros da
comunidade também contribuam para o seu suporte financeiro, o que implica
para o Estado que todos os membros da mesma sejam constituídos em destinatários desse dever (tarefa do legislador) e, bem assim, que todos eles sejam efectivamente obrigados ao cumprimento do mesmo (tarefa da Administração Tributária
e dos tribunais); (3) o direito à eficiência da despesa pública, o que significa que o
dever fundamental de pagar impostos apenas se conterá dentro dos seus limites
constitucionais se a despesa pública assegurar um adequado retorno à sociedade
do montante dos impostos através da prestação, em quantidade e qualidade, dos
correspondentes serviços e políticas públicas24.
Depois, a autorização constitucional em bloco ao legislador para revelar ou estabelecer os limites imanentes aos direitos, liberdades e garantias, decorrentes da
existência do dever fundamental de pagar impostos, mediante o exercício do
correspondente poder, está longe, muito longe mesmo, de ser uma autorização
em branco ou até uma autorização menos estrita do que a implicada nas leis que
estabelecem restrições ou limites aos direitos, liberdades e garantias fundamentais. É que o exercício do poder tributário tem de respeitar os diversos e exigentes
requisitos plasmados na “constituição fiscal” que, bem vistas as coisas, não ficam
atrás dos das leis restritivas aos direitos, liberdades e garantias fundamentais.
De facto, nesses requisitos, temos dois importantes conjuntos de princípios
constitucionais, a saber: os princípios gerais, aplicáveis a todos e cada um dos impostos que integram o sistema fiscal, entendido este como o conjunto dos tributos
que devam ser considerados impostos atenta a sua estrutura; e os princípios especiais que se reportam a cada imposto ou tipo de impostos como estes se apresentam na sua menção constitucional.
Relativamente aos primeiros, podemos referir os que fixam limites de natureza formal, respeitantes a quem pode tributar, ao como tributar e ao quando tributar, em que temos os princípios da legalidade fiscal e da não retroactividade dos
impostos, e os que estabelecem limites de natureza material, relativos ao que e ao
quanto tributar, em que se destaca, sobretudo, o princípio da igualdade fiscal a
aferir pela capacidade contributiva.
Por seu turno, no que concerne aos segundos, temos em Portugal um conjunto de princípios que encontramos no art. 104º da Constituição que, tendo come-
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Uma exigência que tem expressa consagração no n. 2 do art. 31º da Constituição Espanhola.
Quanto ao que dizemos no texto, v. o nosso estudo Um direito fundamental a não pagar impostos?, em Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho (coord.). Direitos fundamentais dos contribuintes –
homenagem ao Jurista Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Almedina, 2021, p. 233 e ss.
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çado por ser um verdadeiro programa constitucional de reforma fiscal, constitui
hoje em dia, depois da concretização por etapas dessa reforma25, um quadro paramétrico para o legislador fiscal com o seguinte conteúdo normativo: “1. O imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades e será
único e progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar. 2. A tributação das empresas incide fundamentalmente sobre o seu
rendimento real. 3. A tributação do património deve contribuir para a igualdade
entre os cidadãos. 4. A tributação do consumo visa adaptar a estrutura do consumo à evolução das necessidades do desenvolvimento económico e da justiça social, devendo onerar os consumos de luxo.”
Um parâmetro constitucional que, devemos sublinhar, na parte em que efectivamente comporta maior força normativa – o disposto no reproduzido n. 1 em
que exige que o imposto sobre o rendimento pessoal seja único e progressivo – vem
sendo, em larga medida, desrespeitado pelo legislador fiscal, sem que isso tenha
desencadeado quaisquer reais consequências, em sede do controlo da constitucionalidade, com destaque, naturalmente, para a manifesta falta de controlo por
parte do Tribunal Constitucional26.
II.3. A configuração pelo legislador do dever fundamental de pagar impostos
Por quanto vimos de dizer, compreende-se que a sustentabilidade do Estado
fiscal assente efectivamente no específico dever fundamental de pagar impostos,
em vez do mais geral e impreciso dever fundamental de pagar tributos. O que,
naturalmente, tem consequências importantes em sede do regime desse dever
fundamental, sobretudo em sede do seu regime jurídico-constitucional, porquanto é ao nível jurídico-constitucional que a figura dos deveres fundamentais releva.
Impõe-se, pois, considerar as importantes diferenças de regime jurídicoconstitucional dos impostos face ao dos tributos bilaterais, em que temos, de um
lado, princípios ou limites de natureza formal e, de outro lado, princípios ou limites de natureza material. Começando pelos primeiros, é de assinalar que à legitimidade política dos impostos correspondem as particulares exigências do princípio
da legalidade fiscal que materializam essa legitimidade como uma legitimidade de
natureza mais formal ou processual no quadro de uma cidadania de natureza
política. Já à legitimidade económica dos tributos bilaterais corresponde uma legalidade bem menos exigente que se satisfaz com um princípio da legalidade tribu-
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V. os nossos estudos A Constituição de 1976, sua evolução e seus desafios. Por um Estado Fiscal
suportável – estudos de direito fiscal. Coimbra: Almedina, 2005. vol. I, p. 121 e ss.; e O imposto
sobre o rendimento das pessoas singulares na Constituição de 1976. Revista de Legislação e de Jurisprudência ano 149º, 2019/20, p. 328 e ss.
Daí a nossa proposta de eliminação desse preceito constitucional – v. o nosso estudo Ainda fará
sentido o artigo 104º da Constituição? Por um Estado Fiscal suportável – estudos de direito fiscal.
Coimbra: Almedina, 2015. vol. IV, p. 135 e ss.
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tária. O que configura uma legitimidade de natureza mais substantiva, no quadro
de uma cidadania basicamente económica ou de mercado.
Ideias que se encontram confirmadas de forma muito particular na Constituição Portuguesa, ao recortar as exigências relativas aos impostos, constantes da
1ª parte da alínea i) do n. 1 do art. 165º e n. 2 do art. 103º, e as relativas às taxas
e contribuições financeiras, constantes da 2ª parte da alínea i) do n. 1 do art. 165º.
O que revela um papel do Parlamento completamente diferente, consoante estejamos perante impostos, relativamente aos quais é imprescindível a intervenção
parlamentar no concernente à criação e disciplina de cada um dos elementos essenciais de cada imposto, ou face a tributos bilaterais, em que essa intervenção se
configura como uma intervenção una tantum relativa apenas ao regime geral das
taxas e ao regime geral das contribuições financeiras a favor de entidades públicas.
Regime este que não perde o seu carácter de regime geral se, em vez de um regime para todas as taxas e de um regime para todas as contribuições financeiras,
houver diversidade de regimes legais dentro de cada um destes tipos de tributos.
Diferenças de regime jurídico-constitucional que também têm expressão no
critério de medida dos tributos, pois enquanto o critério da medida dos impostos
rege-se pelo princípio da capacidade contributiva dos correspondentes sujeitos passivos, nos tributos bilaterais é o equilíbrio entre a prestação pública e a contraprestação constituída pela taxa ou pela contribuição financeira segundo o princípio do equilíbrio prestação/contraprestação, ou seja, segundo o princípio da proporcionalidade. De facto, a legitimidade jurídica das taxas e contribuições financeiras encontra-se sujeita a um balancing test que se desdobra em dois testes
sucessivos: o teste da bilateralidade, que tem por objectivo revelar se tem estrutura
bilateral ou não; e, uma vez ultrapassado este com êxito, o teste da proporcionalidade entre a prestação pública e a correspondente taxa ou contribuição financeira.
Também em sede de princípios ou limites de carácter temporal, há importantes diferenças entre os dois tipos de tributos, as quais se concretizam no facto
de o princípio constitucional da não retroactividade consagrado no n. 3 do art.
103º da Constituição se aplicar apenas aos impostos e quando se trate de agravar
a situação dos contribuintes, não se aplicando, por conseguinte, aos tributos que
tenham estrutura bilateral bem como aos próprios impostos que tenham efectiva
natureza extrafiscal. Em relação a estes, sejam tributos bilaterais ou impostos
extrafiscais, os limites temporais que a Constituição impõe reconduzem-se ao
respeito pelos princípios da protecção da confiança legítima e da proibição de venire
contra factum proprium, que foi o parâmetro de controlo da constitucionalidade
dos impostos retroactivos utilizado até à revisão constitucional de 1997, que introduziu na Constituição a específica proibição de impostos retroactivos27.

27

V. quanto a estes princípios, por todos, João Baptista Machado, Tutela da confiança e “venire
contra factum proprium”. Revista de Legislação e de Jurisprudência ano 117 (1984/85), p. 229 e ss.,

492

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

Diferenças de regime que têm reflexo também no respeitante à função redistributiva dos tributos. Pois esta, naturalmente, encontra-se presente nos impostos,
entre nós com diversas manifestações na própria Constituição, que a imputa ao
sistema fiscal28, ao imposto sobre o rendimento pessoal, à tributação do património e até à tributação do consumo29. Mas a função redistributiva vai contra a natureza comutativa das taxas e contribuições financeiras. Na verdade, em relação
a estas pode haver, quando muito, uma redistribuição muito reduzida e limitada
aos integrantes do grupo sujeitos à correspondente taxa ou contribuição financeira, como pode ser o caso de isenção de taxa ou contribuição para os que a não
possam pagar, quando essa isenção seja compensada pela fixação de um valor
médio superior, ou mesmo com alguma margem de progressividade a pagar pelos restantes membros do grupo. Pois se essa isenção for compensada com impostos pela generalidade dos contribuintes, então a redistribuição operada em sede
das taxas ou contribuições financeiras acaba imputada aos contribuintes e não aos
destinatários das taxas ou das contribuições.
Mas as diferenças de regime jurídico dos impostos face aos tributos bilaterais
revelam-se ainda em diversos institutos que, por serem institutos próprios do direito fiscal, não são aplicáveis por via de regra às taxas e às contribuições financeiras. É o que acontece, a nosso ver, com o instituto da substituição tributária, o
instituto da responsabilidade tributária, enquanto responsabilidade por regra
subsidiária e o instituto da sub-rogação nos direitos da Fazenda Pública, que encontramos regulados, respectivamente, nos arts. 22º a 27º, arts. 20º e 28º e art.
41º, todos da Lei Geral Tributária (LGT)30.
Por quanto vimos de dizer, não admira que o efectivo corte entre os tributos
unilaterais ou impostos e os tributos bilaterais ou taxas e contribuições financei-

28

29

30

265 e ss., 294 e ss., 321 e ss., e 361 e ss.; e ano 118 (1985/86), p. 9 e ss., 101 e ss., 169 e ss., e 227 e
ss.; J. J. Gomes Canotilho. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina,
2003, p. 257 e ss.; Marta Nunes Vicente, O princípio da protecção da confiança como garantia
dinâmica, em Suzana Tavares da Silva e Maria de Fátima Ribeiro (coord.). Trajectórias de sustentabilidade: tributação e investimento. Coimbra: Instituto Jurídico, FDUC, 2013, p. 174-178; Klaus
Tipke e Joaquim Lang. Steuerrecht. 22. ed., p. 132, 1127 e ss., 1152, 1158, 1160 e s., e 1266 e s. e ss.
Que obviamente é constituído pelo conjunto dos impostos tenham estes o nome que tiverem, interessando apenas que, do ponto de vista substancial, se revelem efectivos tributos unilaterais.
Em que se encontra presente: no n. 1 do art.103º (“[o] sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado e outras entidades públicas e uma repartição justa dos rendimentos
e da riqueza”); no n. 1 do art. 104º, no respeitante ao imposto sobre o rendimento pessoal (“[o]
imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades e será único e progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar”); no n. 3 do art.
104º, relativo à tributação do património (“[a] tributação do património deve contribuir para a
igualdade entre os cidadãos”); e no n. 4 do art.104º, respeitante à tributação do consumo (“[a]
tributação do consumo visa adaptar a estrutura do consumo à evolução das necessidades do desenvolvimento económico e da justiça social, devendo onerar os consumos de luxo”).
V. sobre estes institutos jurídicos, relativos aos sujeitos – activos e passivos – da relação obrigacional de imposto, o nosso Direito fiscal. 11. ed. Coimbra: Almedina, 2019, p. 263 e ss.
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ras se situe ao nível jurídico-constitucional, pois, enquanto os impostos têm um
regime jurídico fundamentalmente constitucional, as taxas e as contribuições financeiras dispõem de um regime jurídico basicamente legal. De facto, enquanto
os impostos dispõem na constituição de um quadro paramétrico particularmente
extenso e intenso, tendo a sua disciplina delimitada pelos exigentes princípios e
normas que integram a “constituição fiscal”, de que as disposições constantes dos
arts. 103º e 104º da Constituição Portuguesa formam o seu núcleo mais visível, as
taxas e as contribuições financeiras, porque beneficiam na Constituição apenas
de uma norma de competência, a exigir que o seu regime geral conste de lei ou
de decreto-lei parlamentarmente autorizado, têm uma disciplina recortada na
lei31.
O que tem importantes consequências, designadamente em sede da solução
dos litígios que venham a verificar-se num e noutro sector, uma vez que, se os
relativos aos impostos relevam, em parte muito significativa, da justiça constitucional, a quem cabe ajuizar do respeito por parte dos impostos da exigente “constituição fiscal”, os respeitantes às taxas e contribuições financeiras a favor de entidades públicas apresentam-se fundamentalmente como questões da justiça administrativa, cabendo a esta apurar a observância da lei ou leis que contenham o
correspondente regime geral. Significa isto que o foco da legitimidade dos tributos bilaterais tem de ser posto na legalidade/ilegalidade dos mesmos, a solucionar
em sede da justiça administrativa com recurso aos tribunais tributários, algo que,
todavia, parece não vir acontecendo, dada a ausência de escrutínio judicial de tais
tributos.
II.4. Que sentido para um dever fundamental de pagar tributos?
Tendo em conta quanto vimos de dizer e procurando, de algum modo, responder à pergunta que titula esta nossa intervenção, importa, mais à laia de
considerações finais do que de extração de quaisquer conclusões, dizer algo sobre
se tem sentido, e, em caso afirmativo, que sentido, falar de um dever fundamental
de pagar tributos. Uma interrogação que, tendo presente o que fomos dizendo, ao
longo da segunda parte destas nossas reflexões, se apresenta muito simples.
Desde logo, quando se fala em dever fundamental de pagar tributos, por via
de regra, não se tem em consideração o que essa expressão significa literalmente,
reportando-se a doutrina quase sempre ao dever fundamental de pagar impostos
e não a um dever fundamental relativos a todos os tributos. O que tem algo de
paralelo com os manuais de direito tributário em Itália, Espanha e Brasil, em

31

O que tem expressão no próprio texto da Constituição, em que tanto a expressão “taxas” como a
expressão “contribuições financeiras” apenas aparecem uma vez, justamente na já referida alínea
i) do n. 1 do art. 165º da Constituição. É certo que, no n. 3 do art. 238º, se reservam às autarquias
locais (maxime aos municípios) as receitas cobradas pela utilização dos seus serviços, receitas que
são obviamente taxas que a Constituição, todavia, integra na categoria mais ampla das receitas.
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que, não obstante o nome que ostentam, ao contrário do que acontece na Alemanha, França e Portugal, em que temos, por via de regra, manuais de direito fiscal,
tratam exclusivamente ou quase exclusivamente dos impostos32. O que significa
que, quando assim é, estamos verdadeiramente perante o dever fundamental de
pagar impostos embora usando a expressão literal mais ampla, falando de dever
fundamental de pagar tributos.
Mas, mesmo que haja um dever fundamental de pagar tributos que se reporte também aos tributos de estrutura bilateral, obviamente que nunca o dever
constitucional relativo a estes tributos pode ser juridicamente igual ao dever fundamental de pagar impostos. Ou seja, mesmo que o dever relativo aos tributos de
estrutura bilateral não se configure apenas como um dever legal, como um dever
cuja disciplina jurídica se baste com a lei, ou seja, sem ter por base um recorte
constitucional minimamente visível em termos dos seus destinatários, em termos
de dever fundamental, em nosso entender não podemos estar obviamente perante um dever unitário reportado a todos os tributos, dada a radical diferença de
exigências constitucionais relativamente aos impostos e aos demais tributos.
Na verdade, os destinatários do dever fundamental de pagar tributos bilaterais, que é como quem diz das normas constitucionais que recortam o correspondente poder tributário do Estado e demais entes territoriais e entidades públicas
que, como referimos, se limitam a estabelecer a reserva de competência legislativa
da Assembleia da República para o “regime geral” das taxas e o “regime geral”
das contribuições financeiras a favor de entidades públicas, constante da alínea i)
n. 1 do art. 165º. O que, em nossa opinião, é uma norma que integra exclusivamente a “constituição política” com reflexos na “constituição económica”, na medida em que os tributos bilaterais integram relações de troca de utilidades ou
relações de marcado, mas sem qualquer base ou reflexo na “constituição da pessoa”, na qual não encontramos qualquer norma que estabeleça algo de semelhante ao direito fundamental a não pagar impostos constante do n. 3 do art. 103º da
Constituição.
Daí que o dever fundamental que assegura o suporte financeiro ou a sustentabilidade financeira do Estado, que se apresente como um verdadeiro Estado
fiscal, como acontece com a quase totalidade dos Estados actuais, não pode ser
outro senão o dever fundamental de pagar impostos. Isto porque um Estado que
se financie de maneira heterónoma, ou seja, mediante o recurso a meios financeiros obtidos dentro dos proporcionados pelo adequado funcionamento de uma
economia livre ou de mercado, não se encontra em condições, realisticamente
falando, de se suportar financeiramente com base em tributos de natureza bilateral, ou seja, segundo um modelo que já foi designado por “Estado taxador”33.

32
33

V. o nosso Direito fiscal. 11. ed. Coimbra: Almedina, 2019, p. 30 e s.
Designação de Sérgio Vasques. O princípio da equivalência como critério de igualdade tributária.
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III. Consideração final
A título de mera consideração final, importa referir, insistindo no que, a seu
modo, já foi dito, o sentido e alcance da convocação de um dever fundamental
para compreender o poder tributário contemporâneo. Naturalmente que defender a existência de um dever fundamental de pagar impostos como base primária
do poder tributário, decorrendo este da “constituição da pessoa” e não da “constituição económica” ou da “constituição política” é uma maneira de ver as coisas
que nós retiramos da leitura que fazemos da Constituição Portuguesa. O que resulta dos diversos preceitos que integram o que vem sendo designado por “constituição fiscal” e, sobretudo, da maneira como se apresenta configurado esse dever no n. 3 do art. 103º da Constituição, que prescreve: “[n]inguém pode ser
obrigado a pagar impostos que não hajam sido criados nos termos da Constituição, que tenham natureza retroactiva ou cuja liquidação e cobrança se não façam
nos termos da lei”. Pelo que na Constituição Portuguesa, encontramos o dever
fundamental de pagar impostos formulado pela via negativa, ou seja, a partir do
direito de não pagar impostos a não ser aqueles que hajam sido criados nos termos da Constituição, que não tenham natureza retroactiva ou cuja liquidação e
cobrança se façam nos termos da lei.
Uma visão das coisas que significa, por outras palavras, que o poder tributário,
a cargo do legislador no respeito pelo exigente princípio da legalidade fiscal, parte
da primazia da pessoa humana, dos contribuintes, e não da organização económica
e política, que constituem as bases, respectivamente, económica e política dos impostos. Ou seja, parte da “constituição da pessoa” para a “constituição económica”
e para a “constituição política”, colocando constitucionalmente no centro da fiscalidade e das relações tributárias os contribuintes, entendidos como indivíduos livres e responsáveis (ou seja, como pessoas), e não a organização económica nem a
organização do poder político do Estado, que constituem evidentemente os correspondentes suportes, económico e político, dos impostos34. Um entendimento
do poder tributário do estado que está em inteira consonância com a ordem pela
qual se inserem as (sub)constituições – a “constituição da pessoa”, a “constituição
económica” e a “constituição política” – na Constituição Portuguesa35.
O que, obviamente, não torna a visão em causa a via única ou, nem sequer,
uma via necessária para a compreensão da legitimidade e recorte constitucionais

34
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Coimbra: Almedina, 2008, p. 15 e ss. V., a este respeito, com mais desenvolvimento, o nosso livro
Problemas nucleares de direito fiscal. Coimbra: Almedina, 2020, p. 142 e ss., 197 e ss.
V. o nosso estudo Um direito fundamental a não pagar impostos?, em Oswaldo Othon de Pontes
Saraiva Filho (coord.). Direitos fundamentais dos contribuintes – homenagem ao Jurista Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Almedina, 2021, p. 233 e ss.
Sobre o sentido e o alcance da ordem das “constituições” na Constituição Portuguesa, para além
do nosso estudo Do lugar dos deveres fundamentais na constituição, que vimos citando, v., também, o nosso estudo Uma futura revisão constitucional? Por um Estado Fiscal suportável – estudos
de direito fiscal. Coimbra: Almedina, 2018. vol. V, p. 201 a 217.
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do poder tributário do Estado, podendo este ser visto simultaneamente como o
ponto de partida e o ponto de chegada do entendimento constitucional dos impostos, como era no século XIX. De facto, nesse tempo, em virtude da redução da
constituição ao esquema organizatório do poder político do Estado e da natureza
de meras normas programáticas das normas relativas aos direitos e deveres fundamentais (quando tinham guarida na constituição, o que nem sempre acontecia), o poder tributário apenas podia relevar constitucionalmente em sede da organização do poder político. Uma compreensão do poder tributário que, não
constituindo nenhum drama e, muito menos, uma tragédia, não é, todavia, a que,
a nosso ver, melhor explica o poder tributário no Estado de Direito Democrático
e Social, que triunfou com elevado grau de sucesso na segunda metade do século
passado, no Ocidente. Muito embora estejamos conscientes das enormes dificuldades que enfrenta esse modelo no século XXI, em que, no que ao poder tributário diz respeito, à no taxation without representation, refletida na generalidade
dos impostos, vem sucedendo uma cada vez mais significativa taxation beyond representation.
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Resumo
No Sistema Constitucional Tributário brasileiro, não se pode implicar diretamente dos princípios constitucionais da solidariedade, da capacidade contributiva e da igualdade uma obrigação de pagar tributos na maior medida
possível. Referida obrigação, de acordo com a própria Constituição, decorre
apenas da lei, não podendo, nesse sentido, ser erigida como um dever fundamental. A exigência de lei em sentido estrito para a criação de obrigação tributária indica um sistema fechado de regras, em que não existem lacunas a
serem preenchidas por meio de interpretações extensivas ou da atribuição de
efeitos positivos a princípios constitucionais para a sua extensão, o que indica,
na verdade, um espaço de atuação dos direitos fundamentais de liberdade e
de propriedade que não pode ser restringido pelo Estado sem lei que o autorize explicitamente. Referido tema será enfrentado a partir de um caso concreto: a discussão sobre o aproveitamento de ágio, um benefício fiscal previsto em lei, cujo aproveitamento, contudo, é criticado pela Fazenda Nacional
tendo como fundamento o entendimento doutrinário de que não haveria direito do contribuinte de organizar as suas operações com o intuito de diminuir a sua carga tributária.
Palavras-chave: dever fundamental de pagar tributos, direito fundamental de
economizar tributos, capacidade contributiva, ágio.
Abstract
In the Brazilian Tax Constitutional System, the constitutional principles of
solidarity, contributory capacity and equality cannot be directly implicated in
an obligation to pay taxes to the greatest extent possible. According to the
Constitution itself, the obligation to pay taxes arises only from the law, and
cannot, in this sense, be erected as a fundamental duty. The requirement of
a rule for the creation of a tax obligation indicates a closed system of rules, in
which there are no gaps to be filled through extensive interpretations or the
attribution of positive effects to constitutional principles for its extension,
which indicates, in fact, a space for the performance of fundamental rights of
freedom and property that cannot be restricted by the state without a rule
that explicitly authorizes it. This topic will be faced from a specific case: the
discussion about the use of goodwill, a tax benefit provided by law, whose use,
however, is criticized by the Brazilian Treasury based on the doctrinal under-
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standing that there would be no taxpayer right to organize its operations to
reduce its tax burden.
Keywords: fundamental duty to pay taxes, fundamental right to save taxes,
ability to pay, goodwill.

Introdução
Uma recente decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
em abril desse ano, reacendeu o debate acerca do suposto dever fundamental de
pagar tributos e o direito fundamental de economizá-los. Por três votos a dois, a
maioria dos Desembargadores da 2ª Turma do Tribunal, em versão estendida,
entendeu pela improcedência do Recurso de Apelação da União em um caso,
paradigmático, de aproveitamento de ágio1. A discussão, em apertada síntese e
para aquilo que importa ao presente debate, envolvia o direito de o contribuinte
amortizar da base de cálculo do Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social
sobre o Lucro o ágio decorrente da aquisição de outra empresa, posteriormente
incorporada. Embora a própria Fazenda Nacional assumisse a inexistência de
violação direta à lei, já que essa, em seu sentido literal, permitia a referida amortização como um benefício fiscal, o fundamento da irresignação seria a prática de
um ato abusivo, porque realizado com o único propósito de economizar tributos.
Assim, as operações praticadas tiveram seus efeitos desconsiderados para fins fiscais, a partir da interpretação de que “a auto-organização com a finalidade predominante de pagar menos imposto configura abuso de direito”.
Nesse contexto, parte da discussão realizada nesse julgamento contrapõe
exatamente duas interpretações opostas com relação à liberdade de auto-organização por parte dos contribuintes: de um lado, a interpretação de que seria abusivo o comportamento visando à diminuição da carga tributária incidente sobre o
contribuinte, ou seja, o entendimento de que haveria um dever fundamental de
pagar tributos de acordo com a capacidade econômica manifestada e que operações praticadas com a finalidade de mitigar esse dever deveriam ser classificadas
como abusivas; e, de outro lado, a interpretação de que haveria direito do contribuinte de se auto-organizar para fins de economizar tributos, sem que isso pudesse ser invalidado ou declarado como ineficaz pela Receita Federal.
O presente artigo, portanto, tem a intenção de enfrentar referida discussão
sob o ponto de vista da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª
Região nesse caso específico. A escolha do enfrentamento dessa temática a partir
desse caso concreto decorre de ao menos duas razões. Em primeiro lugar, da importância da referida decisão, tendo em vista o fato de que o tema já foi largamente enfrentado no contencioso tributário administrativo, com decisões desfa-

1

BRASIL, TRF4, Apelação/Remessa Necessária n. 5058075-42.2017.4.04.7100/RS, 2ª Turma, Rel.
Juiz Convocado Alexandre Rossato Ávila, j. 08.04.2021.
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voráveis aos contribuintes normalmente proferidas por voto de qualidade do Presidente da Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mas ainda pendia de enfrentamento no âmbito do
Poder Judiciário. E, segundo, porque a discussão sobre o direito de amortização
do ágio, especialmente aquele decorrente de operações de reorganizações dentro
do mesmo grupo econômico, é paradigmática em contrapor o direito de realizar
operações com intuito de economia de tributos sem contrariedade à lei (que permitia e estimulava essa atuação por meio de um benefício fiscal excluído do ordenamento apenas em 2014, com a edição da Lei n. 12.973) e a interpretação no
sentido de que esse tipo de atuação seria, por si só, caracterizado como um abuso
do direito de auto-organização, uma vez que levaria ao pagamento menor de tributos quando a capacidade econômica manifestada indicaria a possibilidade do
recolhimento de uma carga tributária maior. Trata-se, assim, da manifestação
concreta de um debate doutrinário instigante e que sempre merece retorno. É o
que se passa a fazer.
1. A decisão proferida pelo TRF4: o direito de amortização do ágio
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou, em abril desse ano, o direito de o contribuinte amortizar ágio gerado em operações societárias realizadas
dentro do mesmo grupo econômico. No caso concreto julgado, reconhecia-se, a
inexistência de uma contrariedade direta à lei, tanto que não havia qualificação,
pela autoridade fiscal, da multa aplicada no auto de infração. O voto do Relator
reconstrói o objeto do debate e é aqui destacado em trechos relevantes para esse
artigo:
“Os impasses sobre a amortização do ágio interno surgiram porque a fiscalização
tributária, sobretudo diante da rejeição da MP nº 66/02, que regulamentava a
norma geral antielisiva acrescentada ao parágrafo único do art. 116, do CTN,
pela LC nº 104/01, passou a desconsiderar as transações executadas sem ‘propósito negocial’, uma vez que focadas apenas em motivos de natureza tributária,
bem como aquelas realizadas, como ocorreu na hipótese dos autos, com ausência
de ‘substância econômica’.
[...] Note-se também que não existiam lacunas na legislação tributária, cujas fendas pudessem ter sido espertamente exploradas pelo contribuinte. Muito pelo
contrário, havia um preceito legal especial para regular o ágio nas incorporações
e cisões, não existindo a menor menção à necessidade de substância econômica
ou que as operações estariam vedadas entre partes relacionadas. O que ocorreu
foi uma interpretação fiscal da legislação tributária, tomando por base a substância econômica dos atos praticados, fundando-se em conceitos contábeis. Como
dito, a partir da caracterização do conjunto das operações de um mesmo grupo
econômico com um resultado final destituído de substância econômica, uma vez
que não teria havido ônus ou desembolso de recursos, a fiscalização não admitiu
a existência do ágio interno, glosando o seu aproveitamento tributário pelo contribuinte. Isto fica claro no relatório fiscal (ev1-OUT13, p. 22):
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‘[...] A partir daí surgiu um novo desenho de reestruturação societária, absolutamente artificial, com a geração de ágio interno dentro de um grupo de sociedades sob controle comum (sem qualquer desembolso real), e o aproveitamento antecipado desse ágio mediante incorporação reversa. Essa tentativa de planejamento tributário combinaria a possibilidade de amortizar o ágio fundamentado
em expectativa de rentabilidade futura proveniente de sociedade incorporada, de
acordo com o art. 7º, III, da Lei 9.532/97, com o diferimento do ganho de capital
previsto no art. 36 da Lei 10.637/02’.”2

Assim, parte da discussão no referido julgamento envolvia a resposta à seguinte pergunta: pode o Fisco desconsiderar uma operação societária realizada
dentro da lei, mas com o intuito de economizar tributos? Ou, em outras palavras:
é abusivo o comportamento do contribuinte que pratica operações com o intuito
de diminuir a sua carga tributária? A resposta a essas perguntas transcende o
caso concreto analisado. Do ponto de vista doutrinário, o que os Desembargadores do Tribunal responderam é se há, ou não, um dever fundamental de pagar
tributos – isto é, uma obrigação, implicada diretamente dos princípios constitucionais da solidariedade, igualdade e capacidade contributiva, de pagar tributos
conforme a riqueza manifestada em suas operações, o que implicaria, em contrapartida, a possibilidade de desconsideração para fins fiscais das operações realizadas com o objetivo precípuo de diminuir a carga fiscal. A resposta dada pela
maioria da Segunda Turma do Tribunal, contudo, foi avessa à essa construção. O
voto condutor do acórdão, proferido pelo Juiz Convocado Alexandre Rossato Ávila, enfrenta essa temática expressamente, como se verifica nos seguintes trechos:
“A interpretação fundada na substância econômica das operações de reorganização societária não autoriza que a autoridade administrativa transforme atos jurídicos perfeitos em imperfeitos sob a ótica exclusivamente tributária com o escopo
de encaixá-los em uma tributação mais favorável aos interesses fazendários, violando a autonomia da vontade, a liberdade econômica, a proteção da confiança,
a segurança jurídica e o princípio da legalidade.
[...] Assim, se o contribuinte seguiu rigorosamente o que dispunha a lei vigente,
não se utilizando de práticas proibidas pela legislação tributária e societária, carece de fundamento legal a pretensão da administração de conferir ao ágio tratamento tributário diverso daquele previsto na lei, fundada na prevalência da substância econômica subjacente às operações de reorganização societária.
[...] A propósito, se dúvida houvesse – mas não há – entre duas soluções interpretativas acerca do ágio interno, por que razão deveria prevalecer a que beneficia a
Fazenda Pública? A tutela constitucional do direito de propriedade, os negócios
jurídicos fundados no princípio da liberdade de contratar e na autonomia da
vontade, respaldados pela lei das sociedades anônimas e pela lei tributária, de-

2

BRASIL, TRF4, Apelação/Remessa Necessária n. 5058075-42.2017.4.04.7100/RS, 2ª Turma, Voto
do Rel. Juiz Convocado Alexandre Rossato Ávila, j. 08.04.2021, p. 7 e 24.
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vem prevalecer à solução interpretativa que cause menor restrição patrimonial ao
contribuinte.”3

Em sentido contrário, contudo, as manifestações também expressas dos Desembargadores vencidos, na parte relevante para esse artigo, que aqui também se
destaca:
“Não obstante, o problema persiste e desafia a doutrina, o Estado e a sociedade:
algo de perturbador assombra a ideia de planejamento tributário. Incomoda, de
um lado, a perspectiva da igualdade (contribuintes que desenvolvem o mesmo
negócio jurídico, com roupagens jurídicas distintas, assumindo cargas tributárias
diversas); de outro, na perspectiva do mercado, afeta os mecanismos da livre-concorrência.
Também desafia nossa intuição moral que se vê afrontada pelos problemas éticos
que a manipulação das formas jurídicas encerra, entremeada por valores de filosofia política e social como a solidariedade e outros valores igualmente relevantes
como a segurança jurídica e a certeza do direito. (SANTI, Eurico Marcos Diniz de;
Planejamento tributário e estado de direito: Fraude à lei, reconstruindo conceitos,
entre metáforas e ‘buracos do direito’: Evasão, elusão e elisão. 2012. FISCOSoft.
Disponível em: www.fiscosoft.com.br. Acesso em: 31 de março de 2021).
[...] No entanto, com a entrada em vigor da norma geral antielisiva positivada no
art. 116, § único, do CTN, o fisco pode desconsiderar não somente os atos ou
negócios jurídicos dissimulados, como também identificar a motivação dos atos
ou negócios jurídicos que trazem consequências tributárias, não mais se limitando apenas à existência de consequências econômicas.
As empresas têm o direito de assumir menores custos tributários, mas é também
imperativo que, observadas a capacidade contributiva e a vedação ao confisco,
contribuam devidamente para a sociedade onde atuam:
[...] O planejamento tributário estruturado sem propósito negocial, no qual os
fatos não correspondem à realidade da negociação, conduzido apenas com o objetivo de economizar tributos, é abusivo.”4

As passagens citadas têm a intenção apenas de demonstrar que uma das discussões de fundo nesse processo envolvia exatamente a discussão doutrinária sobre os limites do planejamento tributário. Conforme destacado nos trechos, a
pergunta de Direito enfrentada pelo Tribunal, de forma imediata (concreta), foi:
o contribuinte tem direito de amortizar o ágio mesmo em uma operação de reorganização societária praticada dentro do mesmo grupo econômico? De forma
mediata (abstrata), contudo, a pergunta de Direito enfrentada pelo Tribunal foi:
é abusivo o comportamento praticado pelo contribuinte com o intuito de economizar tributos?
3

4

BRASIL, TRF4, Apelação/Remessa Necessária n. 5058075-42.2017.4.04.7100/RS, 2ª Turma, Voto
do Rel. Juiz Convocado Alexandre Rossato Ávila, j. 08.04.2021, p. 27; 31 e 32.
BRASIL, TRF4, Apelação/Remessa Necessária n. 5058075-42.2017.4.04.7100/RS, 2ª Turma, Voto
do Juiz Convocado Alexandre Gonçalves Lippel, j. 08.04.2021, p. 1-3.
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Foi a própria Fazenda Nacional que impôs esse debate. Os argumentos apresentados pela Procuradoria da Fazenda Nacional para negar o direito à amortização, no caso, são justificados com base na fundamentação de que a interpretação da legislação aplicável deveria considerar a concreta capacidade contributiva
do contribuinte. A justificativa para tanto ganharia ênfase a partir da doutrina de
Greco (citado no Recurso de Apelação apresentado). Para o autor, o referido princípio deveria servir como “critério iluminador do alcance concreto que a lei posta
apresente”, em outras palavras, “se existe capacidade contributiva captada pela lei
tributária, ela tem de ser alcançada até onde for detectada”, daí a conclusão de
que “a lei tributária alcança o que obviamente prevê, mas não apenas isto; alcança
também, aquilo que resulta da sua conjugação positiva com o princípio da capacidade contributiva”5. Assim, o que a União propôs no referido processo, foi o
reconhecimento por parte do Poder Judiciário sobre a eficácia positiva da capacidade contributiva.
É sob esse ponto de vista que enfrentaremos o tema. A análise, sob essa ótica,
se justifica por demonstrar a importância do debate sobre planejamento tributário e a evidência de que esse debate não se restringe a questões meramente teóricas ou abstratas. Trata-se, ao contrário, de um debate cuja resposta define a validade ou invalidade de autuações fiscais, tal qual analisado no caso concreto da
amortização do ágio interno, relativamente às operações praticadas antes da edição da Lei n. 12.973/2014.
2. O dever (legal) de pagar tributos
A decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região retomou o
debate, já franco na doutrina, sobre os limites do planejamento tributário6. Esse
debate, sempre é bom recordar, não é um debate sobre heróis e vilões. Também
não é simplesmente um debate sobre uma doutrina ultrapassada, formalista e
tradicional e outra, progressista, visionária e moderna. Tampouco é um debate
sobre solidários versus não solidários. Trata-se, ao contrário, de um debate sobre
a interpretação dos dispositivos da Constituição, sobre o exercício de direitos fun-

5

6

GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 4. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 188 e
345.
A título meramente exemplificativo: GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 4. ed. São
Paulo: Quartier Latin, 2019; ROCHA, Sergio André. Planejamento tributário na obra de Marco Aurélio Greco. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019; SILVA, Rômulo Cristiano Coutinho da. Planejamento tributário e segurança jurídica. São Paulo: Quartier Latin/IBDT, 2019; ANDRADE, Leonardo
Aguirra de. A informação obrigatória de planejamento tributário e os seus limites. Tese de Doutorado.
São Paulo: Largo São Francisco, USP, 2019; FOLLONI, André. Capacidade contributiva e dever
fundamental. Revista Direito Tributário Atual vol. 42, ano 37. São Paulo: IBDT, 2º semestre de
2019, p. 484-508; LEÃO, Martha. O direito fundamental de economizar tributos. São Paulo: Malheiros, 2018; OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do planejamento tributário. Revista Direito Tributário Atual vol. 47. São Paulo: IBDT, 1º semestre de 2021, p. 614-638.
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damentais pelos contribuintes e sobre o exercício do poder de tributar pelo Estado7. Não existe, evidentemente, uma dicotomia simplória entre o bom e o mau, o
científico e o não científico, ou entre o ultrapassado e o moderno para a resolução
desta controvérsia. Da premissa, contudo, de que não há uma resposta simples ou
reducionista para esta questão intrincada não resulta a conclusão de que nenhuma resposta seja, do ponto de vista do Sistema Tributário Constitucional posto,
mais justificada do que outra.
Em outras palavras, o fato de haver interpretações possíveis diante do texto
constitucional não significa que não haja interpretações mais fortemente justificadas no próprio ordenamento jurídico do que outras. Não por escolha do intérprete, mas por escolha constitucional na forma de diretivas cogentes (regras), que
anteciparam, por parte do constituinte, a ponderação de determinados valores
em âmbitos específicos do Direito. O fato de estas regras estarem sujeitas, elas
próprias, à interpretação, não significa, como se poderia supor, que o intérprete
possui sempre o mesmo grau de discricionariedade e abertura a determinados
tipos de argumentos no momento da sua interpretação e no momento da determinação do seu âmbito de aplicação (ou seja, na qualificação do caso concreto
para a aplicação da regra). Reconhecer que a interpretação não é uma atividade
meramente descritiva, mas também decisional e criativa por parte do intérprete
não importa na desconsideração de que o sentido preliminar das palavras prescritas pelo texto tem força vinculante – e que o grau desta vinculação difere de
acordo com o grau de restrição dos direitos fundamentais envolvidos8.
Essas considerações são fundamentais para o tema enfrentado nesse artigo e
discutido nesse VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual promovido
pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário em 2021. Em que pesem as possíveis conclusões diversas que se pode alcançar com relação a essa matéria em outras jurisdições, nas quais a Constituição não adotou um sistema constitucional
tributário com as características do sistema brasileiro, aqui, de acordo com a
Constituição posta em 1988, não existe um dever fundamental de pagar tributos
que possa implicar a caracterização de um abuso a prática de adotar condutas
com a finalidade de economizar tributos.
Nesse ponto, é fundamental destacar que o reconhecimento do dever de pagar tributos como um dever fundamental dependeria de uma previsão constitucional que atestasse essa fundamentabilidade. Da mesma forma que os direitos fun7

8

LEÃO, Martha. Da fábula à realidade: o planejamento tributário e o papel da capacidade contributiva e da legalidade neste debate. Revista Direito Tributário Atual vol. 45. São Paulo: IBDT, 2020,
p. 322-339 (323).
Sobre a vinculação do intérprete ao texto, vide: LAPORTA, Francisco J. El império da la ley – una
vision actual. Madrid: Trotta, 2007, p. 176; PECZENIK, Aleksander. On law and reason. 2. ed.
Dordrecht: Springer, 2008, p. 336; ALEXY, Robert. The dual nature of law. Ratio Juris vol. 23, n.
2, junho de 2010, p. 167-182 (179); ÁVILA, Humberto. Argumentação jurídica e a imunidade do
livro eletrônico. Revista de Direito Tributário vol. 79. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 163-183 (179).
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damentais, os deveres, para serem considerados como tais, dependem da integração ao texto da Constituição, para que seu conteúdo seja considerado retirado da
esfera de disponibilidade dos poderes constituídos. Ainda que não haja necessidade de que isso seja explicitamente previsto, é preciso que haja ao menos a possibilidade de implicação. O dever de pagar tributos, contudo, foi expressamente determinado como um dever a ser instituído por meio de lei pela Constituição.
Embora o texto constitucional outorgue competência para o exercício deste poder, e defina as materialidades para tanto, ele cria uma faculdade decorrente de
uma competência e não estabelece um dever decorrente do próprio texto. Reitera-se: o dever de pagar tributos só existirá em decorrência da lei e jamais diretamente do próprio texto constitucional. A previsão expressa da Constituição acerca da exigência de lei para a instituição tributária não deixa qualquer margem de
arbitrariedade para que se possa criar deveres tributários diretamente de princípios – ainda que estes sejam princípios fundamentais. Mas se assim o é, isso significa dizer que este dever é legal e não constitucional, o que afasta a sua caracterização como fundamental de acordo com a doutrina9.
Assim, não se pode implicar diretamente de qualquer princípio constitucional (como a capacidade contributiva, a solidariedade ou a igualdade) um dever de
pagar tributos capaz de garantir eficácia positiva a qualquer desses princípios na
interpretação das obrigações tributárias (ou dos benefícios fiscais concedidos) e,
consequentemente, alterar o seu espectro de aplicação. A necessidade de consideração do tributo como um mecanismo em favor da sociedade e cujo controle sobre
a sua destinação faça parte do próprio ramo do Direito Tributário é correta. No
entanto, o tributo, ainda que atue em prol da solidariedade, não deixa de ser uma
intervenção nos direitos de liberdade e de propriedade do contribuinte, e não
pode servir para uma leitura apenas parcial do texto constitucional. Em suma, é
a própria Constituição quem atribui aos princípios as suas funções no Sistema
Tributário Nacional e estas funções não se confundem e nem podem ser simplesmente sopesadas, como se tivessem o mesmo peso; e nem podem ser invertidas,
como se um desses princípios tivesse uma posição de prevalência que não lhe foi
dada pela Constituição.
O Estado não pode exigir do cidadão que promova a solidariedade através de
certos resultados econômicos, tributando-os na sua falta, quando a própria Constituição não o fez – nem autorizou que alguém o fizesse. Nas palavras de Oliveira,
o “próprio ideal constitucional de solidariedade social não tem autonomia para se
impor ou ser imposto por algum agente do Estado, sem os contornos que a lei lhe
der”10. Nesse sentido, como destacam Campos e Andrade, há que se excluir qual-

9
10

LEÃO, Martha. O direito fundamental de economizar tributos. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 194.
OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Formalismo e substantivismo tributário. Dever moral e obrigação
jurídica. E a segurança jurídica? In: PRETO, Raquel Elita Alves (coord.). Tributação brasileira em
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quer obrigação do cidadão-contribuinte de se colocar no lugar que o legislador
lhe assinalou; de se comportar como o legislador previu (e desejou), celebrando
os atos jurídicos que aquele espera. Não há qualquer direito ou expectativa do
Estado à produção de certa riqueza pelo contribuinte; ou a celebração por este de
negócios que originem uma certa realidade tributável11. A prevenção ou gestão
fiscal entendidas como inclusão do fator fiscal no motivo das escolhas, nada tem
em si mesmo de censuráveis12. Nesse cenário, a utilização de ideias como a solidariedade, a capacidade contributiva, e o dever fundamental de pagar tributos, sem
contextualizá-las diante da Constituição brasileira e do Sistema Tributário Nacional ali estruturado, termina sendo um mero “slogan propagandista” (propagandistisches Schlagwort), na feliz expressão cunhada por von Arnauld ao tratar da segurança jurídica13.
As considerações anteriores demonstram que não é possível encontrar na
Constituição de 1988 a atribuição de uma prevalência ao princípio da solidariedade no Sistema Tributário Nacional. Pelo contrário, os próprios exemplos de
imunidade trazidos pelo texto constitucional, como aquele referente às entidades
educacionais e sociais, demonstram que a Constituição reconheceu que a solidariedade poderia ser promovida de diversas formas – inclusive na ausência da tributação.
A solidariedade concretizada a partir do princípio da capacidade contributiva tem uma função de graduação dos tributos, buscando, em sua dimensão objetiva, que estes preservem o mínimo existencial; e, em sua função subjetiva, que
sejam graduados de forma a sempre que possível estarem de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes, sem descartar hipóteses nas quais o tributo
vincular-se-á a outros critérios, referentes a finalidades extrafiscais porventura
existentes.
A igualdade, do mesmo modo, também não serve como fundamento do entendimento de que se deve dar primazia à capacidade contributiva. Embora a
capacidade contributiva seja critério geral da igualdade com relação aos tributos,
a igualdade não se resume a isso. Ela possui uma função de assegurar aos contribuintes sua igualdade não somente na lei, como perante a lei, vinculando-se aqui
à legalidade para garantir um tratamento isonômico e não arbitrário dos contribuintes – o que só pode ser feito através da lei, e não fora dela.

11
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evolução: estudos em homenagem ao Professor Alcides Jorge Costa. São Paulo: IASP, 2015, p. 489518 (516).
CAMPOS, Diogo Leite de; ANDRADE, João Costa. Autonomia contratual e direito tributário (a norma geral anti-elisão). Coimbra: Almedina, 2008, p. 52.
CAMPOS, Diogo Leite de; ANDRADE, João Costa. Autonomia contratual e direito tributário (a norma geral anti-elisão). Coimbra: Almedina, 2008, p. 55.
VON ARNAULD, Andreas. Rechtssicherheit. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p. 48.
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3. O direito (fundamental) de economizar tributos
As considerações anteriores demonstram que não é possível implicar da
Constituição um dever fundamental de pagar tributos. O texto constitucional
brasileiro impõe, na verdade, um dever legal de pagar tributos conforme a Constituição. Isso significa dizer que ele não pode ser considerado de forma autônoma
como um dever que se sobrepõe aos direitos fundamentais a ele vinculados e que
possa ser exigido dos cidadãos mesmo fora da estrutura de previsibilidade determinada a ele pela Constituição. Este dever existe apenas nos termos da Constituição, que o define e, principalmente, o limita, ao estabelecer um espaço de liberdade no qual os contribuintes podem atuar conhecendo as consequências tributárias daí decorrentes. Desse modo, para o cidadão estabelece-se a confiança de
que ele não será exposto a obrigações de pagamento para além dos fatos da lei
tributária, o que significa, consequentemente, que as situações que não podem
ser incluídas nesses fatos não causarão obrigações de pagamento14. Esse espaço de
atuação demanda o reconhecimento de um verdadeiro direito à economia tributária.
Tal direito pode ser (re)construído a partir do Sistema Constitucional Tributário estabelecido pela Constituição de 1988 e tem dois fundamentos principais:
primeiro, a delimitação da competência tributária por meio de regras e, segundo,
a fixação de limitações constitucionais (rígidas) ao exercício do poder de tributar.
Se a Constituição estabeleceu de forma rígida os contornos dentro dos quais o
poder tributário poderia ser exercido e, mais que isso, a forma por meio da qual
ele deve ser exercido, é impreterível a conclusão de que ela estabeleceu também
um espaço no qual o poder tributário não pode ser exercido diante dos direitos
de liberdade do contribuinte. Reconhecer este espaço implica reconhecer o direito fundamental de economizar tributos15.
O reconhecimento desse direito é fundamental para a análise do julgamento
efetivado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Se nem a lei poderia tornar ilícito o exercício desse direito, com muito mais razão se reconhece a incompetência da autoridade fiscal para implementar interpretações dos dispositivos
tributários que partam dessa premissa de que o comportamento efetivado com a
finalidade de economizar tributos seria, por si só, abusivo. Essa ideia, como destacado, foi defendida não só pela Procuradoria da Fazenda Nacional, como também pelos votos minoritários do caso. Uma vez mais destaca-se o voto declarado
pelo Juiz Convocado Alexandre Gonçalves Lippel: “[...] O planejamento tributário estruturado sem propósito negocial, no qual os fatos não correspondem à
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SCHÖN, Wolfgang. Legalität, gestaltungsfreiheit und Belastungsgleichheit als Grundlagen des
Steuerrechts. In: HÜTTEMANN, Rainer (org.). Gestaltungsfreiheit und Gestaltungsmissbrauch im
Steuerrecht. Köln: Otto Schmidt, 2010, p. 29-63 (34).
LEÃO, Martha. O direito fundamental de economizar tributos. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 195.
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realidade da negociação, conduzido apenas com o objetivo de economizar tributos, é abusivo.”16
Referida citação demonstra a importância desse debate e as consequências
do reconhecimento (ou não reconhecimento) desse direito para a análise dos casos concretos. A adoção dessa premissa pelo julgador levou-o a autorizar a desconsideração, pela autoridade fiscal, das operações praticadas pelo contribuinte
no caso, ainda que reconhecendo a ausência de ilegalidade. Essa premissa adotada pelos votos minoritários, no entanto, não encontra referibilidade no ordenamento jurídico brasileiro.
Tal entendimento dependeria de uma releitura da Constituição em desconsideração ao modo como ela foi posta. Considerando o texto constitucional existente, é imperioso o reconhecimento de que a tributação faz parte de um ambiente econômico e é usada como instrumento de financiamento do Estado e também
como instrumento político para finalidades extrafiscais, como a intervenção econômica, política, social. Nesse contexto, evidente o reconhecimento de que é da
natureza de um ambiente econômico a busca pela menor tributação possível – o
que, inclusive, auxilia o Estado na influência do comportamento dos contribuintes por meio dos tributos com finalidade extrafiscal. É um contrassenso, portanto, reconhecer as funções extrafiscais políticas, sociais e econômicas aos tributos,
mas, ao mesmo tempo, desconsiderar sua influência como fator a ser considerado
nas decisões econômicas17. A motivação tributária é natural de uma sociedade de
mercado e não se confunde, necessariamente, com uma conduta abusiva. Assim,
embora seja evidente que elas possam em determinada situação andar juntas, a
falta de uma motivação extratributária não implica automaticamente uma situação abusiva ou fraudulenta.
Este critério dependeria da existência de uma vedação à realização de atos
por motivos tributários, ou mais propriamente, de uma vedação à própria ideia
de que em uma economia de mercado deve-se buscar a redução dos custos e a
maximização dos ganhos. Do ponto de vista contábil, este tipo de argumentação
é, nas palavras de Lopes e Martins, “estarrecedora”. Como advertido por eles ao
criticar a doutrina do “propósito negocial” no Brasil, o lucro faz parte da essência
e da substância do instituto empresarial. Daí ser tautológica a conclusão de que a
diminuição do tributo, enquanto custo, é uma obrigação do administrador18. O
tributo é um custo como outro qualquer e, portanto, uma razão bastante razoável

16

17
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BRASIL, TRF4, Apelação/Remessa Necessária n. 5058075-42.2017.4.04.7100/RS, 2ª Turma, Voto
do Juiz Convocado Alexandre Gonçalves Lippel, j. 08.04.2021, p. 1-3.
LEÃO, Martha. O direito fundamental de economizar tributos. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 189.
LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Do ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura – algumas considerações contábeis. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São Paulo:
Dialética, 2012. vol. 3, p. 33-80 (69-70).
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para as escolhas atinentes à atuação econômica. O objetivo de economizar tributos é, em si, um objetivo empresarial (business purpose), desde que não haja ferimento à lei19. Sendo assim, a liberdade de agir de um modo ou de outro para não
pagar ou pagar menos tributos, conforme a inocorrência de fato gerador ou a
ocorrência de fato gerador menos oneroso, é um direito constitucional que atende
a um anseio natural do homem, o qual se confunde com o motivo que conduz à
ação, podendo, portanto, o motivo ser estritamente tributário20.
Isso significa dizer que não é contrária à Constituição ou à lei a atuação do
contribuinte que não realiza o fato tributário e assim evita o nascimento da obrigação tributária, uma vez que todos podem organizar suas atividades com vistas
a pagar o menor tributo possível. Ou, como no caso aqui enfrentado, realiza uma
operação cujas consequências definidas pela lei implicam um benefício fiscal. Nas
palavras de Tipke: “a elisão fiscal consciente e planejada é uma modalidade legal
de resistência fiscal”21. O próprio ordenamento jurídico inclusive admite isso ao
utilizar o tributo como forma de intervenção econômica, social e política – reconhecendo, desse modo, sua característica inerente de influenciar na tomada de
decisões dos agentes econômicos. Considerar abusiva uma operação por sua finalidade tributária significa tornar ilícita a opção pela economia tributária, ou seja,
a própria negação do direito de economizar tributos. Se um determinado ato
fosse considerado abusivo porque praticado com a única finalidade de economizar tributos, isso significaria que o contribuinte não teria esta liberdade e que,
portanto, estaria obrigado a desconsiderar o aspecto tributário ao tomar suas
decisões econômicas. Noutro dizer, isso significaria uma obrigação de contribuir
sempre na máxima medida possível, como se o tributo pudesse ser cobrado em
razão da capacidade contributiva, independente da lei; e não em razão da lei, respeitando a capacidade contributiva22.
Essa postura, aliás, foi exatamente aquela reconhecida pelo voto do Relator
condutor do acórdão. Conforme mencionado, se dúvida existisse sobre a correta
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Coêlho é firme nesse sentido: “Economizar salários ou impostos dá no mesmo. É uma economia
de custos, desde que não haja divergência entre a intentio facti e a intentio iuris, quando ocorre o
fenômeno da dissimulação [...] aos particulares deve-se resguardar o direito de competir.” (COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Limites atuais do planejamento tributário. In: ROCHA, Valdir de
Oliveira (coord.). O planejamento tributário e a Lei Complementar 104. São Paulo: Dialética, 2002, p.
279-304 (283))
OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Reflexões sobre a vontade, a intenção e o motivo (objeto e causa)
no mundo jurídico. In: PARISI, Fernanda Drummond et al. (coord.). Estudos de direito tributário em
homenagem ao Professor Roque Antonio Carrazza. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. vol. 3, p. 139166 (159).
No original: “La elusión fiscal consciente e planificada es una modalidad legal de resistencia
fiscal.” (TIPKE, Klaus. Moral tributaria del Estado y de los contribuintes (Besteuerungsmoral und
Steuermoral). Trad. de Pedro M. Herrera Molina. Madrid: Marcial Pons, 2002, p. 110)
LEÃO, Martha. O direito fundamental de economizar tributos: entre legalidade, liberdade e solidariedade. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2017, p. 193.
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interpretação da legislação aplicável ao caso (relativo ao direito de amortização
do ágio), então essa deveria se resolver favoravelmente ao contribuinte, pela exigência de reconhecimento do seu direito de se auto-organizar com a finalidade
de economizar tributos. Nesse sentido, o voto: “os negócios jurídicos fundados no
princípio da liberdade de contratar e na autonomia da vontade, respaldados pela
lei das sociedades anônimas e pela lei tributária, devem prevalecer à solução interpretativa que cause menor restrição patrimonial ao contribuinte”23. Prevaleceu, portanto, o entendimento de que haveria direito à realização de operações
visando à economia tributária, assim como o afastamento da argumentação no
sentido de que a capacidade contributiva ou a solidariedade justificariam uma
interpretação diferente daquela decorrente do sentido preliminar do texto.
Conclusões
As considerações precedentes são essenciais porque comprovam a importância concreta desse debate, por vezes tratado como se fosse um “espantalho” criado
por parte da doutrina. A verdade é que a defesa teórica sobre a existência de um
dever fundamental de pagar tributos, de um lado, e da possibilidade de atribuição de uma eficácia positiva à capacidade contributiva, de outro, sustentam no
Direito Brasileiro numerosas autuações fiscais, cujos fundamentos reconhecem a
inexistência de ilegalidade, mas, afirmam, ao mesmo tempo, uma prerrogativa
da autoridade fiscal de desconsideração dos atos praticados porque classificados
como abusivos pelo simples fato de que realizados com a intenção de diminuição
da carga tributária. O caso aqui analisado é um exemplo paradigmático nesse
sentido.
Os argumentos apresentados (e os votos proferidos) atestam a importância
do papel da capacidade contributiva e da legalidade nesse debate. Em primeiro
lugar, porque determinar se a capacidade contributiva tem ou não uma eficácia
positiva que permite ir além da lei, para utilizar a expressão da doutrina, e com
isso, captar o sentido econômico da manifestação de riqueza é crucial, ao debate
sobre o poder de a autoridade fiscal desconsiderar operações praticadas pelo
contribuinte com a finalidade de economizar tributos, ainda que não se verifique
qualquer tipo de ilicitude em sua conduta. Esse era exatamente o caso enfrentado
aqui: até a edição da Lei n. 12.973/2014, não havia qualquer proibição legal de
aproveitamento do ágio decorrente de operações praticadas dentro do mesmo
grupo econômico; pelo contrário, a legislação vigente previa (e estimulava) esse
tipo de operação com a finalidade de estímulo às privatizações.
E, em segundo lugar, porque sustentar que a legalidade, no sentido de vinculação ainda que preliminar ao texto, pode ser afastada no momento da inter-
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BRASIL, TRF4, Apelação/Remessa Necessária n. 5058075-42.2017.4.04.7100/RS, 2ª Turma, Voto
do Relator Juiz Convocado Alexandre Rossato Ávila, j. 08.04.2021, p. 27; 31 e 32.
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pretação dos dispositivos legais ou no momento da qualificação dos fatos para
fins de subsumi-los à norma também é essencial para que se determine o grau de
vinculação da autoridade fiscal (e, em último caso, dos juízes) aos dispositivos legais no momento de enfrentar e solucionar os litígios envolvendo os casos em que
se contrapõem os interesses fazendários com relação à arrecadação tributária e os
interesses individuais dos contribuintes com relação à economia tributária.
Novamente, é esse o caso examinado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª
Região: o que se discutiu, no processo, foi a interpretação a ser conferida à legislação sobre o direito de amortização do ágio, e, mais especificamente, sobre a
possibilidade de se conferir a essa legislação uma interpretação restritiva, porque
(supostamente) seria esse o resultado interpretativo que estaria em conformidade
com os princípios da capacidade contributiva e da solidariedade. Esse sempre foi
o debate central do planejamento tributário – e a análise detida do julgamento
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre o direito do contribuinte à amortização do ágio interno apenas atesta a importância (concreta) desse debate.
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1. Introdução
O presente estudo, elaborado para os Anais do VII Congresso Brasileiro de
Direito Tributário Atual do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT), tem
o objetivo de examinar a possibilidade, ou não, de transposição da tese do Professor José Casalta Nabais acerca da existência de um dever fundamental de pagar
impostos para o sistema constitucional-tributário brasileiro. Além disso, pretende-se investigar, ainda que em caráter especulativo, quais seriam as consequências jurídicas de eventual acolhimento da tese do direito fundamental de pagar
impostos (ou tributos) no Direito brasileiro.
Para tanto, pretende-se examinar, inicialmente, os aspectos gerais dos deveres
fundamentais, o que constitui pressuposto essencial para a compreensão do tema.
Na sequência, correndo o risco da simplificação, o artigo abordará, de forma bastante resumida, os pontos centrais da obra do Professor Casalta Nabais, apenas na
medida do necessário para a posterior análise crítica da tese e de sua compatibilidade, ou não, com a Constituição Federal de 1988. Feita essa análise, será possível
adentrar o tema central do presente estudo, que consiste na existência, ou não, de
um dever fundamental de pagar impostos (ou tributos) no Direito brasileiro.
Por fim, assumindo-se, em caráter especulativo, a existência de um direito
fundamental de pagar impostos na Constituição de 1988, serão conjecturadas quais
seriam suas possíveis consequências jurídicas e, ao mesmo tempo, os lapsos que vêm
sendo perpetrados na aplicação da teoria do Professor Casalta Nabais no Brasil.
2. Aspectos gerais dos deveres fundamentais
A primeira parte da tese do Professor José Casalta Nabais é basicamente uma
teoria geral dos deveres fundamentais, tema que à época era muito pouco estudado, o que, em certa medida, permanece verdadeiro no período atual. Esse exame
compreensivo dos direitos fundamentais constitui, por si só, uma importante contribuição da tese do Professor José Casalta Nabais para a ciência jurídica, pois o
estudo dessa categoria estava, até então, relegado ao ostracismo, sobretudo em
razão da grande atenção dispensada aos direitos fundamentais no contexto do
movimento neoconstitucionalista1.
1

SANCHES, Luis Prieto. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Madrid: Editorial Trotta,
2003, p. 116-117.

512

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

Os deveres fundamentais, enquanto categoria jurídico-constitucional, refletem as atribuições dos cidadãos na comunidade em que vivem2. Os deveres fundamentais apresentam-se, portanto, como posições jurídicas passivas, imputadas
pela própria Constituição, que exprimem a situação de dependência do indivíduo
frente ao Estado3.
Em sua aclamada obra, o Professor Casalta Nabais distingue três tipos de
deveres fundamentais, que apresentam nuances distintas, a saber: (i) os deveres
fundamentais correlativos de direitos fundamentais; (ii) os deveres fundamentais
associados ou coligados a direitos fundamentais; e (iii) os deveres fundamentais
autônomos.
Os deveres correlativos de direitos fundamentais nada mais são do que a face inversa dos direitos fundamentais4. Essa noção está centrada na ideia de que, para
cada titular de um direito fundamental, há um dever jurídico impelido a todos os
indivíduos de respeitá-lo. Como exemplo, ao consagrar o direito de propriedade
em seu art. 5º, inciso XXII, a Constituição Federal de 1988 impôs a todos os
indivíduos o dever jurídico de respeitar o exercício do direito de propriedade
pelo dono. Trata-se, portanto, de um dever de abstenção ou não ingerência nos
direitos de outrem.
Os deveres fundamentais associados ou coligados a direitos fundamentais, a seu
turno, coincidem com parte do conteúdo dos direitos a que se encontram associados, ainda que não haja, nesse caso, simetria entre direito e dever. Em tal formulação, o Estado pode atribuir aos respectivos titulares parte da responsabilidade
pela concretização dos direitos sociais5. É o caso, por exemplo, do direito à educação previsto no art. 208, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que garante
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de
idade (i.e., educação básica, ensino fundamental e ensino médio), inclusive para
os que não tiveram acesso na idade própria, mas sem estender a todos cidadãos o
direito à educação de nível superior gratuita.
Já os deveres fundamentais autônomos seriam aqueles desvinculados de direitos
fundamentais específicos, na medida em que defluem da expressão da soberania
do Estado, como elemento imprescindível à organização e ao funcionamento da
comunidade nacional. Esses deveres fundamentais estão atrelados, em certa me-
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NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos – contributo para a compreensão
constitucional do Estado Fiscal contemporâneo. 3. reimpressão. Coimbra: Almedina, 2012, p. 64.
NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos – contributo para a compreensão
constitucional do Estado Fiscal contemporâneo. 3. reimpressão. Coimbra: Almedina, 2012, p. 65.
NABAIS, José Casalta. Um direito fundamental a não pagar impostos? In: SARAIVA FILHO,
Oswaldo Othon de Pontes (coord.). Direitos fundamentais dos contribuintes – homenagem ao Jurista
Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Almedina, 2021, p. 244.
NABAIS, José Casalta. Um direito fundamental a não pagar impostos? In: SARAIVA FILHO,
Oswaldo Othon de Pontes (coord.). Direitos fundamentais dos contribuintes – homenagem ao Jurista
Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Almedina, 2021, p. 246.
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dida, ao regime geral dos direitos fundamentais, que formam o estatuto constitucional da pessoa (i.e., os direitos fundamentais polarizam todo o estatuto constitucional dos indivíduos). Trata-se, portanto, de deveres fundamentais necessários
para a existência e subsistência da comunidade estadual, como o dever de defesa
da pátria, o dever de voto ou de sufrágio e o dever de pagar impostos6.
Para o Professor Casalta Nabais, os deveres fundamentais possuem assento
constitucional, seja de forma expressa, seja de forma implícita7. Assim, os deveres
fundamentais implícitos podem ser inferidos e reconstruídos a partir das estruturas da Constituição e do relacionamento entre diferentes previsões normativas,
tais como aquelas vinculadas aos direitos fundamentais, à disciplina dos poderes
públicos e suas competências institucionais, bem como aos objetivos fundamentais do Estado8.
Da breve exposição acima, constata-se que o Professor Casalta Nabais trouxe
uma notável contribuição à ciência jurídica e ao direito constitucional na primeira
parte de sua obra, ao abordar os deveres fundamentais como uma categoria constitucional própria, sem descurar, ao mesmo tempo, das conquistas do constitucionalismo contemporâneo em matéria de proteção aos direitos fundamentais9.
3. O dever fundamental de pagar impostos na obra de José Casalta Nabais
Como visto acima, o Professor Casalta Nabais sustenta, em sua debatida tese
de doutorado, que o pagamento de impostos constitui um dever fundamental
autônomo em um Estado Fiscal, que se sustenta financeiramente de uma forma
heterônoma, por meio de recursos provenientes da arrecadação tributária10. Nessa ordem de ideias, o autor sustenta que o dever fundamental de pagar impostos
teria um caráter cívico-político, em razão de sua vinculação com a existência e o
funcionamento do próprio Estado11.
6
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NABAIS, José Casalta. Um direito fundamental a não pagar impostos? In: SARAIVA FILHO,
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Oswaldo Othon de Pontes (coord.). Direitos fundamentais dos contribuintes – homenagem ao Jurista
Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Almedina, 2021, p. 261.
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constitucional do Estado Fiscal contemporâneo. 3. reimpressão. Coimbra: Almedina, 2012, p. 676.
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Para o Professor Casalta Nabais, a existência e o funcionamento do Estado,
com o consequente reconhecimento e garantia dos direitos fundamentais, dependem do pagamento de impostos. Assim, o dever fundamental de pagar impostos
seria pressuposto necessário para a proteção da vida, da liberdade e do direito de
propriedade dos indivíduos, estando, em última análise, vinculado à própria realização da dignidade da pessoa humana, bem como à manutenção da comunidade politicamente organizada12. Os deveres fundamentais seriam, portanto, essenciais para a realização da dignidade da pessoa humana, que não se restringiria aos
direitos fundamentais oponíveis ao Estado. Os indivíduos também precisariam
cumprir deveres cívicos e políticos perante a comunidade, inclusive mediante o
pagamento de impostos, uma vez a dignidade da pessoa humana apenas seria íntegra e completa em uma sociedade dotada de certo compromisso comunitário13.
Nessa trilha, o Professor Casalta Nabais sustenta que a cobrança de impostos
não pode ser encarada como mero exercício de poder por parte do Estado, tampouco como simples sacrifício para os cidadãos, constituindo, na essência, um
contributo indispensável para a vida em uma comunidade organizada em um
Estado Fiscal, que depende da autorresponsabilidade dos cidadãos para o sustento de suas necessidades financeiras (i.e., um país cujas despesas são essencialmente financiadas por impostos)14.
Observe-se que o dever fundamental de pagar impostos não é diretamente
aplicável aos cidadãos, uma vez que o seu conteúdo deve ser concretizado pelo
legislador15, com a observância das balizas constitucionais. Desse modo, ao contrário do que pode parecer para aqueles que leem apenas o título da obra do
Professor Casalta Nabais, a efetiva imposição do dever fundamental de pagar
impostos está sujeita a limites relevantes, que podem ser formais (legalidade tributária, segurança jurídica, irretroatividade e proibição do referendo fiscal) ou materiais (igualdade, capacidade contributiva, consideração fiscal da família). Além
disso, como não poderia deixar de ser, cabe ao legislador observar as imunidades
tributárias e os direitos fundamentais dos indivíduos (dignidade da pessoa humana,
proteção ao mínimo existencial, liberdades econômicas).
É de se observar, ainda, que mais de duas décadas após a publicação original de sua tese de doutorado em 1998, o Professor Casalta Nabais enfrentou, em
artigo acadêmico, a questão acerca da existência, ou não, de um direito funda-

12

13

14

15

NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos – contributo para a compreensão
constitucional do Estado Fiscal contemporâneo. 3. reimpressão. Coimbra: Almedina, 2012, p. 59-60.
BASSO, Joaquim. Notas sobre o regime jurídico dos deveres fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro. Revista Direito UFMS vol. 1, n. 2. Campo Grande: UFMS, 2016, p. 92-93.
NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos – contributo para a compreensão
constitucional do Estado Fiscal contemporâneo. 3. reimpressão. Coimbra: Almedina, 2012, p.
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mental de economizar impostos. A dúvida se colocou em face do art. 103, n. 3,
da Constituição de Portugal, no qual se prescreve que “ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que não hajam sido criados nos termos da Constituição,
que tenham natureza retroactiva ou cuja liquidação e cobrança se não façam nos
termos da lei”. Com base em tal dispositivo, o ilustre professor português asseverou que, na Constituição Portuguesa, o dever fundamental de pagar impostos foi
formulado pela via negativa, ou seja, a partir do direito de não pagar impostos a
não ser aqueles que tenham sido criados nos termos da Constituição, que não
tenham natureza retroativa ou cuja liquidação e cobrança se façam nos termos
da lei16.
A partir de tal comando constitucional, o Professor Casalta Nabais conclui
que não se pode converter o dever fundamental de pagar impostos no seu oposto,
por meio de uma dialética de extremos. Para o autor, há direitos fundamentais
que circunscrevem o exercício do poder de tributar em Portugal, mas não um
direito fundamental de não pagar impostos, a não ser aqueles criados ao arrepio
da Constituição. Nesses termos, o notável professor português arrola os seguintes
direitos fundamentais dos contribuintes: (i) o direito de não pagar impostos a não
ser aqueles criados em conformidade com Constituição, sem natureza retroativa
e cuja liquidação e cobrança seja efetuada nos termos da lei; (ii) o direito de exigir
que todos os outros membros da comunidade também contribuam para os gastos
públicos, o que deve ser observado tanto pelo legislador no plano abstrato da
prescrição normativa, quanto pela Administração Tributária e pelos tribunais na
aplicação concreta das leis; e (iii) o direito à eficiência da despesa pública, que
deve assegurar um adequado retorno à sociedade, sob a forma de serviços e políticas públicas17.
Feito esse resumo geral da obra do Professor Casalta Nabais, passa-se a examinar o tema central do presente estudo, que consiste na existência, ou não, de
um dever fundamental de pagar impostos (ou tributos) no Direito brasileiro.
4. A existência, ou não, de um dever fundamental de pagar impostos (ou
tributos) no Direito brasileiro
O ponto de partida para o reconhecimento de um dever fundamental de
pagamentos impostos depende da investigação acerca do seu fundamento constitucional, que pode estar expresso no texto constitucional ou implícito nas normas
jurídicas que consagram o modelo institucional do Estado.
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No Brasil, o movimento de redemocratização ocorreu somente no final da
década de 80, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, responsável
pela instituição do Estado Democrático de Direito e pelo fim do regime autoritário vigente até então. Por essa razão, a Constituição Federal de 1988, ao contrário
do texto constitucional de 1967, assumiu o perfil de uma Constituição da sociedade civil, colocando os antigos princípios constitucionais tributários (legalidade,
anterioridade e irretroatividade) como “limitações constitucionais ao poder de
tributar”, isto é, como regras de bloqueio ao exercício do poder por parte do Estado18.
Sob a égide da Constituição de 1988, o principal fundamento do Estado brasileiro passou a ser a dignidade da pessoa humana, que desde então oferece não
apenas justificação moral, mas, principalmente, fundamento normativo aos direitos fundamentais. Foi a partir da Assembleia Nacional Constituinte, na qual que
buscou “instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais”19, que se desenvolveu no Brasil uma teoria de direitos fundamentais com assento na proteção da dignidade da pessoa humana.
Tendo presente esse histórico, cabe pontuar que a evolução dos direitos fundamentais foi dividida pela doutrina em dimensões ou gerações, a saber:
– Direitos fundamentais de primeira geração: direitos individuais clássicos, que
atuam de forma a limitar o poder estatal, tais como o direito à vida, o
direito à liberdade de locomoção, os direitos políticos, o direito à associação, a liberdade de expressão, o direito à livre convicção religiosa, entre
outros.
– Direitos fundamentais de segunda geração: direitos sociais, econômicos e culturais, que visam assegurar o bem-estar e a igualdade, tais como o direito
ao trabalho, o direito ao seguro social, o direito à subsistência digna, o
direito de amparo à doença e à velhice, entre outros.
– Direitos fundamentais de terceira geração: direitos coletivos e difusos em geral, que compõem o vasto catálogo de direitos de solidariedade, incluindo
o meio ambiente equilibrado, a vida saudável e pacífica, o progresso, a
autodeterminação dos povos, o avanço tecnológico, entre outros.
– Direitos fundamentais de quarta geração: os direitos dos povos provenientes
do processo de globalização do Estado neoliberal, como o patrimônio genético, a eutanásia, os alimentos transgênicos, a inseminação artificial, a
clonagem, entre outros20.
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Além disso, o Brasil não é um estado patrimonial, pois a sua receita originária não é suficiente para suportar os gastos públicos. Assim, é inegável que a arrecadação tributária é essencial para a manutenção da máquina pública, bem
como para a satisfação dos direitos garantidos aos cidadãos pela Constituição
Federal.
Neste contexto, para os adeptos da tese do Professor Casalta Nabais, os impostos representam um dever de cidadania, isto é, o preço a ser pago pelo Estado
Democrático de Direito assegurado pela Constituição Federal. Como exemplo,
para Carolina Ferraro, não é possível conceber a existência de direitos, sobretudo
direitos fundamentais econômicos, sociais e culturais, que demandam recursos
financeiros para sua efetivação, sem que haja o cumprimento por parte dos cidadãos do principal dever de cidadania: o pagamento dos impostos. Assim, o pagamento de imposto representaria a “face oculta” dos direitos fundamentais consagrados na Constituição, refletindo o custo dos direitos assegurados aos cidadãos21.
A ideia não é exatamente nova. O juiz da Suprema Corte norte-americana
Oliver Wendell Holmes Jr. afirmara, já em 1927, que “tributos são aquilo que pagamos por uma sociedade civilizada” (“taxes are what we pay for civilized society”)22. No contexto do direito tributário brasileiro, Ricardo Lobo Torres, na sua
obra Os direitos humanos e a tributação, de 1995, declarou que “o tributo nasce no
espaço aberto pela autolimitação da liberdade e constitui o preço da liberdade,
mas por ela se limita e pode chegar a oprimi-la, se não o contiver a legalidade”23.
Na mesma linha, Gustavo Carvalho Gomes Schwartz afirma que o dever fundamental de pagar impostos decorre da necessidade de suprir o Estado com recursos para o desenvolvimento das atribuições que lhe foram reservadas pelo
texto constitucional. Essa concretização de direitos, no contexto de um Estado
Fiscal, implicaria o reconhecimento do dever fundamental dos cidadãos de contribuir com os gastos públicos, na medida de sua capacidade contributiva. Daí a
referência, pelo autor, aos impostos como “preço a se pagar pela manutenção da
liberdade”24.
Para Marco Aurélio Greco, não há como dissociar os direitos fundamentais
dos deveres equivalentes, o que coloca o dever fundamental de pagar impostos
21
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Renovar, 1995, p. 3.
SCHWARTZ, Gustavo Carvalho Gomes. A teoria do dever fundamental de pagar impostos no
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como condição necessária para a própria existência do Estado e da sociedade25.
Não discrepa Leandro Paulsen, para quem, no âmbito de um Estado Democrático de Direito, no qual as receitas tributárias são a fonte primordial de custeio das
atividades estatais, a contribuição para o custeio das despesas públicas deriva de
um dever fundamental de pagar impostos, que vincula todos os integrantes da
sociedade26.
Como se vê, não é incomum a associação do dever fundamental de pagar
impostos com o elevado número de direitos fundamentais garantidos pela Constituição, o que parece estar pautado na ideia de “quem dá os fins tem de dar os
meios”.
Ocorre que, ainda que os direitos fundamentais consagrados na Constituição
Federal demandem mais recursos para sua efetivação, não é razoável assumir que
esse aspecto, isoladamente, justifique o reconhecimento da existência de um direito fundamental de pagar impostos. A necessidade de arrecadação fiscal para a
concretização dos direitos fundamentais justifica que a Constituição Federal atribua aos entes federativos competência para a imposição de tributos, mas não o
reconhecimento da existência de um dever fundamental derivado diretamente
da Constituição, com consequências jurídicas no campo do Direito.
Além disso, segundo Luís Eduardo Schoueri, o Estado não detém o monopólio da garantia dos direitos fundamentais, que também podem ser assegurados
por atuação da sociedade civil, seja por meio de entidades assistenciais que complementam ou suprem as funções do Estado, seja por intermédio de empresas
privadas. Sendo assim, deve-se assegurar o direito da sociedade de cumprir o seu
papel na construção da liberdade coletiva, sem que a tributação impeça a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, pautada na valorização do trabalho
e da livre iniciativa27. Correndo o risco de dizer o óbvio, uma empresa, ao contratar um empregado e pagar o seu salário e todos os demais direitos trabalhistas,
também concretiza direitos fundamentais relacionados à valorização do trabalho
e à dignidade da pessoa humana. Se assim é, por que a transferência de recursos
para o Estado teria prioridade nessa concretização dos direitos fundamentais?
É importante alertar que a existência de um dever fundamental de pagar
impostos não tem relação direta com o papel do Estado, ainda que esse aspecto
possa influenciar diretamente na necessidade de recursos financeiros para
suportar o aparato estatal. Como reconhece Sergio André Rocha, a aceitação da
existência de um direito fundamental de pagar impostos não implica,
necessariamente, a defesa de um Estado intervencionista, caro e ineficiente, assim
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como a negação do direito fundamental de pagar impostos não depende da
existência de um Estado mínimo e liberal. Não se trata de um debate ideológico,
relativo ao tamanho da máquina pública e ao papel do Estado28.
A discussão também não deve enveredar para o nível da carga tributária ou
a qualidade do gasto público. Se a sociedade está, por assim dizer, insatisfeita com
a elevada carga tributária por ela suportada, deve-se questionar a atual dimensão
do Estado, o uso do dinheiro público e, quiçá, a quantidade de direitos garantidos
constitucionalmente aos cidadãos29. Porém, sob o ponto de vista normativo, esse
aspecto não deve justificar a existência, ou não, de um dever de pagar impostos.
A análise do tema deve ser, portanto, eminentemente jurídica.
Dito isso, tem-se que, sob esse enfoque normativo, é preciso investigar se há
um dever fundamental de pagar impostos (ou tributos) na Constituição Federal
de 1998.
Para Martha Toribio Leão, no direito tributário brasileiro, o dever de pagar
tributos deve ser instituído por meio de lei. Na visão da autora, embora o texto
constitucional outorgue competência aos entes federados e defina as materialidades passíveis de tributação, o exercício da competência tributária constitui uma
faculdade que precisa ser exercida pelo seu titular, e não um dever jurídico decorrente da própria Constituição Federal. Assim, segundo Martha Leão, “o dever de
pagar tributos só existirá em decorrência da lei e jamais diretamente do próprio
texto constitucional’’, o que significaria dizer que “este dever é legal e não constitucional, o que afasta a sua caracterização como fundamental”30.
Na sequência de sua exposição, Martha Leão faz afirmações relevantes para
refutar o dever fundamental de pagar impostos, mas que não se contrapõem a
pontos explorados na tese do Professor Casalta Nabais. Como exemplo, ao tratar
do dever fundamental de pagar impostos e dos direitos fundamentais, a autora
afirma que há “evidentes pontos de conexão entre eles, mas não uma relação necessariamente direta entre um direito e um dever – como faces da mesma moeda”31. Essa constatação, em rigor, é írrita para a discussão ora examinada, pois o
próprio Professor Casalta Nabais trata do dever fundamental de pagar impostos
na categoria dos deveres fundamentais autônomos, como o dever de defesa da pátria e o dever de voto, diferenciando-o, portanto, dos deveres fundamentais correla-
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tivos de direitos fundamentais e dos deveres fundamentais associados ou coligados a direitos fundamentais32.
Martha Leão conclui o raciocínio afirmando, com ênfase, que o “texto constitucional brasileiro impõe um dever legal de pagar tributos conforme a Constituição”, que não se “sobrepõe aos direitos fundamentais a ele vinculados” e que
não pode ser exigido “fora da estrutura de previsibilidade determinada a ela pela
Constituição”33. Trata-se, novamente, de passagem que não refuta a tese do dever
fundamental de pagar impostos, pois o próprio Professor Casalta Nabais reconhece que “o poder tributário, como não poderia deixar de ser, apresenta-se fortemente modelado na sua fisionomia material pela Constituição. Isto é, o seu
exercício há-de decorrer dentre de uma trama de princípios constitucionais que
o limitam fortemente”34. Ou seja, Casalta Nabais admite que o exercício do poder
de tributar pelo Estado está sujeito a diversos limites formais e materiais.
No mais, não parece ser adequada a associação da tese do Professor Casalta
Nabais com a chamada “eficácia positiva do princípio da capacidade contributiva”. Martha Leão assinala que “a sociedade não tem direito à maior arrecadação
possível em decorrência de uma aplicação direta dos princípios da solidariedade
e da capacidade contributiva. Não há um dever fundamental de pagar tributos
em razão da capacidade contributiva.” Embora tal afirmação seja irrepreensível,
o dever fundamental de pagar impostos (ou tributos) não implica a atribuição de
eficácia positiva ao princípio da capacidade contribuinte. Esse tipo de crítica parece focar muito mais no título da obra do Professor Casalta Nabais do que nos
argumentos por ele explorados35.
Assim, as ponderações de Martha Leão, conquanto bastante pertinentes e
acertadas, não devem ser dirigidas ao dever fundamental de pagar impostos, tal
como defendido pelo Professor Casalta Nabais, mas, sim, aos autores e às decisões
judiciais que distorcem a sua obra. Aliás, esse alerta a respeito da distorção do
pensamento do ilustre professor português já fora feito anteriormente por Arthur
M. Ferreira Neto, que, ao tratar do tema, afirmou que “não se está sustentando
que Nabais, na sua obra citada, esteja defendendo essa leitura exagerada, mesmo
que seja tal autor invocado com frequência no Brasil para embasar as ideias aqui
sendo criticadas”36. Idêntica ressalva é feita por Sergio André Rocha, ao pontuar
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que “não são raros os artigos doutrinários e julgados dos Tribunais pátrios que se
utilizam da expressão dever fundamental de pagar tributos, em alusão à tese elaborada pelo professor português, [...] sem o aprofundamento devido na obra por
ele escrita”37.
Diante de tudo isso, percebe-se que, ignorando as discussões periféricas e
que não estão diretamente relacionadas à tese do Professor Casalta Nabais, o cerne da questão fica restrito à questão de saber se há, no direito tributário brasileiro, um dever fundamental de pagar imposto plasmado na Constituição Federal,
ou se, ao contrário, o dever de pagar impostos somente existe em decorrência da lei,
ainda que o texto constitucional outorgue as competências tributárias e discrimine o seu exercício.
Afirmar que o dever de pagar impostos apenas surge, no Brasil, em decorrência de lei, em razão do caráter facultativo das regras de competência tributária,
conquanto extremamente relevante, não resolve a questão de saber se há, ou não,
um dever constitucional que antecede a instituição do imposto pelo legislador
ordinário. Isso porque, para os seus defensores, o dever constitucional de pagar
impostos (ou tributos) não se confunde com o exercício da competência tributária, sendo, em rigor, o seu próprio fundamento. O dever fundamental de pagar
impostos cumpriria, assim, a função de legitimar o exercício da competência tributária e a cobrança de impostos, que não decorreria da mera supremacia do
Estado, mas, sim, do dever de solidariedade ínsito à vida em uma comunidade
política. Daí a posição de Álvaro Rodríguez Bereijo no sentido de que o dever de
pagar impostos não seria decorrente da lei, mas, sim, um pressuposto constitucional para a edição das leis38.
Logo, o ponto essencial a ser enfrentado reside na qualificação do dever fundamental de pagar impostos como um dever fundamental autônomo, que não decorreria de mera sujeição genérica ao exercício da competência tributária. Para
ilustrar o raciocínio, o Professor Casalta Nabais menciona o estado de sujeição do
indivíduo de suportar eventual expropriação por utilidade pública, que nada
mais seria do que a própria consagração constitucional das condições de validade
da competência expropriatória e da correspondente sujeição dos proprietários39.
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Diversamente, no caso do dever fundamental de pagar impostos, a situação seria
distinta da mera sujeição genérica, pois não haveria apenas a consagração do
poder de tributar e do consequente estado de sujeição do contribuinte, mas, sim,
normas constitucionais que diretamente determinam o comportamento dos indivíduos e a sua posição jurídica passiva40. Isso seria assim pelo fato de que, na visão
de Casalta Nabais, os estados de sujeição decorrentes do poder de legislar, do
poder punitivo, do poder de expropriação, do poder de polícia, do poder disciplinar, do poder regulamentar não configuram deveres fundamentais, sendo
mero reflexos da organização do Estado41.
Mas qual seria, então, a diferença entre o poder de legislar em matéria tributária e o estado de sujeição ao poder geral de legislar do Estado?
A diferença estaria, para os adeptos da tese do dever fundamental de pagar
impostos, na caracterização do Estado Fiscal e na noção de cidadania, em imbricação com as normas que disciplinam os direitos e garantias fundamentais e o
poder de tributar por parte do Estado. Esse dever fundamental de pagar impostos seria, portanto, implícito, na medida em que deriva dos elementos constitutivos
e da estrutura organizacional do Estado Fiscal, das suas funções e responsabilidades na realização dos direitos e garantias fundamentais, do papel dos indivíduos
em suas relações sociais em comunidade, bem como das conexões normativas e
funcionais que disciplinam o poder de tributar42. Trata-se, assim, de concepção
teórica que parte de uma interpretação estrutural da Constituição, mediante a
análise das conexões instrumentais e finalísticas de elementos que compõem o
Estado Fiscal, cujo resultado conduziria, na visão de seus defensores, ao reconhecimento do caráter fundamental do dever dos cidadãos de pagar impostos43.
Esse mesmo raciocínio, desenvolvido pelo Professor Casalta Nabais sob o enfoque da Constituição de Portugal, vem sendo acolhido por autores brasileiros.
Como exemplo, segundo Gustavo Carvalho Gomes Schwartz, a consagração pelo
Poder Constituinte de um amplo rol de direitos fundamentais, com a instituição
de objetivos a serem alcançados pelo Estado (v.g. a construção de uma sociedade
livre, justa e solidária), associados à opção de se custear as necessidades financeiras do Estado brasileiro por meio de tributos, que implica a sua caracterização
como Estado Fiscal, evidenciariam a existência do dever fundamental de pagar
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tributos, assim compreendido o dever de todo cidadão de concorrer, na medida
de sua capacidade contributiva, para os gastos estatais44.
Sendo assim, é preciso examinar individualmente esses elementos que são
invocados pela doutrina para justificar a existência de um dever fundamental de
pagar impostos (ou tributos), sob o enfoque da Constituição Federal de 1988.
O primeiro ponto que impede a transposição da tese do Professor Casalta
Nabais para o sistema tributário brasileiro reside na construção implícita de deveres fundamentais autônomos. O problema não está, propriamente, na construção de normas jurídicas implícitas, assim consideradas aquelas reconstruídas a
partir de uma sequência de preceitos normativos45, mas, sim, na construção de
um dever fundamental autônomo implícito, sem respaldo em enunciados normativos. Esse aspecto fica claro quando se considera que os demais deveres fundamentais autônomos possuem formulação explícita na Constituição e sempre por
normas de eficácia plena ou contida, mas não por norma jurídica implícita e de
eficácia limitada. É o caso, por exemplo, do voto obrigatório no art. 14 e do serviço militar obrigatório no art. 143, ambos com formulação expressa na Constituição Federal, como se pode verificar a seguir:
“Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
[...]
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I – obrigatórios para os maiores de dezoito anos.”
“Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.”

O segundo aspecto a ser apontado contra a transposição da tese do Professor
Casalta Nabais reside no fato de que, no ordenamento jurídico brasileiro, o Estado não detém o monopólio da garantia dos direitos fundamentais, que também
podem ser assegurados por atuação da sociedade civil46. Desse modo, a incumbência do Estado na concretização dos direitos fundamentais não parece ser suficiente para justificar um dever fundamental de pagar impostos, devendo-se assegurar o direito da sociedade civil de cumprir o seu papel na construção da liberdade coletiva e na transformação da própria sociedade.
O terceiro aspecto que impede a transposição da tese do Professor Casalta
Nabais está na ausência de diferença juridicamente relevante entre a sujeição geral
do cidadão ao poder do Estado de legislar e a sujeição específica do contribuinte
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ao exercício da competência tributária pelo legislador. O que difere o poder de
legislar em matéria tributária dos demais estados de sujeição decorrentes do poder de legislar em geral, do poder punitivo, do poder de expropriação e do poder
de polícia, sob o enfoque constitucional?
Veja-se que o próprio Professor Casalta Nabais, ao tratar da ausência de aplicabilidade imediata do dever fundamental de pagar impostos, afirma que a sua
consagração constitucional “se apresenta mais como uma autorização ou habilitação constitucional ao legislador do que como imposições legiferantes”47. Assim,
embora o autor sustente que o dever fundamental de pagar impostos é distinto da
mera sujeição, ele parece reconhecer que tal dever fundamental é “desprovido de
força jurídica”48.
Esse aspecto fica ainda mais evidente a partir da análise das diferenças entre
obrigação, dever jurídico, sujeição e ônus. Em breve síntese, a obrigação consiste no
vínculo jurídico estabelecido entre sujeitos de direito, que confere a uma delas o
poder de exigir da outra uma prestação de natureza patrimonial. O dever jurídico,
a ser turno, consiste na necessidade de observar os comandos do ordenamento
jurídico, sob pena de incorrer em uma sanção, tal como o dever de não perturbar
o exercício do direito de propriedade pelo dono ou o dever de não perturbar o
patrimônio alheio. A sujeição decorre da necessidade de suportar as consequências jurídicas do exercício regular de um direito, como é o caso do empregado
que pode ser dispensado pelo empregador, bem como do mandatário que pode
ter o mandato cassado pelo mandante. Por último, o ônus envolve a necessidade
de agir de acerto modo para a tutela de interesse próprio, tal como o registro de
um contrato em cartório para que tenha publicidade perante terceiros49.
Ora, o dever jurídico de observar os comandos normativos do legislador é
aplicável às diferentes formas de manifestação dos poderes do Estado, desde que
exercidos nos termos da Constituição, ao passo que a sujeição está relacionada à
necessidade de suportar as consequências jurídicas advindas do exercício de tais
competências pelos poderes competentes. Não há, portanto, um critério qualificador prévio que autorize o reconhecimento de um dever fundamental de pagar
impostos, que seja anterior ao próprio exercício da competência tributária. A partir de tal distinção entre dever jurídico e sujeição, fica claro que, por mais importante que seja a arrecadação fiscal para a manutenção do Estado, não se pode cair
na tentação de, a pretexto de defender a existência um dever fundamental de
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pagar impostos, substituir o rigor das categorias jurídicas por concepções pessoais, articuladas com base em retórica de qualidade. Enquanto não exercida a
competência tributária mediante a edição de lei, há mero estado de sujeição do
contribuinte ao exercício do poder legislativo por parte do ente federativo competente.
Por fim, acrescente-se que a imbricação entre a estrutura constitucional e política de um Estado Fiscal e a noção de cidadania não levam ao reconhecimento de
um dever fundamental de pagar impostos, o que também impede a transposição
da tese do Professor Casalta Nabais para o ordenamento jurídico brasileiro.
Para elucidar esse ponto, é preciso destacar que a existência de um Estado
Fiscal não é suficiente para a justificar um dever fundamental de pagar impostos.
Realmente, Sergio André Rocha sustenta, com esteio nas lições do Professor
Casalta Nabais, que a presença de um Estado Fiscal constitui um pressuposto
para o reconhecimento da existência de um dever fundamental de pagar impostos. Na visão desse autor, é preciso que o Estado conte com a arrecadação de impostos como a maior fonte para a obtenção dos recursos financeiros necessários
para o custeio de suas atividades. Em sentido contrário, em um Estado Patrimonial, que se sustente a partir da exploração de bens públicos e recursos naturais,
não haveria espaço para se cogitar a existência de um dever fundamental de pagar impostos50, em virtude da prevalência de um financiamento autônomo.
A dificuldade que surge, em decorrência de tal raciocínio, é que a necessidade de arrecadação tributária depende do tamanho do aparelho estatal e das fontes de receitas. Imagine-se, apenas para efeito de raciocínio, a hipótese de um
Estado cuja Constituição autoriza a cobrança de impostos e que, por muito tempo,
utilizou a arrecadação fiscal como principal fonte de receitas para suportar seus
gastos públicos. No entanto, em razão da descoberta de inúmeros poços de petróleo, cujas reservas são suficientes para cobrir as despesas públicas, esse Estado
decidiu interromper a cobrança de impostos. Com isso, as despesas públicas passariam a ser suportadas com as receitas provenientes da exploração de petróleo.
Nesse país, que está estruturado normativamente como um Estado Fiscal, a mudança da sua fonte de financiamento faz com que o dever fundamental de pagar
impostos deixe de existir, mesmo que não tenha havido qualquer alteração normativa? É possível conceber o desaparecimento de um dever fundamental, extraído da Constituição, apenas em razão da mudança da forma de financiamento do
Estado?
Em termos normativos, esse país imaginário seria claramente um Estado
Fiscal, sendo subsidiária a sua atuação do Estado na ordem econômica. Porém, se
houvesse uma mudança significativa na forma de financiamento do aparelho es-
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tatal, o suposto dever fundamental de pagar impostos deixaria de existir? Diversamente, caso se entenda que o dever fundamental continua existindo e hígido,
então o contribuinte que, com respaldo na revogação das normas de incidência,
deixou de recolher impostos, estaria, ainda assim, descumprindo um dever constitucional de pagar impostos?
Note-se que o exemplo, embora pouco frequente, não é totalmente descabido. Embora não sejam idênticos aos Estados patrimoniais da Idade Média e aos
Estados socialistas do século XX, há países que se mantêm em virtude de riquezas
naturais abundantes, tais como petróleo, gás natural, ouro, bem como países que
obtêm receitas da concessão de jogos, como Macau e Mônaco51. Logo, a necessidade de arrecadação, além de não ser um elemento normativo, pouco diz acerca da
origem do dever de pagar impostos (i.e., se o dever jurídico de pagar imposto
decorre da lei ou da Constituição).
O segundo aspecto que supostamente auxilia na diferenciação entre o dever
fundamental de pagar impostos e a mera sujeição ao poder geral de legislar do
Estado seria a noção de cidadania fiscal.
Sabe-se que o dever fundamental de pagar impostos é atribuído, por muitos
autores, à noção de cidadania52. Klaus Tipke e Douglas Yamashita pontuam que
“o imposto não é meramente um sacrifício, mas sim, uma contribuição necessária
para que o Estado possa cumprir suas tarefas no interesse do proveitoso convício
de todos os cidadãos”53. Nessa visão, a cidadania seria uma via de mão dupla, de
modo que o dever fundamental de pagar tributos seria a contrapartida do caráter
democrático e social do Estado, que assegura aos cidadãos os direitos fundamentais54.
Porém, é no mínimo curiosa a associação feita entre o dever fundamental de
pagar impostos e a cidadania. Como exemplo, Sergio André Rocha apregoa que
“o dever de pagar impostos é um dever constitucional. Um dever de cidadania
que impõe a transferência de recursos daqueles que manifestam capacidade contributiva para o Estado”55. Na mesma linha, Carolina Ferraro afirma que “os impostos constituem [...] um dever indeclinável de cidadania, cujo cumprimento a
todos deve honrar”56.
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Ora, se isso é verdade, então os estrangeiros e apátridas, que não são cidadãos, não estariam sujeitos ao dever fundamental de pagar impostos? Ou, ao
contrário, o dever fundamental de pagar impostos alcançaria estrangeiros, apátridas e não residentes, que não estão inseridos em determinada comunidade
política?
Sabe-se que a cidadania é o status que qualifica o nacional para gozar de direitos políticos, permitindo-lhe participar da vida do Estado. Os estrangeiros e os
apátridas não são cidadãos, pois a nacionalidade é um pressuposto para a concessão da cidadania, que alcança apenas os brasileiros natos e naturalizados57.
Porém, a verdade é que os sistemas tributários geralmente não são estruturados a partir da noção de cidadania, salvo em casos excepcionais, como os dos
Estados Unidos e da Eritreia, que adotam o critério da cidadania para tributar a
renda global dos indivíduos residentes no exterior. Essa noção de cidadania fiscal
surgiu em uma era em que residência e cidadania coincidiam58, deitando raízes
em 1864, período em que os Estados Unidos passaram a utilizar a tributação baseada na cidadania para levantar receitas para financiar a guerra civil entre os
estados do Sul e do Norte59. No cenário atual, invocar a noção de cidadania para
sustentar a existência de um direito fundamental de pagar impostos é um elemento muito mais retórico do que concreto, dada a clara ausência de densidade
normativa. Afinal, não parece ser possível sustentar a existência de um dever
fundamental de pagar impostos para pessoas que sequer participam da vida de
determinada comunidade.
Obviamente, não se pretende refutar, neste breve estudo, a noção de cidadania fiscal. O que se almeja demonstrar é que a noção de cidadania fiscal é insuficiente para justificar a existência de um dever fundamental de pagar impostos. A
maior prova disso é que a própria extrafiscalidade, ao permitir a utilização dos
tributos para inibir comportamentos e corrigir externalidades negativas (“sin taxes” ou “pegouvian taxes”)60, reconhece que evitar tributos é um comportamento
esperado dos cidadãos, dentro da sociedade na qual estão inseridos. É o caso, por
exemplo, de tributos incidentes sobre cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, emissões de carbonos, que visam modificar o comportamento do contribuinte a partir da constatação de que a economia de tributos, ainda que aqueles
repassados no preço, é um comportamento economicamente racional.
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Por tais razões, a única conclusão possível é que a tese desenvolvida pelo Professor Casalta Nabais não pode ser transposta para o ordenamento jurídico brasileiro, no qual não há um dever fundamental de pagar impostos.
5. A extensão do direito fundamental de pagar impostos para outros tributos
Na transposição da tese de Casalta Nabais para o sistema tributário brasileiro, Sergio André Rocha alerta que é preciso considerar a situação patológica de
substituição de impostos por contribuições sociais. Na visão do autor, as contribuições sociais que assumem feição substancial de impostos e estão abrangidas pelo
dever fundamental de contribuir com os gastos públicos. Seria o caso, por exemplo, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para
o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS), que são utilizadas de forma estruturalmente semelhante aos impostos61. Para o autor, mesmo no âmbito da obra do Professor
Casalta Nabais, o dever fundamental de pagar impostos deve recair sobre exações
que tenham, substancialmente, os traços ontológicos dos impostos, independentemente dos aspectos formais62.
Embora se concorde com a posição do autor acerca da situação patológica das
contribuições sociais, a verdade é que não há, em rigor, um dever fundamental de
pagar impostos ou tributos implícito na Constituição Federal de 1988, como já
demonstrado.
6. Consequências jurídicas do dever fundamental de pagar impostos
Apesar da profundidade de sua obra, o Professor Casalta Nabais não abordou detalhadamente quais seriam as consequências da existência de um dever
fundamental de pagar impostos. Não se trata, obviamente, de uma falha de seu
excelente estudo, mas, sim, de uma limitação do escopo da pesquisa e do seu objeto de estudo.
Para Sergio André Rocha, uma consequência do reconhecimento do dever
fundamental de pagar impostos envolveria a necessidade de sua consideração
pelo legislador na formatação do sistema tributário, ou, na dicção do autor, “no
desenho da legislação tributária”. Para o ilustre professor da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, o reconhecimento da existência de um dever fundamental de pagar impostos, extraído da Constituição Federal, interfere no enfoque a ser adotado pelo legislador na formatação do sistema tributário. Em vez de
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conceber o tributo como uma invasão indevida no patrimônio privado e um instrumento de domínio, o que justificaria a edição de leis que limitem ao máximo
a esfera de atuação dos poderes constituídos, o legislador tributário, amparado
no dever fundamental de pagar impostos, deverá ponderar o direito de proteção
do patrimônio privado com o dever de contribuir. Essa devida consideração do
dever de contribuir com os gastos públicos permitiria a edição de regras antielisivas no âmbito do direito tributário, com o objetivo de estabelecer limites ao planejamento tributário, uma vez que o direito de auto-organização e a liberdade
individual dos contribuintes deveria ser ponderado pelo legislador em face do
dever fundamental de pagar impostos63.
Veja-se que, para o Professor Casalta Nabais, o direito ao planejamento tributário, que deriva da liberdade fundamental de gestão empresarial e, por consequência, de gestão fiscal, encontra limite no dever fundamental de pagar impostos, desde que tais exações sejam instituídas pelo legislador e cobradas pela
Administração Tributária em inteira conformidade com as exigências e limites,
formais e materiais, estabelecidos na Constituição. Para o autor, o direito ao planejamento tributário apenas tem respaldo constitucional na medida em que a
forma de atuação do contribuinte esteja em linha com o conteúdo constitucional
do seu direito de gestão fiscal, tendo em vista que, uma vez ultrapassado esse limite, estar-se-á diante de verdadeiro abuso. Daí o entendimento do Professor
Casalta Nabais no sentido de que o direito ao planejamento tributário, como
qualquer outra liberdade fundamental, encontra limites, que podem ser fixados
por regras gerais antiabuso, como o art. 38º, n. 2, da Lei Geral Tributaria Portuguesa, ou regras específicas antiabuso, como aquelas propostas pela OCDE no
âmbito do Projeto BEPS64.
Sem prejuízo de seu impacto na conformação do sistema tributário, o que
pode derivar de mera influência valorativa de interesses plúrimos da sociedade,
é plenamente reconhecido que o dever fundamental de pagar impostos, ainda
que existente, não deveria interferir na interpretação das leis tributárias. Não se
trata, portanto, de um vetor interpretativo, na própria visão dos adeptos do dever
fundamental de pagar impostos. Isso significa, em outras palavras, que o dever
fundamental de pagar impostos não pode ser visto como um instrumento de maximização da tributação, apto a justificar (i) a ampliação, via interpretação, da
hipótese normativa da regra de incidência tributária ou, em caso de dúvidas, (ii)

63

64

ROCHA, Sergio André. O dever fundamental de pagar impostos: direito fundamental a uma
tributação justa. In: GODOI, Marciano Seabra de; ROCHA, Sergio André (coord.). O dever fundamental de pagar impostos: o que realmente significa e como vem influenciando nossa jurisprudência? Belo Horizonte: D’Plácido, 2017, p. 39-40.
Conferir trecho da entrevista com José Casalta Nabais, que consta do livro O dever fundamental de
pagar impostos: o que realmente significa e como vem influenciando nossa jurisprudência? Coord.
Marciano Seabra de Godoi e Sergio André Rocha. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017, p. 271-272.

530

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

a prevalência de uma concepção hermenêutica apriorística, como o “in dubio pro
fiscum”65. A interpretação deve ser realizada com base nas leis que disciplinam a
incidência de determinado tributo, nos marcos do pluralismo metodológico, sem
a adoção de concepções apriorísticas destinadas a ampliar ou reduzir a incidência
fiscal66.
Isso é assim porque, no regime constitucional dos deveres fundamentais, é
indispensável a intervenção do legislador para sua concretização, por meio da
edição de leis que disciplinem a incidência do tributo. Não há, portanto, aplicabilidade imediata do dever fundamental de pagar impostos, que sempre dependerá
de sua concretização por meio do veículo normativo competente. Logo, eventual
afirmação do dever constitucional de pagar impostos não implica, para os seus
próprios proponentes, a perda de liberdade pelos contribuintes, tampouco a possibilidade de imposição de tributos sem a edição de lei67. Essa falta de aplicabilidade imediata e de consequências jurídicas é um dos elementos que indica que
esse dever fundamental de pagar impostos reflete, na verdade, um valor social,
que sempre dependerá de positivação em regras jurídicas.
Neste contexto, é preciso ter cautela para que o suposto dever fundamental
de pagar impostos não passe a influenciar, ainda que de forma velada, a solução
de controvérsias jurídicas, de forma incompatível e dissociada da sua formulação
inicial pelo Professor Casalta Nabais em sua tese de doutorado. O uso velado do
dever fundamental como vetor interpretativo pode ser verificado na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Apenas para fins de ilustração, cite-se
o voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.136, de 29 de maio de 2020, no qual o Pretório Excelso decidiu pela constitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) nos contratos de franquia (“franchising”).
Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes sustenta, subsidiariamente, que a
Corte Suprema teria um papel na defesa das competências constitucionais e da
arrecadação tributária, que seria peça-chave do conceito de Estado Fiscal. Com
base em tal premissa, defendeu-se que a interpretação das regras constitucionais
65

66

67

ROCHA, Sergio André. Fundamentos do direito tributário brasileiro. Belo Horizonte: Letramento,
2020, p. 27.
ROCHA, Sergio André. O dever fundamental de pagar impostos: direito fundamental a uma
tributação justa. In: GODOI, Marciano Seabra de; ROCHA, Sergio André (coord.). O dever fundamental de pagar impostos: o que realmente significa e como vem influenciando nossa jurisprudência? Belo Horizonte: D’Plácido, 2017, p. 40.
Confira-se a afirmação de Gustavo C. G. Schwartz: “Consoante a tese do professor Casalta Nabais, a afirmação e configuração constitucional do dever de pagar impostos não implica na perda
de liberdade pelos contribuintes, nem na possibilidade de imposição de obrigações tributárias
sem a edição de lei.” (SCHWARTZ, Gustavo Carvalho Gomes. A teoria do dever fundamental de
pagar impostos no Brasil: uma análise da doutrina tributária brasileira. In: GODOI, Marciano
Seabra de; ROCHA, Sergio André (coord.). O dever fundamental de pagar impostos: o que realmente
significa e como vem influenciando nossa jurisprudência? Belo Horizonte: D’Plácido, 2017, p. 88)
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de competência não deve criar “vazios no sistema tributário”, como se pode verificar a seguir:
“De mais a mais, não posso deixar de fazer um registro, à guisa de reforço, em
relação a tudo que até agora afirmei.
Preocupam-me sobremaneira, no julgamento de casos tais, as consequências de
nossa decisão sobre o exercício da competência impositiva municipal.
É que, pela decisão de inconstitucionalidade, estamos a criar ‘vazios’ no sistema tributário, decotes na já combalida estrutura fiscal dos Estados e Municípios, fatos livres de tributação.
Cite-se como exemplo o precedente da não incidência de ISS sobre a locação de
bens móveis. Sobre essa atividade, o Município não pode cobrar o ISS, tampouco
o Estado pode exigir o ICMS. De certo modo, o mesmo aconteceria com os contratos de franquia, na hipótese de não se admitir a incidência do imposto municipal.
Enfim, penso que é pertinente fazer esse último registro, quanto às consequências deste julgamento, não como um elemento extrajurídico e, portanto, alheio a
esse julgamento, mas como uma questão que tem, sim, íntima conexão com o
cerne do sistema tributário e com o papel institucional nesta Corte.
Em outras palavras, nosso mister constitucional inclui a proteção dos direitos
fundamentais do contribuinte contra qualquer ação do fisco, seja no plano da
legislação, seja no plano administrativo, que destoe do figurino constitucional;
mas também a defesa das competências constitucionais tributárias e – devo dizer
– da arrecadação tributária, peça-chave do conceito de Estado Fiscal, como hoje
o conhecemos.”

É fácil perceber, da leitura do trecho transcrito, a influência velada exercida
pela obra do Professor Casalta Nabais sobre o voto proferido pelo Ministro Gilmar
Mendes, que coloca a arrecadação tributária como uma peça-chave do conceito
de Estado Fiscal, tal como desenvolvido na obra do notável professor português.
Outro exemplo emblemático pode ser encontrado no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 2.390, de 24 de fevereiro de 2016, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual o voto proferido pelo Ministro Relator Dias Toffoli
expressamente invoca o dever fundamental de pagar impostos para justificar o
afastamento da exigência de autorização judicial para permitir o acesso, pelas
autoridades fiscais, aos dados bancários dos contribuintes. Confira-se trecho da
ementa da decisão:
“Dentre esses deveres, consta o dever fundamental de pagar tributos, visto que
são eles que, majoritariamente, financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão.”

Na sequência, o Ministro Dias Toffoli enfatiza:
“A solução do presente caso perpassa, portanto, pela compreensão de que, no
Brasil, o pagamento de tributos é um dever fundamental. A propósito do tema,
vale destacar, por seu pioneirismo, a obra do jurista português José Casalta Na-
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bais. No livro ‘O Dever Fundamental de Pagar Impostos’, o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra demonstra, em síntese, que, no Estado
contemporâneo – o qual é, essencialmente, um Estado Fiscal, entendido como
aquele que é financiado majoritariamente pelos impostos pagos por pessoas físicas e jurídicas – pagar imposto é um dever fundamental.”

Daí se vê que, a despeito dos alertas doutrinários, o dever fundamental de
pagar impostos vem influenciando, ora de forma expressa, ora de forma velada,
a solução de controvérsias jurídicas concretas.
Superado esse ponto, cabe frisar que o dever fundamental de pagar impostos
também não constitui uma cláusula geral apta a impedir ou inibir planejamentos
fiscais. Não se trata, portanto, de atribuição de eficácia positiva ao princípio da
capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da Constituição), norteado pelos ideais de
justiça, igualdade, moralidade, cooperação e solidariedade social68. Tanto é assim
que o próprio Professor José Casalta Nabais reconhece o direito do contribuinte
de planejar seus negócios da forma menos onerosa do ponto de vista fiscal, chegando a afirmar expressamente que, em uma gestão econômica correta, as pessoas jurídicas não podem olvidar o critério do aforro fiscal, optando, assim, pelos
negócios que impliquem menores custos fiscais69.
É equivocado, portanto, compreender o direito fundamental de pagar
impostos como uma cláusula geral que autorizaria, por exemplo, o emprego de
analogia para exigência de tributos (seja “analogia legis”, seja “analogia juris”) ou
a desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados pelos contribuintes,
fora dos limites previstos em lei. Afinal, mesmo para os autores que reconhecem
a existência de um dever fundamental de pagar impostos, há a necessidade de
observância às limitações constitucionais ao poder de tributar. Desse modo, a
afirmação do dever fundamental de pagar impostos não implica o afugentamento
de pilares fundamentais do sistema tributário brasileiro, como a legalidade e a
segurança jurídica.
Apesar disso, sabe-se que o Ministro Gilmar Mendes, em voto proferido no
Recurso Extraordinário n. 574.406, de 15 de março de 2017, no qual se discutia a
exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e COFINS, invocou a obra do Professor Casalta Nabais para sustentar a necessidade de conter “a tentativa de reduzir a carga dos impostos por meio de engenharias jurídicas sofisticadas e preciosismos técnicos”. Confira-se:
“Inequivocamente, a carga tributária existente hoje no Brasil é exagerada e disfuncional.
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A discussão é, porém, complexa e não se deixa resolver com meras restrições a um
dos lados da balança. É indispensável que o problema seja solucionado equilibrando cortes de receita e de despesa.
De fato, essa situação não ampara pretenso direito fundamental de buscar lacunas na legislação e de reduzir per faz et nefas a carga tributária. Não se verificando
óbice constitucional ou legal à exigência do tributo, persiste o dever fundamental
de contribuir com os custos do Estado, consoante o eminente professor português
José Casalta Nabais expõe: [...]
A tentativa de reduzir a carga dos impostos por meio de engenharias jurídicas
sofisticadas e preciosismos técnicos é inócua, justamente porque mantidos os custos com que o Estado deve arcar para a seguridade social. De alguma maneira,
esses compromissos devem ser satisfeitos.”

Prosseguindo em suas considerações, o Ministro Gilmar Mendes conclui que
“incentivar engenharias jurídicas para identificar exceções e lacunas no sistema
tributário só desonera o contribuinte no curto prazo, pois invariavelmente obriga
o Estado a impor novos tributos. [...] o expediente de reduzir a arrecadação por
via oblíqua, como o acolhimento de exceções imprecisas e sofisticadas, é apenas
um paliativo que, muitas vezes, torna ainda mais complexo e oneroso nosso sistema tributário”.
Vê-se, novamente, que a obra do Professor Casalta Nabais pode ser invocada
para sustentar toda a sorte de raciocínios, independentemente das particularidades da controvérsia jurídica examinada e, até mesmo, da ausência de uma vinculação precisa com os alicerces inerentes ao dever fundamental de pagar impostos.
Avançando na análise das possíveis consequências jurídicas que adviriam da
existência de um dever fundamental de pagar impostos, cabe citar a posição defendida por autores como Marciano Buffon70 e Gustavo Carvalho Gomes Schwartz71 no sentido de que, com fulcro em tal dever constitucional, qualquer contribuinte poderia questionar perante o Poder Judiciário os benefícios fiscais concedidos ilegitimamente, sem justificativa na ordem econômica ou social, por meio
dos instrumentos adequados para tanto, como a ação popular e a ação civil pública. Segundo esses autores, como todos os cidadãos têm o dever de contribuir com
os gastos públicos, os benefícios fiscais concedidos de forma ilegítima constituem
uma violação ao dever fundamental de pagar impostos, o que legitimaria a adoção de medidas judiciais para questionar a validade do ato do Poder Púbico que
os instituiu.
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Não parece haver, neste ponto, inovação significativa decorrente da suposta
existência de um direito fundamental de pagar impostos. A concessão de incentivos fiscais somente será legítima se servir para a concretização de objetivo constitucional relevante, em virtude do princípio da igualdade72 e do subprincípio da
generalidade73. Não há como analisar a validade de uma isenção, sob o prisma do
princípio da igualdade, sem levar em consideração o fim da norma jurídica que a
concede. É precisamente por isso que a norma jurídica que concede isenção jamais poderá ser interpretada literalmente, como supostamente exige o art. 111
do Código Tributário Nacional (CTN), em uma leitura desavisada e superficial de
seu enunciado normativo, sem considerar o objetivo e a finalidade visada pela lei,
sob pena de ofensa ao princípio da igualdade.
Outra consequência do dever fundamental de pagar impostos, também vislumbrada por Marciano Buffon, envolveria a necessidade de adoção, por parte do
Estado, de mecanismos eficazes para combater a evasão fiscal. Nas palavras do
autor, “o combate à evasão é um dos importantes elementos para a construção da
cidadania fiscal, que passa pela aceitabilidade do dever fundamental de pagar
tributos e pela reconstrução dos mecanismos de solidariedade entre os indivíduos
que compõem uma sociedade”74. Assim, como a evasão fiscal ofenderia o dever
fundamental de pagar impostos, podendo, por consequência, acarretar (i) a redução da proteção conferida aos direitos fundamentais, que careceriam de recursos
financeiros para a sua concretização pelo Poder Público, ou (ii) o aumento de
tributos para compensar a redução da arrecadação fiscal e manter o nível do gasto público, caberia ao Estado adotar medidas efetivas de combate à evasão fiscal75.
Com isso, seria possível construir um sistema tributário mais equitativo e apto a
densificar o princípio da dignidade da pessoa humana, que norteia a Constituição Federal de 198876.
A despeito do entendimento do autor, o combate à evasão fiscal pode ser
justificado no respeito à livre concorrência, em razão do impacto da carga tributária no preço final de bens, direitos e serviços e, por consequência, nas condições
de competição entre agentes econômicos dos mercados, bem como nos próprios
dispositivos constitucionais que tratam da igualdade e da capacidade contributi-

72
73

74

75

76

ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 68-69.
ROCHA, Sergio André. Fundamentos do direito tributário brasileiro. Belo Horizonte: Letramento,
2020, p. 105-106.
BUFFON, Marciano. A tributação como instrumento de densificação do princípio da dignidade da pessoa
humana. Tese de Doutorado. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2007, p. 136-137.
SCHWARTZ, Gustavo Carvalho Gomes. A teoria do dever fundamental de pagar impostos no
Brasil: uma análise da doutrina tributária brasileira. In: GODOI, Marciano Seabra de; ROCHA,
Sergio André (coord.). O dever fundamental de pagar impostos: o que realmente significa e como
vem influenciando nossa jurisprudência? Belo Horizonte: D’Plácido, 2017, p. 92.
BUFFON, Marciano. A tributação como instrumento de densificação do princípio da dignidade da pessoa
humana. Tese de Doutorado. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2007, p. 137.

Ramon Tomazela

535

va. Não por acaso, o art. 146-A da Constituição Federal prevê que lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por
lei, estabelecer normas de igual objetivo. Segundo Luís Eduardo Schoueri, esse
preceito constitucional visa resolver os distúrbios na livre concorrência produzidos pelas leis tributárias, sejam aqueles provocados intencionalmente pelo legislador (v.g. incentivos fiscais), sejam aqueles decorrentes da própria sistemática da
tributação (v.g. sonegação fiscal)77. Desse modo, caso a sonegação fiscal seja utilizada por agentes econômicos como instrumento para obtenção de vantagens
competitivas, é possível provocar o Estado para a adoção das medidas cabíveis
com base na livre concorrência, independentemente do dever fundamental de
pagar impostos.
Ainda no campo das consequências da existência de um dever fundamental
de pagar impostos, Leonardo Varella Giannetti aponta para a questão do sigilo
bancário e do acesso às movimentações financeiras dos contribuintes por parte da
Administração Tributária. Segundo o autor, sem o acesso às informações bancárias dos contribuintes, as autoridades fiscais não podem verificar o correto cumprimento do dever fundamental de pagar impostos e, com isso, garantir a igualdade da tributação e o respeito à capacidade contributiva. Assim, para Leonardo
Varella Giannetti, o dever fundamental de pagar impostos justificaria o acesso às
informações bancárias dos contribuintes pelo Fisco, independentemente de autorização judicial.
Esse foi o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 2.390, no qual, como visto, o dever fundamental de pagar tributos foi expressamente mencionado no voto proferido pelo Ministro Relator Dias Toffoli. Apesar disso, a verdade é que a Corte Suprema não
precisaria ter enveredado por esse caminho para justificar a flexibilização do sigilo bancário. Isso porque o problema que permeia a discussão repousa no conflito entre o direito individual relativo ao sigilo de informações e o interesse coletivo de acesso à movimentação bancária dos contribuintes, a fim de que a Administração Tributária possa cumprir seu poder-dever de combater a evasão fiscal,
em prestígio aos princípios da igualdade, da capacidade contributiva e da livre
concorrência78. Fora isso, é de se lembrar que um dos principais argumentos a
favor da flexibilização permitida pela Lei Complementar n. 105/2001 era no sentido de que, em rigor, não se estaria diante de uma quebra do sigilo bancário,
mas, sim, de uma transferência do sigilo bancário para o sigilo fiscal, que seria
resguardado pelas autoridades fiscais. Esse fundamento consta, inclusive, da pró77
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pria ementa da decisão, nos seguintes termos: “Trata-se de uma transferência de
dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para
outro, que mantém a obrigação de sigilo [...].”
Diante disso, conclui-se que a questão da flexibilização do sigilo bancário
não depende do reconhecimento da existência de um dever fundamental de pagar impostos, cujas consequências, mais uma vez, parecem ser limitadas e sem
efeitos jurídicos.
7. Conclusões
As considerações precedentes permitem concluir que:
– a tese do Professor Casalta Nabais trouxe relevantes contribuições para a
ciência jurídica, tanto no que tange ao estudo compreensivo dos deveres
fundamentais, quando em relação ao equilíbrio no debate em torno da
fiscalidade;
– há um problema de desvirtuamento da obra do Professor Casalta Nabais
na sua transposição para o direito brasileiro, em razão da sua equivocada
associação com a eficácia positiva da capacidade contributiva e do seu uso
como vetor interpretativo para maximizar a arrecadação fiscal ou relativizar direitos;
– esses desvirtuamentos ficam claros quando se constata que o próprio Professor Casalta Nabais reconhece a existência de limites formais (legalidade, segurança jurídica, irretroatividade) e materiais (igualdade, capacidade contributiva) ao exercício do poder de tributar, além das imunidades e
direitos fundamentais (mínimo existencial);
– apesar disso, não há um dever fundamental de pagar impostos ou tributos na Constituição Federal de 1988, na qual os deveres fundamentais
contam com formulação expressa, como é caso do voto obrigatório (art.
14) e do serviço militar obrigatório (art. 143);
– o Estado não detém o monopólio da garantia dos direitos fundamentais,
que também podem ser assegurados por atuação da sociedade civil, seja
por meio de entidades assistenciais, seja por intermédio de empresas privadas, de tal sorte que esse aspecto não justifica, per se, a transferência de
recursos da sociedade para o Estado;
– antes do exercício da competência tributária, há mera sujeição genérica
ao poder do Estado de legislar, o que não caracteriza um dever jurídico;
– a imbricação entre a estrutura constitucional e política de Estado Fiscal,
juntamente com noção de cidadania, não leva ao reconhecimento de um
dever fundamental de pagar impostos, seja porque o conceito de Estado
Fiscal apenas indica necessidade de arrecadação, sem indicar a origem do
correspondente dever (Constitucional ou legal), seja porque a noção de
cidadania fiscal é um elemento retórico, sem densidade normativa.
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“Segregação contratual e tributação: possibilidade ou risco? é o tema de painel do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual promovido por IBDT/
AJUFE-AJUFESP/DEF-FDUSP, painel este que tenho a honra de dividir com Rodrigo Maito da Silveira, Victor Borges Polizelli, Alexandre Naoki Nishioka e Fábio Pereira da Silva, sob a presidência de Daniella Zagari.
O tema está ligado a (foi inspirado em) vários julgados recentes dos tribunais
superiores em torno da natureza de algumas atividades, o que impacta na definição das competências tributárias apropriadas. Além disso, o tema também foi
suscitado em virtude da possibilidade de subdivisão de uma contratação em mais
de uma atividade, gerando mais de uma incidência tributária. Por fim, o tema
também se apresenta face às práticas contábeis que se firmaram após o Pronunciamento Técnico CPC n. 47, as quais abandonam as chamadas “formas jurídicas”
para atentar à chamada “essência econômica”, através do que, num único contrato, são reconhecidas contabilmente duas ou mais atividades, com alocação de
parcelas do preço total a cada uma delas.
Estas questões não representam indagações novas no direito tributário, mas
adquiriram facetas mais atuais face ao desenvolvimento tecnológico que fez surgir
o que se convenciona chamar “economia digital”, na qual as pessoas se surpreendem primeiramente com o que se consegue executar e obter, e a seguir, quando
se passa para o campo jurídico, com o respectivo enquadramento nas categorias
jurídicas digamos “tradicionais”, porque já conhecidas.
Meu enfoque desses desafios volta-se para aspectos de ordem geral que, a
meu ver, ajudam a solucioná-los.
E parto da observação de que, afinal, as categorias jurídicas refletem o que
se realiza no mundo real, para nós especificamente no mundo econômico dos
negócios, e a elas se chegou após longa maturação e lenta evolução conceitual.
Assim, por exemplo, na antiguidade o transporte de coisas era feito nos braços ou nos ombros dos homens, fossem os próprios donos das coisas, fossem empregados ou mesmo escravos, ou ainda no lombo de animais desde que foram
domesticados. Com a descoberta da roda, instrumentos ou técnicas mesmo rudimentares propiciaram o transporte de objetos mais pesados, em distâncias maiores e com maior rapidez, além de exigirem menor esforço humano, mas de transporte continuou a ser tratar. E assim a evolução foi ocorrendo para carroças puxadas por homens ou por animais, para veículos dotados de algum mecanismo de
propulsão, para transporte de grandes quantidades em navios, trens, aviões etc.
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Atualmente usamos motoboys e serviços fornecidos por plataformas digitais que
facilitam a aproximação entre os interessados no transporte e os provedores de
algum meio de transporte físico, assim como temos transporte meramente virtual
pelos meios que a Internet propicia, e até temos a internet tridimensional.
Observa-se que sempre se tratou de uma única atividade – transporte de
coisas – para a qual apenas os meios foram evoluindo em conforto, rapidez, qualidade e outras virtudes, assim como certas coisas puderam passar da sua existência material para a meramente virtual.
O mesmo ocorre se pensarmos no transporte de pessoas, sem ser necessário
citar como foi sendo afetado pela evolução do conhecimento humano, ou se pensarmos na produção de coisas, desde a Idade da Pedra, passando pela grande
revolução industrial e chegando aos nossos dias e suas fábricas equipadas com
robôs e outros seres elétricos, eletrônicos ou movidos por outras descobertas recentes.
Não quero ir mais longe, por ser desnecessário à exposição do pensamento,
mas lembro ainda os próprios meios de comunicação entre as pessoas e os próprios meios de pagamento das obrigações econômicas, com tantas alternativas
que inexistiam há poucos anos. Até certas coisas deixaram de ser o que eram
quando inventadas, para serem muitas coisas mais, como os telefones celulares,
através dos quais um indivíduo antes de dormir, e sem sair da sua cama, pode
adquirir um livro, tê-lo imediatamente em seu aparelho no qual fica armazenado
em uma nova forma de biblioteca para ser lido quando for conveniente, na mesma
cama ou em qualquer outro lugar do mundo. Porém, ainda se trata do mesmo
livro que igualmente pode estar impresso, e que agora é recebido, utilizado, conservado e transportado eletronicamente.
Em suma, a economia não deixou de fazer o que sempre fez e continua a fazer: prestar e obter serviço, produzir coisas e vendê-las, comprar e usar ou revender, intermediar negócios, inventar processos, ensinar e aprender, pagar dívidas
etc. O que os juristas sempre precisaram fazer, em qualquer das fases da evolução
humana e social, foi o trabalho de identificação do cerne de cada acontecimento
factual, para assim se entender a regra jurídica a ele aplicável.
Agimos (ou devemos agir) assim não apenas para a identificação dos atos em
si, e das respectivas disciplinas jurídicas, conhecendo direitos e obrigações envolvidos, mas também para a identificação da execução e da extinção dos direitos
adquiridos e dos deveres assumidos.
Ao desenvolver este mister, vamos constatar que se trata hoje do mesmo
transporte de milênios atrás, ou de fabricação de um vaso hoje tanto quanto um
vaso era produzido séculos atrás, embora tenham mudado materiais e instrumentos. Igualmente quanto ao cumprimento do avençado, pois, quando o Código
Civil atual ou o de 1916 e também o Código Tributário Nacional dizem que se
extingue a obrigação, entre outros modos, pelo pagamento, porém não diferenciam se o pagamento for feito pela entrega física de moeda, levada em mãos pelo
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próprio devedor para colocá-la em mãos do credor, ou por envio de moeda física
através de um portador, ou por remessa bancária, ou pelo emprego de uma criptomoeda, ou pelo uso do Pix, e assim por diante.
Portanto, a atividade identificadora da natureza das coisas expande-se para
a identificação da natureza jurídica dessas mesmas coisas, que nos permite constatar de que coisa (bem) se trata, de que atos e negócios jurídicos ela pode participar como objeto, e também identificar a natureza jurídica do ato ou negócio
praticado.
Isto se dá primeiramente no âmbito negocial regido principalmente pelo
direito privado, e a seguir (sequência lógica) no âmbito tributário, pois os tributos
incidem necessariamente sobre manifestações de capacidade contributiva, as
quais estão contidas nos atos do mundo econômico e negocial regido por aquele
ramo do direito. Isto é assim porque, sem a disciplina do direito privado, não se
vende, não se compra, não se presta e se obtém serviço, não se aplica capital, não
se institui sociedades empresárias e outras, não se constitui ou altera um patrimônio etc., enfim, não se pratica os atos que são captados pelas normas tributárias.
É esta a razão teleológica para a existência do art. 109 no CTN, bem como para a
norma do art. 110, este em virtude de que diversas competências tributárias são
estabelecidas pela Constituição Federal com base em categorias jurídicas.
Destarte, vivemos uma época de desafios derivados da evolução tecnológica
e da maior complexidade das relações negociais, assim como da capacidade inventiva dos cientistas e da habilidade criativa dos homens de negócio, e temos,
nós que nos dedicamos ao direito privado ou ao direito tributário, que enquadrar
o que se hoje faz nas espécies jurídicas contidas no ordenamento em vigor desde
antes. Pode ser um desafio mais complicado e exigente do que em outros tempos,
mas no fundo o trabalho mental é o mesmo de sempre.
Vale recordar que o direito acompanha a realidade social e deve ser adaptado à sua época, como já nos ensinaram eminentes jusfilósofos, motivo pelo qual,
num regime de tripartição de Poderes, é salutar que o Poder Legislativo esteja
sempre atento para celeremente apreender as mudanças sociais e com sabedoria
introduzir as alterações legislativas correspondentes, garantindo assim maior segurança jurídica.
Mas sabemos que a realidade se altera com rapidez acentuada, nunca acompanhada pelo ordenamento jurídico na mesma velocidade, o que cria vazios legislativos perigosos, sobre os quais os tribunais têm que atuar para dirimir conflitos
sem que se arvorem no papel de legisladores. Para isto, tanto a LINDB (art. 4º)
quanto o CTN (art. 108) contêm prescrições diretivas sobre como o aplicador da
lei deve processar a integração do direito através do preenchimento das lacunas
existentes, e sabemos que no direito tributário a eventual ausência de norma instituidora de tributo não autoriza a sua exigência sob qualquer argumento analógico, podendo, inclusive, tratar-se de situação de não incidência tributária, que
sequer é caso de lacuna.
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Pois bem, o trabalho de identificação das espécies jurídicas, ou seja, da natureza jurídica dos atos e negócios da vida econômica, para ser correto, não tem
como deixar de se guiar por uma noção que ouvi ser explicada com maestria pelo
Ministro e Professor Moreira Alves em palestra proferida há muitos anos, depois
reproduzida para publicação1, a partir da qual passei a estudar cada vez mais essa
noção e a entender mais profundamente como ela é essencial para a interpretação e a boa aplicação das normas jurídicas aos fatos da realidade, inclusive no
âmbito da tributarística.
Essa noção é a de causa dos atos ou negócios jurídicos, a qual tenho empregado com tanta frequência que provavelmente muito dos leitores deste texto já
tenham tido a oportunidade de encontrá-la em outros escritos que publiquei, ou
podem ter-me ouvido falar sobre ela em outras muitas oportunidades.
Vou ser sintético, começando por dizer que cada ato ou negócio jurídico tem
propriedades por sua própria natureza pré-jurídica (aquela que se pratica no
mundo negocial conforme os meios de cada época), cujas propriedades a norma
legal absorve para dar-lhe uma conformação jurídica compatível com o que são,
e isto corresponde à causa ou substância jurídica a ele atribuída pelo direito.
A noção de causa jurídica dá identidade a cada ato ou negócio jurídico porque corresponde à sua própria “ratio essendi”, isto é, à sua causa de existir, e é
exprimida por Moreira Alves como a “função prática” que o ordenamento jurídico lhe confere ao criá-lo. Outros autores aludem à “causa de atribuição patrimonial”, “causa substancial”, “causa jurídica”, “causa legal”, “causa típica”, “causa
objetiva” ou outras expressões, e a lei civil a denomina “função” ou “fim” (Código
Civil, arts. 187 e 421). Heleno Taveira Tôrres igualmente se refere à “função prática”2, e Orlando Gomes explica que a causa desempenha a dupla função de tipificação dos negócios e de definição das vicissitudes da relação jurídica oriunda do
negócio3.
Outrossim, no direito positivo brasileiro, além de a causa ser referida como
como fim ou função do direito, do ato ou do negócio, e estabelecer a natureza
jurídica de cada um deles, ela se constitui na sua substância essencial a que aludem os arts. 109, 167 e 173 do Código Civil.
Note-se que “função” e “fim” são palavras correlatas, pois dizem respeito à
finalidade que cada direito, ato ou negócio jurídico desempenha no ordenamento jurídico, e que a noção de causa é apropriada ao sentido semântico da palavra,
pois a causa gera efeito, ou seja, há um nexo entre causa e efeito, porque há uma
relação de causa e efeito entre o ato ou negócio jurídico e os direitos e obrigações
dele decorrentes, ou seja, sua prestação e sua contraprestação.
1

2
3

ALVES, José Carlos Moreira. As figuras correlatas da elisão fiscal. Revista Fórum de Direito Tributário n. 1. Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 11; Pesquisas Tributárias – Nova Série – 10. São Paulo:
Centro de Extensão Universitária e RT, 2004, p. 13.
TÔRRES, Heleno Taveira. Direito tributário e direito privado. São Paulo: RT, 2003, p. 141.
GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 372 e 142.
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Por isso mesmo, em cada ato ou negócio jurídico a causa está contida nas
(manifesta-se pelas) respectivas prestação e contraprestação, pela simples razão
de que estas correspondem aos efeitos derivados desse ato ou negócio, isto é, constituem a sua substância, dado que sem eles nem há como nem existe o ato ou negócio.
Resta dizer que a causa não se confunde com os motivos das pessoas para
adentrarem na relação jurídica, pois a causa de cada ato ou negócio jurídico deriva da lei, sendo unitária e imutável, ao passo que os motivos das partes são distintos e variáveis (nem coincidem os das partes de uma mesma relação) e não interferem com a função do ato ou negócio, não podendo alterá-la. Trata-se de aspecto relevante, com implicações práticas efetivas, o que foi muito bem apontado
por Flávio Tudisco4, assentado em Moreira Alves e confirmado por extensa doutrina, inclusive a de Caio Mário da Silva Pereira5, para quem, na caracterização
da causa, é preciso expurgá-la do que sejam meros motivos, e isolar o que ele
denomina “razão jurídica” do fenômeno, esclarecendo textualmente que na causa
há um fim econômico ou social reconhecido e garantido pelo direito, uma finalidade objetiva e determinante do negócio, que o agente busca além da realização
do ato em si mesmo6.
Em decorrência de todo o exposto sobre a causa, ao tratarmos de qualquer
incidência tributária, podemos identificar através da causa qual (quais) incidência
seja cabível e quais as que não podem ser aplicadas em cada situação.
Por exemplo, se identificamos que um determinado negócio é de compra e
venda, porque sua causa é a transferência da propriedade (prestação) contra o
pagamento do preço (contraprestação), também podemos identificar os tributos
que incidam sobre tal manifestação de capacidade contributiva, e, “mutatis mutandis”, quais os que não podem incidir sobre ela. Tal identificação pode se referir ao negócio em si como aos seus efeitos diretos ou indiretos, podendo incidir o
ICMS, a COFINS, a contribuição ao PIS, e mesmo o imposto de renda porque um
dos efeitos é, para o vendedor, o ganho de um acréscimo patrimonial e, para o
comprador, é o efeito de incorrer num custo ou numa despesa.

4

5

6

TUDISCO, Flávio. A causa dos negócios jurídicos, a prevalência da substância sobre a forma e o
direito tributário brasileiro. Revista Direito Tributário Atual vol. 22. São Paulo: Instituto Brasileiro
de Direito Tributário/Dialética, 2008, p. 207.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2014. vol. I, p.
424.
Apesar da clara distinção entre causa e motivo, alguns escritos usam as palavras indevidamente
quando se descuidam dos seus sentidos técnicos. Há, inclusive, um detalhe pitoresco a este respeito: o art. 90 do Código Civil de 1916 dizia que a falsa causa viciaria o ato quando expressa como
razão determinante ou como condição, mas o código de 2002 atentou para a impropriedade semântica, passando a dispor, no art. 140, que o falso motivo vicia a declaração de vontade quando
expresso como razão determinante. A firmeza conceitual da lei civil em vigor manifesta-se pela
harmonia entre seu art. 140 e o que ela determina no art. 139.

544

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

E, neste exemplo, não se altera a causa do negócio, ou seja, a sua natureza
jurídica, se o objeto da venda tenha que ser montado pelo vendedor no local da
entrega, caso assim esteja previsto na sua prestação contratual, e a contraprestação (o preço) seja devida pelo cumprimento da obrigação em seu todo. Neste caso,
é errado supor que haja uma prestação de serviço, porque não foi contratada a
entrega de um serviço, mas a de uma coisa que requer montagem, e esta é mero
meio e não fim do negócio, tanto quando seria se a montagem fosse feita fora do
local de entrega, por exemplo, na fábrica. Afinal, toda produção de algo a ser
vendido requer a reunião das suas partes e componentes, sem a qual a coisa não
existe para ser vendida.
É claro que existem situações mais delicadas, como nas de contratos atípicos,
que não têm sua causa derivada de uma disciplina jurídica prevista em normas
legais, e cuja natureza requer seja identificada pelas cláusulas que as partes livremente constroem e inserem nos respectivos instrumentos contratuais.
Também é passível de controvérsia a existência simultânea, entre as mesmas
partes, de um contrato de venda e de um contrato separado de montagem, cada
um deles com preços próprios. Numa situação como esta, qualquer desentendimento deve ser dirimido pelo mesmo critério da causa ou função.
Deste modo, exemplificativamente, a separação pode ser inócua se o objeto
da venda somente puder ser considerado como existente após estar com suas partes e componentes reunidos em trabalho de montagem. Mas se o objeto do negócio de compra e venda for composto tão somente por partes e componentes de um
todo, e não for este o objeto, e se a montagem for atribuída a uma terceira parte,
nenhuma dúvida haverá de que serão dois negócios distintos, cada um com sua
causa refletida nas suas prestação e contraprestação, e cada um acarretando consequências tributárias diferentes. Ou, aventando a possibilidade de o vendedor
também ser o montador e separar sua atividade em dois contratos, a depender
das circunstâncias comprovadas em cada caso, pode-se estar perante uma situação de simulação por declaração, condição ou cláusula não verdadeira, ou com
abuso no exercício do direito de contratar, o qual existe quando, entre outras
razões, houver manifesto excesso em relação à função econômica do contrato.
No desenvolvimento da identificação da espécie contratual, também é necessário entender, ou recordar, algumas noções básicas da teoria das obrigações,
desde a distinção, dentro do gênero atos jurídicos, das espécies atos jurídicos em
sentido estrito e atos jurídicos em sentido lato, ou negócios jurídicos, os primeiros
submetidos rigorosamente à disciplina da lei, à qual as partes aderem com possibilidades limitadas para estabelecer as respectivas condições, e os segundos baseados na liberdade de contratar estipulações mais livremente, desde que não
contrariem normas de ordem pública.
Não obstante, sejam atos jurídicos em sentido estrito ou negócios jurídicos,
sejam típicos ou inominados, podem eles ser objeto de ajustes interligados ou estar aproximados pelas circunstâncias. No primeiro caso, atos ou negócios jurídi-
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cos perfeitamente identificáveis, entre partes comuns, são unidos a outros em
busca de um objetivo mais amplo, que somente pode ser obtido pela soma dos
efeitos de todos eles, que, contudo, se mantêm perfeitamente identificados em sua
singularidade. No segundo caso, não há ajustes entre as mesmas partes, mas cada
negócio independente pressupõe a existência de outro ou outros, inclusive entre
partes distintas, para que haja efetividade das respectivas prestações e contraprestações em face de um escopo mais amplo do que elas.
O direito brasileiro, que distingue e rege individualmente os contratos nominados ou típicos, mas que também conhece e autoriza contratos inominados, obviamente não ignora as hipóteses aventadas no parágrafo precedente, e a doutrina civilista desenvolve acurado exame de todas elas e encontra algumas espécies
a que dá denominações nem sempre coincidentes, embora igualadas pelas respectivas explicitações.
Assim, de modo muito resumido, existem:
– atos jurídicos complexos, formados por mais de um ato, mais de um passo
ou mais de uma providência, mas que se constituem num único ato jurídico, cuja completude depende de todos aqueles atos, passos ou providências; um bom exemplo é a incorporação de uma pessoa jurídica por outra,
que requer um protocolo diretivo, avaliações e atos individuais das pessoas jurídicas que terminarão unidas;
– atos ou negócios jurídicos coligados, os quais existem isoladamente, cada
um de per si, a ponto de poderem subsistir cada um sem os demais, e,
inclusive, cada um podendo ser um ato simples ou complexo, e cuja coligação deriva do fato de que, quando olhados ou utilizados em conjunto,
acarretam consequências que dependem da justaposição dos efeitos individuais que cada um produz; um bom exemplo é o da operação de cartões
de crédito, que se perfaz por um emitente gestor, por um financiador, por
uma rede de fornecedores e por outra rede de adquirentes, de nada valendo qualquer uma dessas situações distintas se as demais não existirem.
Um aspecto fundamental dos negócios jurídicos coligados, a ser notado para
os fins do escopo do presente comentário, é o da individualidade própria de cada
contrato, que conserva sua respectiva causa e produz seus efeitos de modo independente, significando que a coligação é de natureza extrajurídica, exclusivamente econômica, ou melhor, de natureza utilitária e de viabilidade emergente
da consecução do conjunto dessas relações jurídicas individuais. Em outras palavras, sem adentrar em cada relação jurídica ou alterá-la, há uma associação de
interesses que convém a todas as partes dessas várias relações. Isto é interessante
porque, como visto, a vontade e os interesses das partes não interferem com a
natureza jurídica do contrato.
Nota-se claramente a distinção conceitual entre atos jurídicos complexos e
atos jurídicos coligados, dado que, diferentemente destes, aqueles somente se
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completam com a finalização do último ato, passo ou providência que for necessário.
Outrossim, para esclarecimento, os ajustes de atos coligados, muitas vezes
entre as mesmas partes e estabelecidos em um instrumento contratual abrangente, têm sua validade derivada da liberdade de contratar estatuída no art. 421 do
Código Civil Brasileiro, o qual, por sua vez, encontra sustentação no inciso II do
art. 5º da Constituição Federal.
Obviamente não exerce qualquer função determinante da natureza jurídica
dos atos ou negócios jurídicos o título dado a este ou àquele instrumento adotado
para sua realização e prova, nem o fato de que os direitos e obrigações estejam
consignados num único instrumento ou em mais de um.
É que, ao lado da adoção da forma prescrita em lei ou não vedada por ela, a
validade dos atos e negócios depende fundamentalmente da substância dos direitos e deveres (prestações e contraprestações) por eles gerados e do respeito das
partes pelas respectivas causas.
Ainda há uma categoria contratual que precisa ser levada em conta, a qual
provavelmente acarrete as maiores dificuldades quando se tratar de determinar
as incidências tributárias dela decorrentes.
Trata-se dos contratos mistos, verdadeira subespécie dentro da espécie dos
contratos inominados, os quais se aproximam dos contratos coligados, mas não se
confundem com eles porque constituem uma única relação jurídica.
De fato, diz-se que o contrato é misto quando reúne e combina elementos de
diferentes contratos, mas se constitui em um único contrato não disciplinado especificamente em norma legal.
No contrato misto, diferentemente dos contratos coligados, há o que Orlando
Gomes denomina “unidade de causa” da qual resulta um contrato unitário7.
Tanto quanto para os contratos inominados em geral, a causa do contrato
misto deflui das suas cláusulas e conduz à tributação que lhes for correspondente.
Por fim, de modo diretamente ligado à natureza jurídica dos atos e negócios
da vida econômica e patrimonial, desponta a valoração dos direitos e obrigações
que deles derivam.
Para o direito tributário, o elemento quantitativo é fundamental, pois extrapola para diversas consequências, das quais a primeira é a de corresponder à base
de cálculo da obrigação tributária (ou das obrigações tributárias) emergente de
cada ocorrência jurídica com conteúdo econômico. Neste particular, o elemento
quantitativo, conhecido como “aspecto quantitativo da obrigação tributária”, deve
ser coerente (compatível) com o fato gerador tributário, para que a espécie do
respectivo tributo seja confirmada, eis que, se assim não for, a grandeza tributada
determinará a efetiva espécie tributária, e não o “nomen juris” ou qualquer outra
circunstância expressa na lei ou em qualquer outro lugar.
7

GOMES, Orlando. Contratos. 10. ed. São Paulo: Forense, p. 111 e seg.
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Outra consequência do valor atribuído a um direito ou obrigação no instrumento do respectivo ato ou negócio jurídico é que se trata do único valor que
pode ser adotado para efeito da sua integração no patrimônio da parte, ou na
desintegração desse patrimônio.
E este aspecto está, à toda evidência, vinculado ao próprio direito ou à própria obrigação emergente do ato ou negócio jurídico, sendo a própria dimensão
quantitativa do direito ou obrigação, valendo dizer que deve ser considerado
como a expressão monetária do próprio direito ou obrigação, tendo a mesma
natureza jurídica deste.
Parece desnecessário dizer isto, mas é importante que seja associado ao fato
de que os critérios de valoração das prestações e contraprestações dos atos e negócios jurídicos podem ser diversos. Ou seja, uma prestação ou contraprestação
não é necessariamente em montante fixo, pois pode ser variável.
Tal como quanto aos atos complexos e coligados, os autores empregam termos nem sempre coincidentes para se referirem a uma mesma modalidade de
valoração dos direitos e obrigações, mas, perante a lei civil, podemos distingui-las
em determinadas e indeterminadas porém determináveis, aquelas com valores
estabelecidos e imutáveis e estas com valores sujeitos a conhecimento ou a variações por índices ou critérios fixados pelas partes.
Para a finalidade destes comentários, o importante é deixar claro que, sejam
preços, sejam juros, sejam quaisquer as denominações do objeto dos direitos e obrigações, em qualquer daquelas modalidades o valor exprime o próprio direito e a
própria obrigação a que se refere, não tendo autonomia e natureza independente.
Finalizando, cabe mencionar que há diferentes perspectivas quanto a tudo
quanto foi dito acima, entre o direito brasileiro e a contabilidade adotada no País
a partir da Lei n. 11.638, de 28 de dezembro de 2007, mas que tais diferenças não
intervêm na qualificação jurídica dos atos e negócios nem na natureza dos direitos e obrigações deles decorrentes e dos seus valores. Particularmente quanto a
estes, o Pronunciamento Técnico CPC n. 47 preconiza aquilo que denomina
“obrigação de desempenho” ou “obrigação de performance”, que significa decompor as receitas de “contratos com clientes” conforme as atividades a serem
exercidas, mesmo que sejam apenas intermediárias ou meios, e mesmo que juridicamente participem de uma unidade contratual ou unicidade obrigacional,
como na venda com entrega montada. Nestes casos, na contabilidade é feita a
alocação do preço único do contrato para cada uma dessas atividades meramente
intermediárias8.
Há duas razões que explicam as diferenças entre o contábil e o jurídico, que
não é apenas o direito tributário, pois que também o direito privado.

8

Para detalhado exame, veja-se OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Entre contratos e receitas, as obrigações de desempenho. Controvérsias jurídico-contábeis. São Paulo: FIPECAFI/IBDT/GEN/Atlas,
2019, p. 311.
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A primeira, de ordem geral, é que a contabilidade brasileira passou a se harmonizar com a internacional e é dominada, mais do que antes, pela noção de que
há uma primazia da “essência econômica” sobre a “forma” jurídica, entendida
esta como o próprio ato ou negócio jurídico, e aquela não como a substância jurídica conformada pela causa.
A segunda é mais específica, consistindo em que os pronunciamentos e demais atos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis do Brasil são reproduções
dos padrões conhecidos como “International Financial Reporting Standards”
(IFRS) baixados pelo “International Accouting Standards Boarding” (IASB), os
quais, embora em virtude da primeira razão não respeitem os regimes jurídicos de
quaisquer jurisdições, estão muito mais afeiçoados ao direito da “common law”,
sem as amarras e diretrizes do direito da “civil law” que aqui foram expostas.
Assim, a contabilidade também pode ignorar a natureza jurídica deste ou
daquele negócio e dar às respectivas prestação e contraprestação a sua própria
versão diferente, assim como pode subdividir preços para reconhecer valores de
obrigações de desempenho, “valores presentes” ou “valores justos”, e em tudo
poderá estar em conformidade com os padrões internacionais, mas não terá validade e efeito nas relações jurídicas em que a respectiva pessoa jurídica for parte
e nas obrigações tributárias em que incorrer.
Tendo em conta tudo quanto expus, penso que as dificuldades da atualidade,
que requerem medidas legislativas mais prementes, não dizem respeito ao entendimento da natureza dos seres jurídicos, mas, sim, estão vinculadas às maiores
dificuldades de fiscalização e arrecadação e à definição de jurisdições competentes nas situações transnacionais, ao lado das competências estaduais internas, embora, sem dúvida, sejam bem-vindas e até recomendáveis definições legais mais
específicas quanto às obrigações a serem cumpridas em cada jurisdição ao estarem envolvidos negócios digitais.
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I. Introdução
O tema da segregação contratual e seus efeitos fiscais é, de longa data, objeto
de variadas controvérsias, sem que, até o momento, tenha havido uma evolução
jurisprudencial a ponto de conferir-lhe sistematicidade e tratamento harmônico.
Essa questão ganha atenção renovada por força da digitalização da economia, a qual traz novos arranjos contratuais e modelos de negócio inovadores,
desafiando o operador do direito a identificar o tratamento tributário correspondente.
A autonomia e a flexibilidade que marcam a atuação dos empreendedores
encontram óbice tão somente nas expressas proibições legais. É dizer, aos particulares tudo é permitido, desde que não vedado por norma cogente.
No âmbito tributário, o fato de que os tributos apenas podem ser instituídos
e cobrados com base em lei traz consigo a ideia de que somente a ocorrência do
fato gerador (subsunção do fato à hipótese legal de incidência tributária) pode
desencadear a obrigação tributária.
Ocorre que, como cediço, a organização e o planejamento dos negócios jurídicos de modo a contornar efeitos tributários mais severos vêm sendo combatidos
sob alegações de prática de fraude, simulação, abuso de direito, ausência de propósito negocial, dentre outros vícios, sempre com foco na arrecadação.
Afora essas situações que revelam alguma anormalidade na declaração de
vontade ou na forma contratual escolhida em cotejo com os objetivos pretendidos
pelas partes envolvidas, fato é que os particulares gozam de liberdade para praticar atos ou negócios jurídicos, e não raro essa liberdade é relativizada pelas autoridades fiscais quando os interesses da arrecadação são contrariados.
A segregação contratual, seja no que tange ao objeto do negócio entabulado,
seja no tocante ao preço a ser atribuído às diferentes prestações ou atividades
contempladas em um negócio jurídico complexo, esbarra, por vezes, justamente
na indagação de qual é o nível de liberdade de que dispõem as partes contratan-
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tes, sobretudo quando essa segregação acaba por frustrar pretensões tributárias
que de outra forma – sem a segregação contratual – poderiam ser exercidas em
plenitude.
O presente trabalho volta-se à análise do tema da segregação contratual para
fins fiscais com foco na jurisprudência dos tribunais superiores, sem qualquer
pretensão de esgotá-lo.
II. Autonomia privada, segregação contratual e segregação de preço
A autonomia privada e a liberdade de contratar que dela decorre encontram
ao mesmo tempo sintonia e respaldo constitucional, especialmente nas garantias
atinentes ao direito de propriedade, à livre iniciativa, à liberdade de se associar e
de se auto-organizar, entre outros. São direitos que, embora reputados como pilares da atividade econômica, carecem de caráter absoluto. São conformados, por
certo, por princípios e limitações igualmente previstos na Constituição, e que
nada mais fazem que assegurar a própria existência do mercado, tal como o conhecemos.
No contexto da liberdade de contratar, o Código Civil – CC dispõe em seu
art. 104 que, para ser válido, o negócio jurídico deve revolver-se de (i) agente capaz e (ii) objeto lícito, possível, determinado ou determinável, observando, por
fim, (iii) forma prescrita ou não proibida por lei.
Da interpretação do referido dispositivo se extrai a ideia fundamental de que
os contratos, enquanto instrumentos de manifestação de vontade, constituem negócios jurídicos que devem seguir a forma prevista na legislação (contratos típicos) ou, quando da ausência de uma roupagem específica, podem ganhar contornos livres, mas desde que não encontrem limitações legais (contratos atípicos).
Aliás, a atipicidade contratual, por si só, é prática lícita, o que é confirmado pelo
art. 4251 do CC. Em qualquer caso, porém, a liberdade contratual não pode ultrapassar os limites da boa-fé e da função social do contrato.
Ao se diferenciar essas duas espécies de contratos em função de as suas características essenciais (materiais e formais) estarem ou não previstas na legislação, a
doutrina vale-se das perspectivas finalística e funcional para justamente permitir
a melhor interpretação dos efeitos jurídicos dos atos e negócios praticados.
Para os contratos típicos, a razão de ser de um negócio jurídico está estampada nas características e na forma que a categorização legal prescreve. Já para os
contratos atípicos, a ausência de uma roupagem legal específica leva a um esforço
adicional ao se investigar a causa2 (finalidade) e a funcionalidade do negócio,

1

2

“Artigo 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas
neste Código.”
Heleno Tôrres enfatiza que a causa contratual assume papéis muito bem definidos, pois se presta
a: (i) atribuir individualidade ao negócio jurídico, como requisito de sua existência; (ii) servir
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para então a partir dela buscar o enquadramento jurídico aplicável, tarefa essa
nem sempre alcançada de forma harmônica ou incontroversa.
Entende-se por causa o motivo típico do contrato, ou seja, o fim que atua sobre
a vontade das partes contratantes para lhes determinar a atuação no sentido de
celebrar o contrato. Fala-se em causa final, que difere dos motivos (ou fins) individuais que determinam a conduta das partes ao contratar. A causa relaciona-se ao
fim imediato do contrato, e não aos motivos pessoais das partes contratantes3. Mesmo nos contratos complexos, a causa é sempre única4.
Em ambas as modalidades contratuais, os negócios correspondentes estão
atrelados à causa que lhes é particular. Assume-se que, alinhada a causa efetiva do
negócio ao contrato que lhe alberga, os efeitos tributários aplicáveis podem ser
identificados sem maiores dificuldades. Em outras palavras, é necessário entender os fatos e as circunstâncias que revestem o negócio jurídico entabulado, no
que se compreende a sua causa, para então se definir a sua natureza jurídica e,
em sequência, as possíveis consequências tributárias.
Ressalvados os casos de simulação, fraude ou abuso, os quais não serão abordados neste estudo, a causa revela-se como critério para se compreender o negócio, sua qualificação jurídica, e os variados efeitos dele decorrentes, dentre os
quais, os efeitos tributários5.

3
4

5

como critério de interpretação do negócio jurídico; (iii) constituir-se como critério de qualificação do contrato em típico ou atípico; (iv) identificar a função social da avença; e (v) classificar os
negócios jurídicos (cf. TÔRRES, Heleno. Direito tributário e direito privado: autonomia privada,
simulação, elusão tributária. São Paulo: RT, 2003, p. 143).
Cf. GOMES, Orlando. Contratos. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 55-56.
Cf. TÔRRES, Heleno. Direito tributário e direito privado: autonomia privada, simulação, elusão
tributária. São Paulo: RT, 2003, p. 97-130.
A esse respeito, são relevantes as considerações de Heleno Tôrres: “É dever da Administração
interpretar o negócio jurídico como fato e como texto (contrato), para que se possa identificar a
presença da causa do negócio, que permita isolar, portanto, o efetivo propósito negocial, a compatibilidade funcional entre substância e forma, ou que o agir do particular não se constitui num
‘abuso’, numa ‘simulação’ ou numa ‘fraude à lei’, apesar do emprego de negócios atípicos, indiretos usuais na forma ou fiduciários. Essa função certificadora, pode, todavia, surpreender situações carentes de causa ou com causa imprópria ou incompatível com o ordenamento, quando se
abrirá a possibilidade para eventuais desconsiderações e outras sanções que se possam aplicar à
espécie. Contudo, para a desconsideração, a conduta das partes é de todo irrelevante, bastandose a simples constatação que um ato serve para encobrir outro ou para mascarar uma situação
desprovida de qualquer causa (fim negocial); o que não impede que tal conduta seja tomada para
aplicação de multas, agravamentos de regimes tributários ou mesmo sanções de natureza penal,
a depender da identificação de presença ou não de dolo, como se tem nos casos de simulação. [...]
Não cabendo tal enquadramento, o que se tem na espécie é exercício legítimo de autonomia privada, com criação de negócio atípico, indireto, fiduciário ou com forma própria plenamente admissível, porquanto oriundo das três liberdades negociais: de escolha da melhor ‘causa’ (fim negocial), da melhor ‘forma’ e do melhor ‘tipo’ contratual ou societário, quando estes não estejam
definidos por lei.” (Direito tributário e direito privado: autonomia privada, simulação, elusão tributária. São Paulo: RT, 2003, p. 17)
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Como mencionado, observadas as diretrizes do art. 104 do CC, a liberdade
de contratar permite que os arranjos contratuais abarquem os mais inovadores e
sofisticados empreendimentos.
De se notar que os negócios jurídicos complexos, que envolvem diversas modalidades de prestações, podem dar ensejo a diferentes tributos, a depender não
apenas da natureza das obrigações subjacentes, mas especialmente do modo como
tais obrigações estão consignadas na avença, se possuem autonomia entre si e,
acima de tudo, se o objeto contratual como um todo é atividade tipificada na legislação tributária (isto é, se é suscetível, como tal, de ensejar a incidência tributária).
Mesmo que se possa apontar a identificação da causa do negócio jurídico
como condição para lhe atribuir os efeitos tributários pertinentes, ainda assim
podem surgir dúvidas e divergências quanto ao tratamento fiscal, seja na interpretação dos contratos atípicos, seja no que toca aos contratos típicos.
Ao debruçar-se sobre situações em que ocorrem divergências interpretativas
por parte das autoridades fiscais, Paulo Roberto Andrade aponta diferentes possibilidades atinentes aos distintos objetos presentes em contratações que envolvam bens móveis (equipamentos) e serviços6, como segue:
1) prestação de serviços com emprego de equipamentos: há um único negócio jurídico, cujo objeto é a prestação de um serviço;
2) locação de equipamento com obrigação do locador de mantê-lo em condições de
uso: há um único negócio jurídico, cujo objeto é a locação de bem móvel,
já que o serviço não constituiria uma prestação ao locatário, mas um autosserviço em benefício do próprio locador;
3) locação de equipamento sem obrigação de o locador mantê-lo em condições de uso,
com prestação de serviços autônoma (v.g. treinamento, assistência técnica
etc.): há dois negócios jurídicos distintos e autônomos, e que podem ser
simultâneos, um de locação e outro de prestação de serviços.
A conjugação de serviços e locação invariavelmente gera dúvidas acerca da
incidência ou não do Imposto sobre Serviços – ISS sobre a totalidade do contrato7, ainda que a locação de bens esteja fora do alcance desse tributo, conforme
entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal – STF8.

6

7

8

ANDRADE, Paulo Roberto. ISS e a locação de bens móveis conjugada com serviços: a necessidade
de correta qualificação jurídica dos fatos. Revista Dialética de Direito Tributário n. 226. São Paulo:
Dialética, 2014, p. 125-131.
Sobre o assunto, vide: BARRETO, Anali Caroline Castro Sanches Menna; ALBUQUERQUE,
Isabella Müller Lins de. Atividade de self-storage: locação ou prestação de serviços? In: DIAS, Rodrigo Antonio (coord.). Temas atuais de tributação das atividades imobiliárias. São Paulo: IBRADIM,
2021, p. 28-46; SILVEIRA, Rodrigo Maito da; ALGORTA, Isadora A. G. Carvalho. O Imposto
sobre Serviços e as atividades imobiliárias realizadas a partir de plataformas digitais. In: DIAS,
Rodrigo Antonio (coord.). Temas atuais de tributação das atividades imobiliárias. São Paulo: IBRADIM, 2021, p. 169-184.
Cf. BRASIL. STF. Súmula Vinculante n. 31: “É inconstitucional a incidência do imposto sobre
serviços de qualquer natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis.”
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Nos contratos que reúnem diferentes e variadas obrigações ou prestações, em
operações complexas (como é o caso dos contratos mistos, dotados de causa única9),
e que não se amoldam nos estritos contornos de contratos típicos, é mais comum
surgirem interpretações dissonantes acerca do tratamento tributário aplicável ou
mesmo dúvidas sobre se a eventual segregação do objeto contratual (e, por consequência, segregação de preço) seria válida para fins fiscais, a justificar diferentes
tratamentos tributários para as distintas obrigações que compõem o objeto do
contrato. E tudo isso se o contrato misto ou atípico não estiver albergado na materialidade de algum tributo em particular.
É possível apontar como exemplo de negócio jurídico que é fonte de divergências acerca do tratamento tributário o contrato atípico de built to suit, cujo
objeto consiste em viabilizar a realização de uma obra de construção civil conforme especificações técnicas muito particulares, seguida da cessão de seu uso e
fruição, mediante pagamento de prestações mensais. Enquanto a doutrina civilista10 reúne argumentos que indicam a impossibilidade de qualificá-lo como locação, haveria uma forte tendência, no âmbito tributário, a reputar como aluguel o
valor pago pelo contratante, o que conduziria à conclusão de que sobre tal operação não incidiria o ISS11.
Essas situações demonstram que a segregação do objeto12 contratual, para
fins fiscais, pode ser conduzida de maneira a que uma das prestações contratuais
seja tomada como preponderante e suficientemente válida para ditar um único
tratamento tributário para todas as demais, ou mesmo para deflagrar tratamentos tributários distintos para cada uma das prestações que fazem parte do objeto
do contrato.
Deve-se lembrar que o Código Tributário Nacional possui regras específicas
sobre a interpretação e a integração das leis tributárias, e normas quanto ao fato
gerador tributário. Merecem destaque os arts. 10913, que apregoa a relação (e se9
10

11

12

13

Cf. GOMES, Orlando. Contratos. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 104-105.
ZANETTI, Cristiano. Built to suit: qualificação e consequências. In: BAPTISTA, Luiz Olavo; PRADO, Maurício Almeida (org.). Construção civil e direito. São Paulo: Lex Editora, 2011, p. 101-122 (p.
110 e ss.).
Sobre o tratamento tributário aplicável no âmbito de um arranjo built to suit, vide: SILVEIRA,
Rodrigo Maito da; ALGORTA, Isadora A. G. Carvalho. Tratamento tributário aplicável a operações imobiliárias sob a modalidade built to suit. In: RUBINIAK, Juliana (coord.). Operações de built
to suit. São Paulo: Quartier Latin: IBRADIM, 2019, p. 63-82.
Orlando Gomes assentou que “o objeto do contrato não é a prestação nem o objeto desta. A prestação é objeto da obrigação e seu objeto tanto pode ser a entrega de uma coisa como o exercício
de uma atividade ou a transmissão de um direito. Objeto do contrato é o conjunto dos atos que as
partes se comprometem a praticar, singularmente considerados, não no seu entrosamento finalístico, ou, por outras palavras, as prestações das partes, não o intercâmbio entre elas, pois este é
a causa (cf. GOMES, Orlando. Contratos. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 56).
“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.”
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paração) entre o direito privado e o direito tributário, e 11014, cuja finalidade é
asseverar que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance
de institutos, conceitos e formas de direito privado para definir ou limitar competências tributárias constitucionalmente previstas.
Desses dispositivos do CTN decorre a conclusão de que a lei tributária pode
prescrever efeitos fiscais próprios, sobrepondo-se àqueles previstos no direito privado, mas jamais poderá alterar o conteúdo das normas de direito privado para
modificar as competências constitucionais quanto à instituição de tributos.
De outro lado, também o art. 11615 do CTN é relevante ao sentenciar que o
fato gerador se considera ocorrido, produzindo os seus respectivos efeitos (nascimento da obrigação tributária), em razão de situação de fato, quando presentes as
circunstâncias materiais contempladas na hipótese de incidência da norma tributária, ou em razão de situação jurídica (se prevista na hipótese de incidência),
quando esta estiver definitivamente constituída16.
Há quem17 sustente que o art. 11818 – ao determinar que a interpretação da
definição legal do fato gerador independe da validade jurídica, da natureza, do
objeto e dos efeitos de atos praticados ou fatos ocorridos – seria incongruente com
as demais normas do CTN. No entanto, parece-nos que esse dispositivo apenas
reafirma o princípio pecunia non olet, segundo o qual o tributo incide mesmo que
o fato gerador tenha nascido no contexto da prática de um ato ilegal.
De qualquer modo, os efeitos próprios que se extraem das normas do direito
tributário não deixam de levar em conta a qualificação19 jurídica dos atos e fatos

14

15

16

17
18

19

“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.”
“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes
os seus efeitos:
I – tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias
materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;
II – tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída,
nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza
dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)”
O parágrafo único do art. 116 do CTN também traz uma norma “antidissimulação”, pendente de
regulação por lei ordinária, e objeto de infindáveis críticas doutrinárias, mas que está fora do
escopo de análise do presente trabalho.
Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 276.
“Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I – da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou
terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.”
A qualificação consiste na subsunção de um determinado objeto, identificado numa situação de
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oriundos de arranjos contratuais, havendo, porém, como já dito, divergências
sobre se essa qualificação deve ser única ou pode se desdobrar em razão da fragmentação do objeto contratual, por conta das distintas obrigações nele contidas,
com precificações autônomas, constantes de um mesmo contrato ou de contratos
separados.
É bom que se registre, aliás, que a segregação de preços pode ser condição
fundamental – mas não única – para que se consiga – no contexto de se buscar o
enquadramento jurídico aplicável – dar sustentação a uma possível atribuição de
efeitos tributários distintos em razão do fatiamento das atividades que são contratadas, salvo nos casos em que alguma delas não seja objeto de contraprestação
pecuniária (gratuitas), ou quando não se traduzir em uma relação sinalagmática
(como é o caso do autosserviço).
Justamente por não haver um mecanismo de integração unanimemente aceito para a identificação do regime jurídico dos contratos atípicos, a doutrina civilista20 aponta três métodos teóricos, a saber a (i) combinação, a (ii) absorção e a
(iii) aplicação analógica, podendo o intérprete se valer de qualquer delas, conforme a considere a mais adequada ao caso sob análise21.
Por meio da teoria da combinação, os componentes de um contrato atípico
são decompostos e isolados conforme se identifiquem neles os elementos próprios
de contratos típicos. Assim, seriam aplicadas as regras correspondentes a cada
“fatia” de contrato típico, isoladamente. A partir desse mecanismo, reconhece-se
e preserva-se a autonomia de cada atividade ou obrigação contratual, para fins de
identificar a sua qualificação e os efeitos jurídicos que se lhe aplicam. A crítica
que se faz a essa metodologia reside justamente no fato de que o contrato atípico
não se traduz necessariamente na junção de vários contratos típicos, de tal forma
que reconhecer essa possibilidade de fatiamento do contrato atípico implicaria,
em última instância, negar-lhe existência e validade jurídica.
Já sob a teoria da absorção, o contrato atípico possuiria um elemento preponderante (mais essencial), sendo que os seus elementos secundários estariam sujeitos às mesmas regras àquele aplicáveis. A qualificação jurídica dos elementos secundários seria absorvida pela qualificação jurídica do elemento (obrigação ou
atividade) principal. Extrai-se desse método interpretativo o critério de preponderância de uma atividade sobre as demais. No entanto, a crítica que se coloca em
relação a essa alternativa é justamente o fato de que os diferentes elementos do

20
21

fato, a um conceito presente em uma norma jurídica (cf. XAVIER, Alberto. Direito internacional
tributário do Brasil. 6. ed., reformulada e atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 190; PIRES,
Manuel. Da dupla tributação jurídica internacional sobre o rendimento. Lisboa: Centro de Estudos
Fiscais, 1984, p. 455).
GOMES, Orlando. Contratos. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 106-107.
POLIZELLI, Victor Borges; ANDRADE JUNIOR, Luiz Carlos de. O problema do tratamento
tributário dos contratos atípicos da economia digital: tipicidade econômica e fracionamento de
contratos. Revista Direito Tributário Atual vol. 39. São Paulo: IBDT, 2018, p. 479.
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contrato atípico convivem em uma relação de coordenação, e não de subordinação.
Por fim, a teoria da aplicação analógica pressupõe o uso da analogia para
qualificar os elementos do contrato atípico conforme a roupagem dos contratos
típicos mais semelhantes, ou, na impossibilidade desse enquadramento, buscarse-ia apoio em regras e princípios gerais dos contratos. Tal solução revela-se também passível de fundada crítica, seja pelo fato de que pode não resolver satisfatoriamente a questão (já que elementos atípicos não são enquadráveis em categorias
legais), seja porque, especialmente na seara tributária, o uso da analogia encontra
restrições22.
Ainda que possa se criticar a tentativa de interpretação dos contratos atípicos
com base nas teorias acima expostas, o fato é que, para fins tributários, a situação
de fato revela mais importante que a forma jurídica para fins de identificação da
subsunção desse fato à hipótese de incidência tributária, nos exatos termos do art.
116, I, do CTN. Não fosse assim, em um contrato atípico (por exemplo, um contrato de turn key23), em razão da complexidade do seu objeto contemplar diferentes prestações concomitantes e interligadas, não se poderia abstrair efeitos fiscais,
sob a falsa premissa de que não haveria a perfeita subsunção desse objeto a uma
norma tributária impositiva.
Trata-se, pois, da identificação dos elementos de fato, com relevância econômica, que se amoldam à hipótese prevista na norma tributária, o que em última
instância significa qualificar tais fatos à luz da norma que prevê a tributação.
No entanto, não se deixa de reconhecer que, realizada sem o devido rigor, a
interpretação de contratos atípicos pelas técnicas suscitadas, para dela colher os
elementos fáticos fiscalmente relevantes, pode levar a resultados diametralmente
opostos, ora para subtrair manifestações de capacidade contributiva da tributação
(alegando-se que a natureza da obrigação principal ou o conjunto de obrigações
contratadas indicaria a não incidência de tributo em relação a todas as prestações
contratuais), ora para aplicar tratamento tributário menos oneroso (ao se qualificar como elemento preponderante do contrato aquele que estaria sujeito a uma

22

23

Cf. art. 108 do CTN:
“Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação
tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I – a analogia;
II – os princípios gerais de direito tributário;
III – os princípios gerais de direito público;
IV – a equidade.
§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.
§ 2º O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido.”
Sobre o assunto, vide: SILVEIRA, Rodrigo Maito da; CATUNDA, Thiago Ferreira. Empreitada
global: ISS ou ICMS na tributação dos projetos de turn-key? In: CARVALHO, André Castro; CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e (coord.). Manual de project finance no direito brasileiro. São
Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 243-264.
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tributação mais branda), ora para justificar a incidência tributária (ao se identificar efeitos fiscais que não são próprios da operação realizada, a partir de uma
presumida liberalidade na fixação anormal de preços, por exemplo24).
Diante disso, é essencial que haja critérios para que, no contexto de contratos
atípicos (ou mesmo nos casos de conjugação de contratos típicos ou não, contratos
mistos ou conjuntos), seja possível, a partir da causa envolvida – afastando-se das
hipóteses de fraude, simulação e afins –, identificar as operações econômicas subjacentes a direcionar a adequada interpretação e aplicação das normas tributárias
correspondentes25, sempre tendo como pressuposto a perfeita subsunção dos fatos
economicamente relevantes às hipóteses de incidência tributária. Ou seja, a interpretação e qualificação desses negócios jurídicos não pode – a pretexto de buscar
um enquadramento fiscal aplicável – afrontar os princípios constitucionais tributários, em especial o princípio da legalidade, cujo conteúdo afasta a interpretação
analógica da norma tributária com vistas a exigir tributo.
Nos contratos típicos é natural que os efeitos tributários sejam facilmente
identificados, pois nesses casos normalmente se está diante de operações que já
foram claramente albergadas pelas normas tributárias, como é o caso da compra
e venda de mercadorias ou de bens imóveis, prestação de serviços etc. As divergências, quando ocorrem, se dão em razão das circunstâncias que envolvem a
contratação – a permitir uma qualificação jurídica distinta –, ou mesmo por conta de um possível não enquadramento da atividade exercida no campo de incidência tributária tal como constitucionalmente prevista.
É por isso que, na interpretação dos contratos típicos, não se cogita de segregação do objeto da contratação, sobretudo se esta contemplar atos cuja presença
é essencial à consecução das obrigações assumidas e que, isoladamente considerados, não guardam sintonia com a causa do negócio jurídico. Ou seja, quando no
contrato existem elementos que são indissociáveis no contexto das obrigações assumidas, não se pode falar em segregação contratual para fins fiscais26.
São exemplos de contratos com previsões normativas específicas, em que as
autoridades fiscais podem tomar um pelo outro para fins de definição dos respec-

24

25

26

É o que ocorre quando os fiscos estaduais pretendem exigir o Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação – ITCMD sobre a diferença entre o valor de mercado e o valor pela qual se transmite um bem ou direito (por exemplo, a valor contábil ou a valor histórico informado na Declaração de Imposto de Renda), ou quando se pretende reputar que um desconto excessivo na compra e venda de algum bem ou direito seria uma forma indireta de doação.
POLIZELLI, Victor Borges; ANDRADE JUNIOR, Luiz Carlos de. O problema do tratamento
tributário dos contratos atípicos da economia digital: tipicidade econômica e fracionamento de
contratos. Revista Direito Tributário Atual vol. 39. São Paulo: IBDT, 2018, p. 499.
A prestação de serviço de transporte rodoviário de pessoas não poderia ser segregada em venda
de combustível, locação de bem (ônibus) e prestação de serviços de motorista, para fins de se definir as respectivas incidências tributárias. A causa do negócio jurídico, neste exemplo, é o transporte de pessoas de um local para outro por via rodoviária, que é objeto de contrato típico.
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tivos tratamentos tributários, os casos de (i) contrato de locação de veículos com
cessão do condutor e (ii) contrato de transporte27. A qualificação jurídica das circunstâncias contratuais permitirá identificar, por exemplo, se a posse do veículo
foi transferida ao pretenso locatário, a ponto de afastar (ou não) a caracterização
de um serviço de transporte. Não se trata, portanto, de situação a ensejar segregação do objeto contratado, mas sim de qualificá-lo adequadamente à luz das
normas do direito civil que lhe conferem tipicidade e, a partir disso, aplicar o
tratamento tributário correspondente.
Para a interpretação dos contratos atípicos, ao seu turno, é possível apontar
dois critérios cumulativos que devem nortear a atividade do aplicador da norma
tributária:
i) autonomia das prestações que constituem o objeto do contrato em função
da sua causa; é necessário perquirir qual é a razão de ser do contrato e
entender se as diferentes prestações assumidas, acaso contratadas separadamente e ao mesmo tempo, guardariam coerência com a causa do contrato (autonomia relativa) ou a ausência de alguma dessas prestações não
interferiria na causa do negócio jurídico (autonomia absoluta) cuja fragmentação se pretende para fins fiscais; nota-se, com isso, o acatamento da
teoria da combinação como apta a auxiliar a identificação das situações
tributariamente relevantes, conferindo-lhes os tratamento apropriado.
ii) possibilidade de atribuição de valor econômico a cada uma das obrigações
contratuais28 autônomas, ainda que o preço estipulado no negócio seja
global e articulado em função das suas características próprias; ou seja,
mesmo que haja preço único, as diferentes prestações assumidas, em razão do seu caráter autônomo, permitiriam uma mensuração individual,
com o consequente fracionamento do preço, para fins de tributação29.

27

28

29

Sobre o assunto, vide: SANTIAGO, Igor Mauler; BREYNER, Frederico Menezes. Locação de
veículos com motoristas: não-caracterização de serviço de transporte para efeito de ICMS e ISS.
Revista Dialética de Direito Tributário n. 168. São Paulo: Dialética, 2009, p. 66-70.
Isso é o que as normas contábeis já preconizam, ao se determinar, conforme as diretrizes do Pronunciamento Técnico CPC 47, que as empresas aloquem o preço da transação a cada obrigação
de desempenho identificada no contrato com base no preço de venda individual. O pressuposto
é que uma determinada obrigação prevista no contrato seja separadamente identificável e separadamente mensurável.
Neste particular, afastam-se os argumentos quanto à ampla liberdade que os contribuintes poderiam ter no tocante à definição de preços conforme as respectivas obrigações contratuais, a ensejar eventual manipulação em detrimento da correta apuração dos tributos devidos, em função do
disposto no art. 148 do Código Tributário Nacional: “Quando o cálculo do tributo tenha por
base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a
autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que
sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso
de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”
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Se o objeto da contratação for adornado com atributos (elementos acessórios)
cuja ausência é incapaz de alterar a causa (finalidade) do negócio e o cumprimento do contrato, pode-se também cogitar de segregação, posto que tais elementos
acessórios não essenciais, uma vez dotados de autonomia em relação à atividade
principal do contrato, não modificam a natureza do negócio jurídico. O fato de
não interferirem na causa do negócio jurídico igualmente justifica uma possível
segregação do objeto contratual para fins fiscais.
Numa locação de equipamento em que o locador se compromete pelo perfeito funcionamento do bem, a eventual troca ou reparo não deve ser entendida
como serviço autônomo em face da locação, já que isso é indissociável do cumprimento da obrigação principal que é entregar equipamento em bom funcionamento. Não cabe falar em segregação do objeto contratual, tampouco de fragmentação do preço, devendo ser aplicado o tratamento tributário de uma locação.
Ao contrário, se a partes tiverem contemplado esses elementos acessórios
como atividades opcionais e autônomas, com precificação individualizada ou individualizável, daí a segregação para fins fiscais revela-se viável. É o que ocorre,
por exemplo, na locação de equipamento em que o locador oferece treinamento
ao locatário para utilização do bem, ou, ainda, quando, na ausência de compromisso do locador no sentido de garantir o bom funcionamento do bem, a ensejar
substituição ou reparo, houver prestação de serviços de reparo e manutenção de
forma autônoma, com precificação individualizada. Nesses casos, a segregação se
impõe como medida adequada a – respeitada a causa do negócio jurídico – identificar o tratamento tributário aplicável a cada uma das obrigações ou atividades
previstas no contrato.
Somente se houver autonomia de cada uma das prestações que são objeto do
contrato, sem que essa característica implique alterar a causa do negócio, é que se
poderá cogitar de uma fragmentação voltada à aplicação de tratamento tributário
específico.
Nos contratos típicos, é justamente o fato de as obrigações e atividades que
compõem o objeto contratual serem indissociáveis que leva à impossibilidade de
segregação do objeto contratual para fins fiscais. A contratação segregada de
cada uma das atividades de um contrato típico implicaria desnaturação da causa
do negócio jurídico pretendido. Diferentemente do que ocorre nos contratos atípicos, aqui a ausência de elementos acessórios ou secundários, porquanto indispensáveis, interferiria na causa do negócio, não sendo possível falar em segregação do objeto contratual com vistas a atribuir efeitos tributários distintos para
cada uma das atividades subjacentes.
Logo, a adoção de critérios de mera preponderância ou mesmo classificação
das atividades com os qualificativos de meio e fim, não são suficientes para embasar eventual segregação de contratos atípicos com o propósito de se buscar o
adequado tratamento tributário. É essencial entender se cada um dos atos que
compõem o objeto do contrato possui autonomia em relação aos demais, guar-
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dando coerência com (ou não interferindo em) a causa do negócio se houvesse
sido contratado de forma isolada juntamente dos outros. É essencial entender, a
partir da causa do negócio jurídico, o grau de autonomia atribuível a cada prestação que dele faz parte e a possibilidade de serem mensuradas individualmente.
III. Evolução jurisprudencial sobre o tema e critérios delimitadores utilizados
Alguns precedentes importantes dos tribunais superiores podem auxiliar na
compreensão de como o Poder Judiciário tem endereçado a questão da fragmentação contratual para fins tributários.
III.1. Contratos típicos que envolvem obrigações de diferentes naturezas: os casos
de franquia, operadoras de planos de saúde, afretamento de embarcações e
leasing
Em que pese a atividade de franquia possuir regulação própria (Lei n.
13.966/2019), denotando a tipicidade envolvida na celebração dos negócios jurídicos correspondentes, a doutrina sempre enfatizou o seu caráter híbrido e complexo, ao conjugar uma pluralidade de obrigações na sua contratação, tais como
cessão de direito de uso de marca, assistência, treinamento, fornecimento de bens
e/ou serviços etc.
Tratando-se de um contrato típico, sustentava-se que o ISS não poderia incidir sobre a franquia, em razão da sua natureza híbrida, incapaz de se traduzir em
uma simples prestação de serviço. O STJ, há mais de duas décadas, agasalhava
essa conclusão, tal como consignado no Recurso Especial n. 221.57730. Destaquese o fato de que essa atividade não estava – como tal – prevista na lista de serviços
do Decreto-lei n. 406/1968.
Já no caso da incidência de ISS sobre o afretamento de embarcações31, o STJ
– de forma coerente – concluiu que o caráter complexo de determinados contratos e a ausência de previsão na legislação tributária levaria justamente à impossibilidade de incidência do referido imposto municipal32.

30

31

32

BRASIL. STJ. 1ª Turma. Recurso Especial n. 221.577/MG. Rel. Min. Garcia Vieira. Rel. para
acórdão Min. José Delgado. J. 23.11.1999. DJ 03.04.2000.
O transporte aquaviário é regulado pela Lei n. 9.432/1997, cujo art. 2º prevê os seguintes tipos de
contrato de afretamento: (i) afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o afretador tem
a posse, o uso e o controle da embarcação, por tempo determinado, incluindo o direito de designar o comandante e a tripulação; (ii) afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o
afretador recebe a embarcação armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo determinado; e (iii) afretamento por viagem: contrato em virtude do qual o fretador se obriga a
colocar o todo ou parte de uma embarcação, com tripulação, à disposição do afretador para efetuar transporte em uma ou mais viagens.
BRASIL. STJ. 1ª Turma. Recurso Especial n. 1.054.144/RJ. Rel. Min. Denise Arruda. J. 17.11.2009.
DJe 09.12.2009; BRASIL. STJ. 2ª Turma. Recurso Especial n. 792.444/RJ. Rel. Min. Eliana Calmon. J. 06.09.2007. DJ 26.09.2007.
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A conclusão do STJ, manifestada em vários precedentes, foi na linha de que
o afretamento a casco nu, por envolver a locação da embarcação – a qual é tratada
como bem móvel pela legislação comercial –, não seria alcançada pelo ISS com
lastro na Súmula Vinculante STF n. 31. Para as demais modalidades de afretamento, em que há cessão de mão de obra e prestação de serviços para além da
disponibilização (locação) da embarcação, a Corte entendeu que o contrato não
poderia ser desmembrado para fins tributários, razão pela qual o ISS não poderia
incidir sobre todo o objeto contratual, em especial pela falta de previsão dessas
atividades na lista de serviços tributáveis pelo ISS, a qual não comportaria interpretação extensiva.
Note-se que, pelo racional do STJ, não se levou em consideração o caráter
típico das diferentes modalidades de afretamento, embora se tenha concluído
pela impossibilidade do seu desdobramento para fins fiscais.
Retornando ao tema da franquia, o STF, ao analisar a matéria sob o prisma
constitucional por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.13633,
em que foi reconhecida repercussão geral ao tema, concluiu de forma diversa do
STJ. O Tribunal Pleno, afastando a classificação civilista das obrigações de dar e
fazer como critério para definir a incidência ou não de ISS, reconheceu que o
contrato de franquia estaria perfeitamente enquadrado no conceito de “serviço
de qualquer natureza”, previsto na Constituição Federal, sobretudo pela complexidade envolvida em seu objeto.
A menção a esses precedentes tem por finalidade apenas chamar a atenção
para o fato de que, nos contratos típicos, a discussão sobre eventual incidência do
ISS estava muito mais ligada à eventual inconstitucionalidade da previsão contemplada na legislação tributária ou pelo não enquadramento da atividade à hipótese legal – em razão da alegação de que o arquétipo constitucional do ISS estaria cingido apenas às obrigações de fazer e não às operações complexas, que
envolvem obrigações de diferentes naturezas – do que efetivamente à tentativa de
se imputar tratamento tributário específico para cada uma das atividades que
permeiam o negócio jurídico.
O mesmo racional fora, em certa medida, empregado no julgamento dos
Recursos Extraordinários n. 592.90534 (leasing) e n. 651.70335 (planos de saúde).
Merece destaque a ponderação do Ministro Marco Aurélio, no julgamento do
caso das operadoras de planos de saúde, ao apresentar voto divergente no sentido
de que seria necessário extrair a essencialidade das prestações previstas no negó-
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BRASIL. STF. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário n. 603.136. Rel. Min. Gilmar Mendes. J.
29.05.2020. DJe 16.06.2020.
BRASIL. STF. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário n. 592.905. Rel. Min. Eros Grau. DJ
05.03.2010.
BRASIL. STF. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário n. 651.703, Rel. Min. Luiz Fux. DJ
26.04.2017.
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cio jurídico (o que poderia ser lido como identificar a causa do negócio), para,
confirmando-se estarem presentes os elementos característicos do tipo serviço,
poder-se então concluir pela incidência do ISS. Na sua conclusão, o Ministro Marco Aurélio entendeu pela não incidência tributária, já que, no seu entender, nas
atividades desenvolvidas pelas operadoras de planos de saúde, na intermediação
entre o usuário e os profissionais de saúde, inexistiria obrigação de fazer (prestação de serviço médico ou hospitalar).
Registre-se que, nos casos ora relatados (à exceção do que foi decidido no
Recurso Especial n. 221.577), a fragmentação do contrato não foi o mote da discussão submetida ao crivo do Poder Judiciário. Ao contrário, até por se tratar de
contratos típicos, discutia-se a possibilidade de afastar os negócios jurídicos da
incidência do ISS pelo simples fato de neles estarem compreendidas diferentes
obrigações, algumas das quais não se traduziriam em obrigações de fazer.
III.2. Contratos atípicos: o caso da locação de bens móveis concomitante à
prestação de serviços
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 116.121-336, em que o STF julgou inconstitucional a incidência do ISS sobre locação de bens móveis, tal como
então prevista no item 79 do Decreto-lei n. 406/1968, foi suscitada a ofensa ao art.
110 do CTN, já que o direito privado define a locação de bem móvel como ato
diverso da prestação de serviços consistente em uma obrigação de fazer37.
Em função da orientação do STF38 acerca da não incidência do ISS sobre a
locação de bem móvel ser pacífica, foi aprovada a Súmula Vinculante n. 31 em 4
de fevereiro de 2010, por meio da qual restou consolidado o entendimento quanto à não há incidência do ISS sobre a locação de bens móveis.
Entretanto, a questão da incidência, ou não, do ISS sobre a locação de bens
móveis, quando conjugada com a prestação de serviços, foi analisada, efetivamente, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 626.70639, que se decidiu que o
imposto somente não incide sobre o que é locação de bens móveis, sendo plenamente exigível sobre a prestação de serviço.
No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 656.70940, a Corte Suprema novamente reviu a tributação incidente sobre a
36
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BRASIL. STF. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário n. 116.121-3/SP. Rel. Min. Octávio Gallotti. Redator para acórdão Min. Marco Aurélio. J. 11.10.2000. DJ 25.05.2001.
Não por outra razão que, por ocasião da edição da Lei Complementar n. 116/2003 (que praticamente substituiu o Decreto-lei n. 406/1968), o item da lista de serviços que previa a locação de
bem móvel como hipótese de incidência do ISS foi vetado pelo então Presidente da República.
Cf. RE n. 116.121; RE n. 455.613; RE n. 553.223; RE n. 465.456; RE n. 450.120; RE n. 446.003;
AgReg no AI n. 543.317; AgReg no AI n. 551.336; e AgReg no AI n. 546.558.
BRASIL. STF. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário n. 116.121-3/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes. J. 08.09.2010. DJe 24.09.2010.
BRASIL. STF. 2ª Turma. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário n. 656.709/
RS. Rel. Min. Joaquim Barbosa. J. 14.02.2012. DJe 08.03.2012.
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locação de bem móvel quando cumulada com prestação de serviço, tendo sido
admitida – ao menos em tese – a segregação das respectivas obrigações e valores.
Confira-se a ementa do acórdão:
“Tributário. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Locação de bens móveis associada a prestação de serviços. Locação de guindaste e apresentação do
respectivo operador. Incidência do ISS sobre a prestação de serviço. Não incidência sobre a locação de bens móveis. Súmula Vinculante 31. Agravo regimental.
1. A Súmula Vinculante 31 não exonera a prestação de serviços concomitante à
locação de bens móveis do pagamento do ISS.
2. Se houver ao mesmo tempo locação de bem móvel e prestação de serviços, o ISS
incide sobre o segundo fato, sem atingir o primeiro.
3. O que a agravante poderia ter discutido, mas não o fez, é a necessidade de
adequação da base de cálculo do tributo para refletir o vulto econômico da prestação de serviço, sem a inclusão dos valores relacionados à locação.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.”

Nesse julgamento, o Ministro Relator, Joaquim Barbosa, entendeu pela possibilidade de fracionamento do contrato ao determinar que se houver ao mesmo
tempo locação de bem móvel e prestação de serviços, o ISS incide sobre o segundo fato, sem
atingir o primeiro41. Ponderou-se que a base de cálculo do ISS deveria considerar
apenas a parte correspondente à prestação de serviço, o que, naquele caso concreto, não foi adequadamente suscitado pelo contribuinte, ou seja, a questão da delimitação quantitativa da prestação de serviço, para afastar a incidência do ISS
sobre todo o valor do contrato, não fora adequadamente suscitada no curso do
processo.
É relevante mencionar que, nesse precedente, o Ministro Relator consignou
em seu voto o teor das discussões que foram travadas quando da edição da Súmula Vinculante n. 31, no sentido de incluir ou não no verbete a expressão “dissociada”, para fazer referência a eventuais serviços que poderiam ser prestados em
conjunto com a locação de bens móveis, de tal forma a deixar claro que não have-
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O próprio Ministro Joaquim Barbosa, em caso anterior, já havia sinalizado esse mesmo entendimento. Confira-se a ementa do julgado a que se faz referência:
“Processual civil. Agravo regimental. Imposto sobre Serviços (ISS). Locação de bens móveis. É firme o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não incide Imposto sobre Serviços (ISS) sobre
locação de bens móveis. A caracterização de parte da atividade como prestação de serviços não pode
ser meramente pressuposta, dado que a constituição do crédito tributário é atividade administrativa plenamente vinculada, que não pode destoar do que permite a legislação (proibição do excesso da carga tributária) e o próprio quadro fático (motivação, contraditório e ampla defesa). No
caso em exame, para que fosse possível reverter a conclusão a que chegou o acórdão recorrido,
seria necessário reexaminar fatos e provas (Súmula 279/STF). Possibilidade de as autoridades fiscais
exercerem as faculdades conferidas pela lei para aferirem quais receitas são oriundas da isolada locação de
bens móveis. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (BRASIL. STF. 2ª Turma. Ag. Reg.
no Agravo de Instrumento n. 758.697. Rel. Min. Joaquim Barbosa. J. 06.04.2010. DJ 07.05.2010
– destacamos)
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ria a incidência do ISS se a locação de bens móveis fosse realizada de forma dissociada da prestação de serviços42.
Portanto, no julgamento do ARE n. 656.709, o STF concluiu que não incide
ISS sobre a operação de locação de bens móveis, sem prejuízo da tributação (pelo
ISS) dos serviços que a acompanham, restando admitida a separação das obrigações decorrentes da contratação deste tipo de operação, para que cada uma das
obrigações, de dar e de fazer, sejam subsumidas à legislação tributária que lhes é
aplicável.
Nota-se que não houve uma perquirição da causa do negócio jurídico para se
identificar a autonomia (ou não) das obrigações assumidas na contratação e a
eventual alteração que a contratação separada poderia eventualmente ocasionar
para a causa do negócio jurídico original.
Assim, por exemplo, se a causa do contrato era a obtenção de um resultado
que seria alcançado a partir da prestação de serviços com o emprego de determinados equipamentos, não cabe sustentar a segregação das obrigações contratuais
sob a premissa de que teria havido locação do equipamento de um lado, e prestação de serviços de operação desse equipamento, de outro lado.
Se a causa do contrato era locar os equipamentos e, à conveniência, por conta e risco do contratante (locatário), ter a operação desses equipamentos desempenhada pelo próprio locador, que por sua vez não mais tem a posse desses equipamentos nem assume a responsabilidade pelo resultado da prestação do serviço,
daí a segregação das obrigações contratuais seria factível para fins fiscais, porquanto a sua autonomia não seria capaz de interferir na causa do negócio jurídico
em questão.
Ainda que o STF tenha analisado o tema em caráter teórico, deixou consignado que a delimitação quantitativa seria necessária para se alcançar a fragmentação contratual. Tanto é assim que, posteriormente, essa questão ficou ainda
mais evidente quando do julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n.
14.29043, cuja ementa abaixo se transcreve:
42

43

Nesse debate, restou prevalente a conclusão firmada pelo Ministro Cesar Peluso na seguinte passagem:
“O Senhor Ministro Cezar Peluso – [...]
Veja bem: estamos afirmando que é inconstitucional quando incide sobre locação de móveis, mas
só quando é dissociada da operação de serviço. Quando for associada, cabe imposto? Não. Então, a
referência a dissociada é desnecessária, porque, quando associada, também não incide.
Quando há contrato de locação de móveis e, ao mesmo tempo, prestação de serviço, a locação de móveis
continua não suportando o imposto; o serviço, sim. Se não tiver nenhuma ligação com prestação de
serviço, também continua não suportando; não há incidência. Noutras palavras, o dissociada aí
realmente é inútil e pode gerar dúvida. E, quando for associada, está sujeita ao imposto sobre
prestação de serviço?
A meu ver, com o devido respeito, não há prejuízo algum ao sentido das inúmeras decisões, se for
cortada a expressão final ‘dissociada da prestação de serviço’. É inconstitucional a incidência sobre locação de móveis, só.”
BRASIL. STF. Tribunal Pleno. Agravo Regimental na Reclamação n. 14.290. Rel. Min. Rosa Weber. J. 22.05.2014. DJe 20.06.2014.
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“Direito tributário e processual civil. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Incidência em contratos mistos. Locação de maquinário com operadores. Reclamação. Alegação de descumprimento da Súmula Vinculante 31. Descabimento.
A Súmula Vinculante 31, que assenta a inconstitucionalidade da incidência do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS nas operações de locação de
bens móveis, somente pode ser aplicada em relações contratuais complexas se a
locação de bens móveis estiver claramente segmentada da prestação de serviços,
seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira.
Hipótese em que contratada a locação de maquinário e equipamentos conjuntamente com a disponibilização de mão de obra especializada para operá-los, sem
haver, contudo, previsão de remuneração específica da mão de obra disponibilizada à contratante. Baralhadas as atividades de locação de bens e de prestação de serviços, não há como acolher a presente reclamação constitucional.
Agravo regimental conhecido e não provido.”

Merece destaque a fundamentação utilizada no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade n. 3.14244, versando sobre a sujeição ao ISS das atividades de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de
uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos
de qualquer natureza (item 3.04 da lista de serviços anexa à Lei Complementar n.
116/2003. Pela sua relevância – sobretudo no tocante ao tema da coerência decisória – transcreve-se o seguinte trecho do voto condutor do Ministro Relator Dias
Toffoli:
“Em suma, dos julgados da Corte citados é possível depreender algumas orientações: (1) no caso em que a operação tributada revelar como a essência dela, de
modo chapado, simples obrigação de dar – como, por exemplo, uma mera locação de bens móveis – inviável será a incidência do ISS relativamente a ela (Súmula Vinculante nº 31); (2) no caso em que a operação tributada revelar obrigação de
fazer, possível é a incidência do ISS; (3) no caso de relação mista ou complexa,
sendo possível claramente segmentar uma circunstância não sujeita ao ISS (como
uma obrigação de dar), ‘seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao
valor específico da contrapartida financeira’, inviável é a incidência do imposto
tão somente quanto a essa circunstância; (4) no caso de relação mista ou complexa
em que não seja possível essa clara segmentação, estando a operação tributada
definida em lei complementar como serviço de qualquer natureza, nos termos do
art. 156, III, da Constituição Federal, é cabível, a priori, a incidência do imposto
municipal.
Em relação ao último caso (4), reitero que, apenas a princípio, será possível a cobrança do ISS. Isso porque, por exemplo, determinadas relações mistas ou com-
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BRASIL. STF. Tribunal Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.142. Rel. Min. Dias
Toffoli. J. 05.08.2020. DJ 06.10.2020.
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plexas podem envolver, simultaneamente, circulação de mercadorias e prestações
de serviços, provocando dúvidas quanto à cobrança desse tributo ou do ICMS. É
certo que, em casos como esse, tradicionalmente a Corte vem superando a controvérsia com base em critério objetivo: estando a operação definida em lei complementar como serviço para fins de cobrança do ISS, é esse o imposto que deve ser
cobrado, e não o estadual; não havendo essa definição por lei complementar, cabível é a cobrança do ICMS. Nesse sentido: RE nº 144.795/SP, Primeira Turma,
Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 12/11/93.
Não obstante, em determinadas situações, a Corte vem reconhecendo a impossibilidade
de cobrança do imposto municipal relativamente a certas operações mistas, ainda que
definidas em lei complementar como serviço para fins de cobrança do ISS. Cito, por
exemplo, a ADI n. 4.389/DF-MC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, em que a
Corte deu interpretação conforme ao subitem 13.05 da lista de serviços anexa à
Lei Complementar nº 116/03, decidindo pela incidência do ICMS sobre as operações de industrialização por encomenda de embalagens, ainda que a composição
gráfica faça parte do processo produtivo, quando destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de
mercadoria. [...]
Em todas as situações descritas no subitem 3.04, quando isoladamente consideradas, é
notória a presença – como a essência delas – ou de simples obrigação de dar, isto é, da
obrigação de se colocar uma coisa à disposição, ou de simples abstenção de prática de algum ato (como, por exemplo, tolerar a passagem de cabos, que, ao fim, se traduz em um
não fazer). Elas (as situações descritas no aludido subitem), quando de tal modo consideradas, não se revestem de qualquer complexidade, isto é, nelas não existe um misto inseparável com alguma obrigação de fazer; ademais, delas não resulta produto cujas características se assemelhem a serviço. O fato de, eventualmente, o locador, o sublocador, o
arrendante ou o permitente ter a obrigação de manter coisas em bom estado e de garantir
seu bom uso não transforma as referidas situações em relações mistas ou complexas. [...]
Pois bem. Embora as situações descritas no subitem 3.04 da lista anexa à LC nº 116/03,
quando levadas em conta por si sós, revelem não ser possível extrair fato tributável pelo
ISS, o mesmo não se pode dizer quando as mesmas situações estiverem baralhadas com
alguma obrigação de fazer, isto é, quando elas integrarem relação mista ou complexa em
que não for possível claramente separá-las de uma obrigação desse tipo. Nesse caso, será
cabível, a priori, a cobrança do imposto municipal.
Poderá existir, por exemplo, contrato que, intitulado de locação de ferrovia, preveja, de modo baralhado, não apenas essa figura obrigacional, mas também, por
exemplo, a obrigação de se fazer a manutenção da própria ferrovia. Nesse caso, é
possível incidir o ISS.
Resumindo, em meu modo de ver, não se admite a exigência do imposto municipal em
relação às situações descritas no subitem 3.04 da lista anexa à LC nº 116/03 quando
isoladamente consideradas; mas deve ser permitida a cobrança do ISS em relação a
tais situações na hipótese de elas integrarem relação mista ou complexa em que
não seja possível claramente apartá-las de alguma obrigação de fazer, ‘seja no que
diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida
financeira’ (Rcl nº 14.290/DF-AgR). [...]
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Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para dar interpretação
conforme à Constituição Federal ao subitem 3.04 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03, a fim de admitir a cobrança do ISS nos casos em que as situações nele descritas integrem relação mista ou complexa em que não seja possível
claramente segmentá-las de uma obrigação de fazer, seja no que diz com o seu
objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira.”

Ao contrário do que vinha decidindo o STF no tocante aos contratos típicos
cujas atividades (ainda que dotadas de hibridismo ou complexidade) estivessem
previstas na lista de serviços tributáveis pelo ISS, em que se concluía pela respectiva tributação (v.g. franquia, leasing, operadoras de planos de saúde), superandose o conceito de serviço lastreado em obrigações de fazer, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.142 parece ter havido uma reviravolta.
De um lado, a Corte reafirmou a ideia de que locação de bens não está sujeita a ISS, estendendo esse raciocínio também para as atividades do item 3.04 da
lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/2003, o que, por coerência,
deveria resultar na declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo, em linha com o voto vencido do Ministro Marco Aurélio.
De outro lado, assumiu que em contratos mistos (atípicos) que conjuguem
serviços e obrigações de dar (estas, em particular, previstas no item 3.04), há a
possibilidade de incidência do ISS sobre todo o valor cobrado, quando não seja
possível segregar o objeto do contrato, ou mesmo o respectivo preço. De forma,
indireta, portanto, o raciocínio empregado no julgamento admite, em tese, ser
possível efetuar a segregação, quando o objeto do contrato assim o permitir.
Ressalte-se que esse precedente guarda coerência quanto ao entendimento
da Corte no sentido de que a delimitação quantitativa, isto é, a fragmentação de
preços, em contratos complexos, seria essencial para afastar a incidência de ISS
sobre a locação de bens quando conjugada com a prestação de serviços.
Nesse particular, o STJ já manifestava essa conclusão antes mesmo de o STF
entender pela possibilidade de segregação de contratos mistos. No julgamento do
Recurso Especial n. 1.194.99945, que versava sobre a locação de impressoras multifuncionais (capazes de igualmente digitalizar e copiar documentos), conjugada
com prestação de serviços de assistência técnica (contrato misto), o STJ reiterou o
entendimento do STF consignado na Súmula Vinculante n. 31 no tocante à impossibilidade de incidir o ISS sobre a locação, mas assentiu com a tributação sobre
os serviços de manutenção e de assistência técnica, em razão de expressa previsão
dessas atividades no item 14.02 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003,
reconhecendo ainda, naquele caso, que os serviços teriam caráter acessório à locação dos equipamentos.
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BRASIL. STJ. 2ª Turma. Recurso Especial n. 1.194.999/RJ. Rel. Min. Eliana Calmon. J. 26.08.2010.
DJe 22.09.2010.
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Ao tratar desse julgado, Paulo Roberto Andrade ponderou46:
“No REsp nº 1.194.999, o STJ esforçou-se para extrair um ‘norte’ da Súmula Vinculante nº 31. Tratava-se de contrato de locação de máquina reprográfica, conjugado com prestação de serviços de manutenção, sem rateio, no contrato, do valor
total entre uma e outra. O tribunal de origem decidira pela incidência do ISS
sobre todo o valor do contrato, entendendo que os serviços de manutenção infirmariam a natureza locatícia de toda a relação jurídica das partes.
O STJ, então, enxergou duas relações jurídicas autônomas, uma de locação e, outra,
de serviços de manutenção, esta última tributável pelo ISS sob o item 14.02 da LC
nº 116/2003. Segundo o STJ, o fato de haver também uma relação de serviços ‘não
justifica a incidência do ISS sobre a parcela referente à locação pura de bem móvel’. Como, entretanto, o contrato não rateava os valores de serviço e locação, o tribunal
proveu o recurso do contribuinte para cancelar toda a autuação, consignando que o Fisco
municipal poderia, quando lhe aprouvesse, apurar e lançar o tributo apenas sobre o efetivo valor dos serviços.
A nosso ver, o STJ cometeu um acerto e dois erros nesse precedente. Acertou ao
afirmar, em tese, que um negócio jurídico de prestação de serviço concomitante
com outro negócio jurídico de locação não autoriza a incidência do ISS sobre
ambos os negócios.
Errou, contudo, ao vislumbrar, no caso julgado, dois negócios distintos, quando o
que havia na verdade era uma única relação jurídica, qual seja, relação de locação
com manutenção a cargo do locador. E errou novamente ao entender que o serviço de manutenção – partindo-se de sua equivocada premissa de que se tratava de
serviços – seria enquadrável no item 14.02 da lista, quando na verdade esse item
é restrito à assistência técnica prestada sobre bem de terceiro.”

Some-se a essa correta análise doutrinária o fato de que os serviços de manutenção ou assistência técnica decorrem, nesse tipo de contratação, da obrigação
que o locador assume de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso,
devendo substituir ou reparar aqueles que apresentam defeitos ou mal funcionamento. Logo, a manutenção se reveste das características de um autosserviço, no
qual não se verificam os pressupostos para incidência tributária.
Em que pese o STJ ter concluído – equivocadamente – pela existência de um
serviço potencialmente tributável pelo ISS a partir da segregação contratual, é
inegável que consignou claramente o posicionamento acerca da delimitação da
base de cálculo, no sentido de que, ausente a precificação individualizada no contrato, caberia às autoridades fiscais efetuá-la para fins do lançamento do tributo.
É o que se extrai da seguinte passagem do voto da Ministra Relatora Eliana Calmon:
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ANDRADE, Paulo Roberto. ISS e a locação de bens móveis conjugada com serviços: a necessidade
de correta qualificação jurídica dos fatos. Revista Dialética de Direito Tributário n. 226. São Paulo:
Dialética, 2014, p. 130-131.
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“É fato incontroverso que há Contrato de Locação de Bens Móveis (máquinas copiadoras,
impressoras e outros equipamentos) firmado pela Xerox Comércio e Indústria Ltda. e o
ente municipal. Ora, partir da disposição da Súmula Vinculante 31, é inconstitucional cobrança de ISS pelo Fisco sobre a totalidade do contrato de locação bens
móveis. [...]
Ocorre que, em análise do contrato em questão, Tribunal de origem verificou
também a existência de prestação de serviço de assistência técnica. Entretanto,
tal circunstância não justifica incidência do ISS sobre a parcela referente à operação de locação ‘pura’ de bem móvel, apenas permite a tributação sobre os serviços
em questão. Ao que parece, a instância ordinária adotou critério da preponderância do serviço prestado, que não mais se aplica pra fins definição da exação
devida. [...]
Ressalva-se, todavia, que autoridade fiscal proceda à apuração o quantum devido apenas título de serviços de assistência técnica prestados, por meio do procedimento administrativo próprio. [...]” (Destacamos)

O STJ afastou o critério de preponderância e prestigiou a autonomia de cada
uma das obrigações presentes no contrato atípico, ressalvando, porém, que a ausência de segregação de preço para cada uma das obrigações imporia ao Fisco o
dever de arbitrar a base de cálculo do ISS especificamente para os serviços.
A perdurar o entendimento do STJ – já que esse aspecto da delimitação
quantitativa das obrigações subjacentes ao contrato atípico, embora examinada
teoricamente pelo STF, não seria matéria constitucional – a ausência de segregação de preços não seria um impeditivo à fragmentação contratual para fins tributários, bastando que as atividades sejam potencialmente mensuráveis.
IV. Conclusões
A identificação da causa do negócio jurídico é tarefa essencial para fixar,
para fins tributários, o limite da segregação do objeto de um contrato misto, isto
é, das diferentes prestações que o compõem.
Excetuados os casos de vícios ou incoerências relacionados à vontade real das
partes contratantes em face da causa do negócio jurídico celebrado, a segregação
contratual se revela como um mecanismo importante, para fins tributários, definir o adequado tratamento aplicável às diferentes obrigações assumidas nos contratos atípicos, especialmente quando o seu objeto não se encontre, como um
todo, albergado pela materialidade de algum tributo em particular. Os critérios
justificadores dessa medida seriam a autonomia das obrigações subjacentes (desde que guardem coerência com a causa do negócio, ou nela não interfiram caso
existam obrigações que, embora autônomas, sejam dispensáveis) e a sua condição
de serem potencialmente mensuráveis.
No contrato típico, a rigor, não se pode dissecar as diferentes obrigações que
o compõem, quando elas forem todas essenciais e indissociáveis para a conclusão
do negócio. Em outras palavras, descabe falar em segregação do objeto contra-
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tual, à falta de autonomia de cada uma das obrigações que compõem o objeto típico contratual e que, em conjunto, definem a causa do negócio jurídico.
Na hipótese de não existir previsão legal quanto à incidência tributária sobre
o objeto do contrato típico, em tese seria possível falar em segregação, mas somente se as obrigações subjacentes possuírem o atributo de autonomia, e desde
que guardem coerência com (ou sua ausência não interfiram em) a causa do negócio.
De forma geral, a jurisprudência do STJ e do STF validam esse raciocínio,
ainda que a fundamentação das decisões não utilize esses critérios tal como sintetizados nesse singelo estudo.
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Este artigo foi redigido para retratar alguns dos apontamentos discutidos no
painel “Segregação contratual e tributação: possibilidade ou risco?”, integrante
do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual promovido por IBDT/
AJUFE-AJUFESP/DEF-FDUSP. Enfocam-se aqui os casos de prestações de serviços que se encontrem “baralhados” com outras prestações, que podem consistir
em relações envolvendo a concessão de direitos, outros serviços, ou ainda mercadorias.
O fenômeno do “baralhamento” de serviços não é propriamente novo. O que
soa novidadeiro é esta expressão singular, engendrada em julgamentos do STF, e
que remete ao ato de “embaralhar”, ou seja, misturar os serviços com outras atividades. Na prática, este tema equivale ao que outrora se denominava “contratos
mistos”. O interessante da nova roupagem dada ao fenômeno é que a palavra
“baralhar” tanto pode significar o ato lúdico de embaralhar cartas em preparação para um jogo, quanto o ato de criar desordem ou confusão. E, de fato, o baralhamento de atividades gera muita confusão e dificuldades de interpretação.
Na prática, a verificação desta situação de serviços baralhados revela problemas de enquadramento da correspondente atividade empresarial dentro das variadas formas de tributação previstas no Direito Tributário. Esta dificuldade é
ainda exacerbada pelo fato de haver tantas e tão distintas formas de tributação no
Brasil, desenhadas em torno de categorias contratuais padrões ou típicos.
Este tormentoso enquadramento em categorias contratuais típicas também
se verifica em outros ramos do Direito, particularmente no Direito Civil e no Direito Contábil, que são importantes para as questões que serão abordadas no
presente estudo.
O tema dos serviços baralhados suscita interessantes questionamentos, concentrando-se o presente estudo em três principais indagações: (i) quais critérios
devem ser utilizados para a qualificação dos serviços baralhados, (ii) quando cabe
o tratamento individualizado dos serviços baralhados, e (iii) se os serviços prestados gratuitamente devem ter atribuição de valor.
Para esta análise, serão apresentados neste artigo os critérios adotados no
Direito Civil e no Direito Contábil para, ao final, apresentar considerações específicas sobre o tratamento do tema no Direito Tributário, salientando particularmente decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e da Receita Federal nesta
matéria.
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1. Disciplina civilista para serviços baralhados
Na perspectiva do Direito Civil1, os serviços baralhados consistem em fenômeno que se insere no contexto da liberdade de contratar, por meio da qual é lícito às partes privadas definirem livremente qual modalidade de contrato devem
celebrar e qual conteúdo atribuir às obrigações contratuais.
O Direito Civil dispõe e regula diversas modalidades de contratos típicos, ao
mesmo tempo em que admite e convive com a existência de contratos atípicos.
Essas modalidades contratuais se diferenciam precisamente na existência de previsão legal específica para os contratos típicos e na ausência de regulação para os
contratos atípicos.
No caso dos contratos típicos, nota-se que os seus elementos essenciais (por
exemplo, o preço, a coisa e o consenso na compra e venda) estão previstos em lei.
Já no caso dos contratos atípicos, estes apresentam naturalmente elementos essenciais, mas estes não coincidem com aqueles de qualquer contrato típico.
Pode-se também ver nos contratos atípicos a figura dos contratos mistos, que
podem resultar: (i) da combinação de elementos de diferentes tipos contratuais,
formando uma espécie contratual não esquematizada em lei (contratos de tipo múltiplo), ou ainda (ii) da modificação de um tipo contratual, que desempenha o papel
de instrumento de base e a cuja disciplina típica as partes se referem na contratação
acrescentando outros elementos que resultam na alteração do tipo de referência.
Os serviços baralhados podem, portanto, ser vistos como uma forma contratual atípica, correspondendo, em alguns casos, ao que a doutrina civilista denomina de contratos mistos de tipo múltiplo. A depender da quantidade de elementos baralhados, este contrato pode ser visto como de tipo duplo, triplo ou múltiplo
consoante o número de tipos de referência. Em outras situações, porém, os serviços baralhados podem assumir a forma de contrato misto do tipo modificado,
sobretudo quando for nítida a preponderância de um serviço sobre as demais
utilidades do contrato.
Diante da metodologia proposta para o presente estudo, cabe questionar então quais critérios o Direito Civil normalmente utiliza para a qualificação dos
contratos mistos de tipos múltiplo ou modificado, se há tratamento individualizado dos tipos contratuais de referência e qual deve ser o tratamento de serviços
gratuitos.
Quanto à primeira e à segunda questão, a devida qualificação dos contratos
mistos (atípicos) normalmente buscará sua integração ou reconstrução com vistas

1

Grande parte das considerações apresentadas neste tópico do artigo integram um trabalho mais
aprofundado produzido pelo Prof. Dr. Luiz Carlos de Andrade Júnior em conjunto com o autor.
Vide maiores detalhes e a bibliografia correspondente em ANDRADE JR., Luiz Carlos; POLIZELLI, Victor Borges. O problema do tratamento tributário dos contratos atípicos da economia
digital: tipicidade econômica e fracionamento de contratos. Revista Direito Tributário Atual vol. 39.
São Paulo: IBDT, p. 474-506.
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a um ou mais contratos típicos que lhe sejam similares em algum ou mais aspectos. Este caminho pode ser trilhado qualquer um dos três seguintes caminhos
interpretativos: a teoria da combinação, a teoria da absorção ou a teoria da aplicação analógica.
A teoria da combinação pressupõe que os serviços/atividades baralhados
nada mais são que a reunião de diversos contratos típicos, no que seria então perfeitamente possível identificar, decompor e isolar os componentes dos correspondentes contratos típicos, para lhes aplicar a respectiva disciplina legal. Nesta linha, as relações nas quais se revelam serviços baralhados poderiam ser fragmentadas, ou “fatiadas” em vários “pedaços de contratos típicos”, aplicando-se a cada
um destes as regras pertinentes constantes do respectivo modelo de regulação.
Desde já é importante fazer a devida ressalva de que esta técnica interpretativa se afigura mais apropriada para os casos de contratos que preveem prestações independentes entre si e com peso relativamente equivalente, de modo que
não seja possível vislumbrar umas como acessórias de outras. Isto é, a teoria da
combinação mostra-se mais adaptada para os casos de contratos mistos de tipo
múltiplo.
A seu turno, a teoria da absorção pressupõe que um contrato atípico, tal
como no caso dos serviços baralhados, se forma em torno de um elemento preponderante que consiste num contrato típico ao qual se subordinam os demais.
Nesses casos, haverá um elemento nuclear, diga-se, um serviço principal que,
mesmo estando baralhado com outras atividades, não impede a recondução do
contrato atípico a uma relação contratual típica. Nitidamente, esta teoria se revela apropriada para a interpretação de contratos mistos de tipo modificado.
Por fim, a teoria da aplicação analógica pressupõe a inexistência de qualquer
contrato típico nas relações baralhadas e busca então identificar pontos de semelhança dos contratos atípicos com algum contrato típico que lhe seja próximo.
Fazendo uso da analogia, o intérprete procura identificar algum contrato típico
similar para, então, aplicar as regras que lhe são pertinentes. Esta teoria se mostra adequada para a interpretação de negócios jurídicos indiretos e negócios fiduciários.
Há ainda outras possibilidades interpretativas no Direito Civil, as quais lançam mão de princípios, cláusulas gerais e standards. De todo modo, convém pontuar que há uma diferença importantíssima no modo de aplicação do Direito Civil
e do Direito Tributário no que respeita à disciplina dos contratos atípicos. Enquanto no Direito Civil, o emprego das distintas teorias comentadas acima sempre vai
resultar na recondução do contrato atípico às regras pertinentes a um ou mais
contratos típicos correspondentes, preponderantes ou similares, no Direito Tributário o mesmo não acontece, pois a ausência de previsão expressa de determinada
modalidade contratual atípica resulta na não incidência da norma tributária.
Como resultado desta diferença fundamental, algumas das teorias de qualificação dos contratos atípicos empregadas no Direito Civil enfrentam obstáculos
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muitas vezes intransponíveis para sua aplicação no Direito Tributário. Os exemplos de decisões comentadas na terceira parte deste artigo permitirão observar
esta conclusão na prática.
Voltando-se para a segunda questão do presente artigo, pode-se afirmar que
a perspectiva civilista admite o tratamento individualizado dos serviços baralhados quando a atividade e o contrato correspondente permitirem a identificação
de serviços prestados e da sua precificação de modo individualizado. Especialmente quando não houver a nítida preponderância do serviço ou outra atividade
sobre as demais, pode-se cogitar do fatiamento do contrato para a abordagem
individualizada do serviço.
Quanto à terceira questão, atinente aos serviços gratuitos, a resposta dada
pelo Direito Civil pode não atender perfeitamente aos intuitos buscados pelos
aplicadores do Direito Tributário. Será mais importante, no âmbito de uma disputa cível, saber se a relação jurídica está coberta pelas regras de um determinado tipo contratual (correspondente, preponderante ou similar) do que encontrar
o valor atribuível ao serviço gratuito.
O exemplo do direito do consumidor é bastante nítido a este respeito. Se
fossemos tomar pela literalidade do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, apenas os serviços remunerados estariam cobertos pelas regras protetivas
deste diploma legal. Todavia, reconhece-se que em relações complexas a remuneração dos serviços pode ser verificada de modo indireto. Fala-se da falácia da
gratuidade para se referir à inafastável certeza de que os serviços sempre são remunerados de alguma maneira, pois, do contrário nunca seriam ofertados. Os
serviços gratuitos jamais são entregues isoladamente, isto é, sem alguma outra
relação contratual coligada que, esta sim, gera uma cobrança de valor. A remuneração dos serviços gratuitos não é aparente, sendo identificável numa relação
causal-implícita, que está escondida no outro negócio ofertado de modo “baralhado”2.
2. Tratamento contábil dos serviços baralhados
As normas contábeis também lidam com a questão de serviços baralhados e
oferecem um riquíssimo arcabouço normativo com critérios e exemplos específicos, que podem auxiliar bastante no endereçamento de questões práticas.
A norma contábil mais atual consiste no CPC 47, que reuniu num único ato
normativo um conjunto relativamente disperso de normas contábeis aplicáveis a
distintos setores da economia. Esta organização lógica das regras contábeis pertinentes ao reconhecimento de receitas e despesas em contratos com clientes tam2

Vide considerações específicas e exemplos em MARQUES, Claudia Lima. Proposta de uma teoria
geral dos serviços com base no Código de Defesa do Consumidor: a evolução das obrigações envolvendo serviços remunerados direta ou indiretamente. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS
vol. 18, 2000, p. 35-76.
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bém foi acompanhada de um aprimoramento de tais regras e seu enriquecimento
e expansão com uma variada gama de exemplos.
Desde já é importante ressaltar que o tema ora enfocado não se confunde
com o expediente prático de agrupamento de contratos em uma carteira CPC 47
previsto logo no início do CPC 473. Este expediente consiste meramente numa
forma simplificada de apresentação de informações e não decorre diretamente
da interpretação de relações contratuais. No geral, as empresas devem adotar o
CPC 47 privilegiando a abordagem de contratos individuais com o cliente, mas
em situações específicas, de prática reiterada e volumosa de contratos com características similares, pode-se adotar uma abordagem de “carteira” (portfolio approach) para a demonstração de tais contratos de forma combinada. Este não é, contudo, o objeto do presente estudo.
Interessa particularmente para o tema dos serviços baralhados, a abordagem
contábil acerca do fenômeno da “combinação de contratos”. Tal como descrita no
item 17 do CPC 47, a combinação de contratos consiste em uma obrigação de se
avaliar diferentes contratos com um cliente para determinar se eles, na realidade,
consistem em uma unidade contratual indissociável, o que gera a necessidade de
eles serem contabilizados de forma unificada.
A análise deste tema à luz da perspectiva contábil permitirá percorrer as
questões centrais do presente artigo, revelando critérios para a combinação ou
segregação de contratos envolvendo serviços baralhados (1ª e 2ª questões), bem
como elementos para a identificação e valoração de serviços gratuitos, retratado
no fenômeno das promessas implícitas (3ª questão).
3. Alinhamento da contabilidade com o direito
É conveniente e oportuno fazer um alerta com relação ao pensamento comum de que a Contabilidade gera realidades próprias ou interpretações econômicas nitidamente desalinhadas com a disciplina jurídica dos contratos. Este desalinhamento de perspectivas, conquanto possa ser constatado em alguns aspectos da norma contábil, não se apresenta nas normas pertinentes ao reconhecimento de receitas e despesas em contratos com o cliente (CPC 47).
No tratamento dos serviços baralhados, a perspectiva contábil demanda a
análise minuciosa de situações fáticas para questionar se haveria uma unidade
combinada de atividades ou, ao invés disso, elementos segregados. E esta análise
contábil depende naturalmente do devido alinhamento da Contabilidade com o
Direito.
As considerações específicas que se apresentam doravante sobre os serviços
baralhados, baseadas no CPC 47, não decorrem de alguma forma especial de interpretação que tenha sido criada pela contabilidade de maneira independente

3

Vide CPC 47, item 4.
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do direito (com base em algum princípio exótico, como é o caso da famosa análise da essência sobre a forma). Particularmente no que respeita às regras de reconhecimento de receitas e despesas previstas no CPC 47, torna-se inconcebível
pensar que o tratamento contábil de determinada atividade será distinto do tratamento jurídico.
Isso se deve à clareza inquestionável do vínculo que o CPC 47 fez com a disciplina jurídica dos contratos. A definição do que seja um contrato, a precisa definição dos direitos e obrigações e quaisquer considerações daí decorrentes (com
relação a seus efeitos, suas relações com outros contratos etc.) incluindo a interpretação dos contratos, são todos temas em que o CPC 47 caminha lado a lado
com o Direito.
O item 10 do CPC 47 explicita que esses temas configuram “matéria legal” e,
por consequência, não há qualquer cabimento em possíveis interpretações da
contabilidade que sejam descasadas com a interpretação jurídica. A análise de um
ou mais contratos e, particularmente nos temas comentados adiante, a possibilidade de combinação ou tratamento individualizado de contratos são em tudo
dependentes do alinhamento com a matéria jurídica e com considerações de exequibilidade dos correspondentes direitos e obrigações em vista da prática jurídica
vigente no país correspondente.
Pois bem, no que concerne à possibilidade de combinação de contratos, o CPC
47 apresenta uma interessante abordagem com explicitação de requisitos específicos. É interessante percorrer esses critérios e também abordar determinados
exemplos práticos para avaliar a aderência dessas conclusões na área tributária.
4. Combinação de contratos
Mesmo que apresentados sob a forma de contratos fisicamente distintos,
pode acontecer que diferentes fornecimentos de bens/serviços estejam interligados e façam parte de uma prestação conjunta e indissociável. Esta interligação
pode ser verificada tanto na prática das atividades a serem exercidas quanto na
forma contratual, porque os correspondentes contratos, embora separados na
forma, podem estar coligados entre si por cláusulas específicas que visem assegurar o fornecimento conjunto de tais atividades.
Não é necessário que os contratos sejam firmados na mesma data para serem
considerados um arranjo contratual unificado, basta que os contratos sejam unidos por uma mesma negociação, ou tenham seus preços estipulados de forma
conjunta, ou ainda que as atividades correspondentes (de fornecimento de bens e
serviços) constituam uma unidade indissociável.
Dessa forma, sendo identificada uma unidade contratual em razão de qualquer um desses critérios, será possível reconhecer contabilmente distintas prestações em consonância com a sua realidade contratual unificada de elementos combinados. Este efeito também deve ser reconhecido mesmo quando os contratos
são firmados em datas próximas.
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Segundo esclarece o CPC 47, em seu item 75, a contabilização de tais contratos combinados deve preservar a unidade de preço do conjunto, não sendo cabível, portanto, a adoção de metodologias contábeis (previstas nos itens 78 a 80 do
CPC 47) para a determinação de preços individuais.
As três possibilidades de combinação de contratos estão previstas no item 17
do CPC 47, nos seguintes termos:
“CPC 47, item 17. A entidade deve combinar dois ou mais contratos celebrados na
mesma data ou perto dessa data com o mesmo cliente (ou partes relacionadas do
cliente) e deve contabilizar os contratos como um único contrato se um ou mais
dos seguintes critérios forem atendidos:
(a) os contratos forem negociados como um pacote com um único objetivo comercial;
(b) o valor da contraprestação a ser paga pelo contrato depende do preço ou do
desempenho de outro contrato; ou
(c) os bens ou serviços prometidos nos contratos (ou alguns bens ou serviços prometidos em cada um dos contratos) constituem uma única obrigação de performance de acordo com os itens 22 a 30.”

A combinação ou segregação de atividades distintas interfere na quantificação da receita correspondente e na definição do momento do seu reconhecimento. Quando uma entidade negocia de maneira separada bens e serviços distintos
sem interferência mútua dos respectivos preços e sem um elemento comercial
unificador, cada bem/serviço terá tratamento individualizado, gerando reconhecimento de receitas de maneira independente da conclusão dos demais fornecimentos. De outro modo, quando for constatada a combinação/unificação contratual, tanto o preço quanto o momento de reconhecimento deverão se guiar pela
performance da obrigação unificada, considerada com um todo.
Alguns exemplos auxiliam na visualização dessas diferenças:
Exemplo: Serviço significativo de integração na construção civil4: Uma empresa foi contratada para construir um hospital e ficou responsável pela administração geral do projeto, no qual se podem identificar diversas formas de bens e serviços, incluindo engenharia, terraplanagem, fundação,
contratação de subempreitadas, construção da estrutura, hidráulica, elétrica, instalação de equipamentos e acabamentos.
Os bens e serviços prometidos podem ser considerados distintos, pois o
cliente pode deles se aproveitar individualmente e há concorrentes que
fornecem esses mesmos bens/serviços. Todavia, na relação enfocada, esses
bens/serviços são fornecidos como parte de um todo contratual, o qual se
revela pelo serviço significativo de integrar tais bens/serviços num “produto combinado”.
4

Ernst & Young LLP, International GAAP 2019. New Jersey: John Wiley & Sons, 2019, cap. 28, item
5.2.3 (Examples of identifying performance obligations), exemplo 28.20.

578

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

Vide demais exemplos comentados no subtópico seguinte.
5. Identificação de bens ou serviços (segregados ou unificados)
Os contratos com os clientes envolvem bens ou serviços e, para os fins da
presente análise, importam as relações nas quais bens e/ou serviços são fornecidos
em conjunto para um mesmo cliente, de modo a suscitar questões quanto à necessidade de seu tratamento como um conjunto combinado/unificado ou como elementos segregados.
É importante ressaltar que a terminologia utilizada pelo CPC 47 fala de “serviços” como uma categoria genérica suficiente para englobar transações que envolvam o fornecimento de “direitos”. Assim, sempre que se fizer referência a “serviços” nesta subseção contábil do presente artigo, tal referência se estende também às transações com direitos. Este alerta se justifica porque ao termo “serviços”
atribui-se uma acepção mais ampla no Direito Contábil do que lhe possa eventualmente imputar o Direito Tributário.
O CPC 47 menciona explicitamente transações envolvendo direitos apenas
em determinadas passagens, como é o caso da “revenda de direitos sobre bens ou
serviços”, “concessão de direitos sobre bens ou serviços a serem fornecidos no futuro”. As relações que envolvem licenciamentos são comentadas em maior detalhe
nos itens B52 a B63B e as concessões de opções são explicitadas nos itens B39 a
B43, todos do CPC 47.
Os bens/serviços fornecidos por uma empresa são considerados “distintos”
entre si quando forem atendidos cumulativamente os critérios de distinguibilidade individual e contratual. Esses critérios estão previstos, respectivamente, nos
itens 27(a) e (b) do CPC 47:
“CPC 47, item 27. Bem ou serviço prometido ao cliente é distinto, se ambos os
critérios a seguir forem atendidos:
(a) o cliente pode se beneficiar do bem ou serviço, seja isoladamente ou em conjunto com outros recursos que estejam prontamente disponíveis ao cliente (ou
seja, o bem ou o serviço é capaz de ser distinto); e
(b) a promessa da entidade de transferir o bem ou o serviço ao cliente é separadamente identificável de outras promessas contidas no contrato (ou seja, compromisso para transferir o bem ou o serviço é distinto dentro do contexto do contrato).”

A distinguibilidade individual se manifesta pela possibilidade de o cliente
utilizar o bem/serviço de modo destacado em relação a outros bens/serviços. Esta
possibilidade de benefício individual se manifesta quando o bem ou serviço puder ser usado, consumido, vendido por valor que seja superior ao valor de sucata
ou de outro modo realizado de forma que gere benefícios econômicos5.
5

Vide CPC 47, item 28.
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A determinação quanto à capacidade de determinado bem ou serviço ser
distinto é bastante simples em muitas situações. A venda regular de bens/serviços
por uma empresa já demonstra que tais bens/serviços oferecem benefícios ao
cliente de modo independente ou mediante o uso de outros recursos. Com efeito,
para alguns bens ou serviços, o cliente pode ser capaz de beneficiar-se do bem ou
serviço isoladamente. Para outros bens ou serviços, o cliente pode beneficiar-se
do bem ou serviço somente em conjunto com outros recursos prontamente disponíveis6.
Um bom exemplo consiste na venda de equipamento e sua correspondente
instalação.
Exemplo: Venda de equipamento e instalação7: Uma empresa vende um equipamento e serviços de instalação. O equipamento já está operacional e
pode ser utilizado sem qualquer customização ou modificação. A instalação requerida não é complexa e pode ser realizada por outros prestadores
de serviço.
Numa situação como esta, a empresa identifica duas promessas de entrega no contrato, quais sejam: (a) o equipamento, e (b) a instalação. Ao
analisar os requisitos do CPC 47, a empresa constata que o requisito de
distinguibilidade individual foi atendido porque o cliente pode se beneficiar do equipamento, utilizando-o isoladamente, ou em conjunto com outros recursos prontamente disponíveis (o serviço de instalação a ser implementado por fornecedores alternativos), ou ainda vendendo-o por um
valor superior ao valor de sucata.
Conforme já foi elucidado pelo próprio IFRS, a análise de distinguibilidade individual deve ser feita com base nas características intrínsecas do
bem/serviço e não deve ser influenciada por questões subjetivas/individuais do uso a ser dado ao bem/serviço por determinado cliente. Do mesmo modo, a análise quanto à disponibilidade de outros recursos necessários para viabilizar o uso do bem/serviço é feita de modo abstrato, sem
considerar a efetiva disponibilidade de tais recursos para um cliente específico8.
Quanto ao segundo critério, a distinguibilidade contratual revela uma peculiaridade interessante que repousa justamente num elemento chave da conexão
entre o Direito e a Contabilidade em matéria de reconhecimento de receitas e
despesas, qual seja, a própria formatação do contrato.
6
7

8

Vide CPC 47, item 28.
Ernst & Young LLP, International GAAP 2019. New Jersey: John Wiley & Sons, 2019, cap. 28, item
5.2.3 (Examples of identifying performance obligations), exemplo 28.22.
Vide itens BC100-101 da Base para as Conclusões do IFRS 15. Vide também Ernst & Young LLP,
International GAAP 2019. New Jersey: John Wiley & Sons, 2019, cap. 28, item 5.2.1.A (Capable of
being distinct).
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Segundo o IFRS, o conceito de separabilidade é influenciado pela ideia de
separabilidade dos riscos, ou seja, caberia saber se o risco envolvido em uma prestação (de bens/serviços) pode ser separado do risco pertinente às demais prestações. Devem-se avaliar as relações de integração, inter-relação ou interdependência entre as promessas de um contrato e também se haveria uma relação transformativa entre as promessas, de modo que uma delas dependa da execução da outra9.
A devida identificação dos preços individuais de cada um dos bens/serviços
distintos dependerá do exame dos preços individuais previstos contratualmente
ou, na sua ausência, dependerá do emprego das metodologias contábeis previstas
no CPC 47, itens 78 a 80.
Esta fragmentação dos valor não será cabível quando não houver separabilidade dos itens. Alguns fatores podem indicar que duas ou mais promessas de
transferir bens ou serviços ao cliente não são separadamente identificáveis, como,
por exemplo, nos casos em que: (i) uma atividade é considerada insumo da outra,
(ii) há significativa customização ou personalização de um bem/serviço pelo outro, e também quando (iii) os bens e os serviços são altamente interdependentes
ou altamente inter-relacionados10.
Vide mais um exemplo que ilustra alguns dos critérios debatidos acima:
Exemplo: Venda de software e serviços sem grande customização11: Uma empresa comercializa licenças de software e realiza serviços de instalação,
além de fornecer também atualizações do software e serviços de suporte
(virtualmente ou por telefone) pelo período de 2 anos. A empresa vende a
licença e tais serviços separadamente. A instalação é simples e pode ser
prestada isoladamente por outras empresas concorrentes. O software continua operacional mesmo que não seja atualizado e mesmo que o cliente
não utilize o serviço de suporte.
Diante deste cenário a empresa avalia que todos os itens deste contrato são
distintos entre si, pois sua entrega pode ocorrer separadamente, o cliente pode-se
beneficiar de cada item separadamente e, embora haja um serviço de integração,
este não afeta a capacidade do cliente de se beneficiar dos itens.
Exemplo: Venda de software e serviços com customização significativa. Este é o
mesmo exemplo acima, com a diferença que há um serviço grande de
customização que alterará o software substancialmente, permitindo que

9

10
11

Vide item BC105 da Base para as Conclusões do IFRS 15. Vide também Ernst & Young LLP, International GAAP 2019. New Jersey: John Wiley & Sons, 2019, cap. 28, item 5.2.1.(iii) (Highly independent or highly interrelated).
Vide CPC 47, item 28.
Ernst & Young LLP, International GAAP 2019. New Jersey: John Wiley & Sons, 2019, cap. 28, item
5.2.3 (Examples of identifying performance obligations), exemplo 28.21, casos A e B.
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ele interaja com outros softwares do cliente. Este serviço de customização
pode ser prestado por terceiros.
Diante deste cenário, a empresa avalia que são três os elementos vendidos
separadamente neste contrato: (i) a customização do software (em conjunto
com a correspondente licença de uso), (ii) os serviços de atualização e (iii)
os serviços de suporte.
Em resposta, portanto, à primeira e segunda questões de análise do presente
artigo, nota-se que o contexto negocial, a formatação dos elementos e riscos no
contrato e também a forma como os bens/serviços são entregues são todos elementos importantes na definição da separabilidade dos elementos ou sua necessária integração.
Assim como nos critérios examinados na primeira parte deste trabalho, relativa à disciplina civilista, não se verifica de antemão um critério apto a resolver
todos os problemas. Não se deve sempre “fatiar” ou sempre “combinar” as diferentes prestações de um contrato misto. As conclusões quanto ao devido tratamento contábil dependem de uma detida análise jurídica a ser empreendida caso
a caso.
6. Promessas implícitas, rotinas administrativas e prestações imateriais
Quanto ao tratamento dos serviços gratuitos, o Direito Contábil apresenta
também interessante abordagem no contexto das promessas implícitas, rotinas
administrativas e prestações imateriais.
Segundo didaticamente exposto no CPC 47, os contratos podem ser escritos,
verbais ou simplesmente sugeridos/intuídos pelas práticas usuais de negócios da
entidade12. Sendo escrito, o contrato pode limitar-se a descrever algumas das
obrigações contratuais. Geralmente, o contrato declara expressamente os bens ou
os serviços que a entidade promete transferir ao cliente. Contudo, as obrigações
de performance identificadas no contrato com o cliente podem não estar limitadas aos bens ou serviços que são expressamente declarados nesse contrato. Isso
porque um contrato com cliente pode incluir também promessas de fornecimentos adicionais de bens/serviços que sejam sugeridas pelas práticas usuais de negócios, políticas publicadas ou declarações específicas da entidade13.
Assim, se for possível constatar que no momento da celebração do contrato,
essas promessas foram acordadas de algum modo, ou existem simplesmente em
razão de se ter criado uma expectativa válida do cliente de que a empresa cumprirá com tais prestações adicionais, essas devem também ser consideradas como
um elemento prestacional na análise dos efeitos contábeis a serem atribuídos ao

12
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Vide CPC 47, item 10.
Vide CPC 47, item 24.
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contrato (inclusive para fins de seu tratamento combinado ou segregado em relação às demais prestações).
Vale ressaltar que as obrigações que decorrem de uma expectativa válida
gerada no cliente são as chamadas “obrigações inferidas” (constructive obligations),
que foram traduzidas para o vernáculo como sendo “obrigações não formalizadas”14. Essas obrigações normalmente decorrem de práticas passadas, de políticas
publicadas e podem ser comprovadas (e exigidas) até mesmo por meio de uma
declaração atual suficientemente específica conferida pela empresa a terceiros na
qual se indique a aceitação da obrigação correspondente.
Um exemplo bastante clássico de obrigações inferidas – implícitas, não formalizadas – consiste na concessão discricionária de garantias ou assistência técnica aos clientes. Com efeito, o exemplo 12, casos A, B e C, integrante dos exemplos
ilustrativos do IFRS 15 (norma original que deu origem ao CPC 47), permite vislumbrar claramente as condições propícias à identificação de promessas explícitas ou implícitas.
Exemplo ilustrativo 12 (resumido): Uma fábrica vende um produto a um distribuidor que o revende a um cliente.
Caso A: Promessa explícita de serviço
No contrato com a distribuidora, a fabricante se compromete a fornecer
gratuitamente serviços de manutenção para qualquer cliente que adquire
o produto do distribuidor.
Porque a promessa de serviços de manutenção é uma promessa de transferência de mercadorias ou serviços no futuro e faz parte da troca negociada entre a fabricante e o distribuidor, a fabricante determina que a
promessa de fornecer serviços de manutenção é uma obrigação de performance15. Consequentemente, a fabricante aloca uma parte do preço de
transação para a promessa de fornecer serviços de manutenção.
Caso B: Promessa implícita de serviço
A fabricante tem historicamente fornecido gratuitamente serviços de manutenção para clientes que compram o produto do distribuidor. A fabricante não promete explicitamente serviços de manutenção durante as
negociações com o distribuidor e o contrato final entre a fabricante e o
distribuidor não especifica termos ou condições para esses serviços.
No entanto, com base em sua prática comercial habitual, a fabricante determina que fez uma promessa implícita de fornecer serviços de manutenção como parte da troca negociada com o distribuidor. Ou seja, as práticas anteriores da fabricante de fornecer esses serviços criam expectativas
dos clientes da fabricante (ou seja, o distribuidor e clientes finais). Conse-
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Vide CPC 25, item 10.
Vide CPC 47, item 26(g).
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quentemente, a fabricante identifica a promessa de serviços de manutenção como uma obrigação de performance para a qual aloca uma parte do
preço da transação.
Caso C: Serviços não são uma obrigação de performance
No contrato com a distribuidora, a fabricante não se compromete a fornecer nenhum serviço de manutenção. Além disso, a fabricante normalmente não fornece serviços de manutenção e, portanto, as práticas comerciais
habituais da fabricante, políticas publicadas e declarações específicas no
momento inicial do contrato não criaram uma promessa implícita de fornecer bens ou serviços aos seus clientes. A fabricante transfere o controle
do produto para o distribuidor e, portanto, o contrato é concluído. No
entanto, antes da venda a um cliente final, a entidade faz uma oferta para
fornecer serviços gratuitos de manutenção a qualquer pessoa que comprar o produto do distribuidor.
A promessa de serviços de manutenção não está incluída no contrato entre a entidade e o distribuidor no início do contrato. Ou seja, a fabricante
não prometeu explícita ou implicitamente prestar serviços de manutenção ao distribuidor ou ao cliente final. Consequentemente, a entidade não
identifica a promessa de fornecer serviços de manutenção como uma
obrigação de desempenho. Em vez disso, a obrigação de fornecer os serviços de manutenção é contabilizada de acordo com as disposições da IAS
37, Passivos contingentes e ativos contingentes.
O reconhecimento destas promessas implícitas como sendo um elemento distinto no contrato, passível de mensuração e controle, depende naturalmente de
uma prévia análise contratual quanto à existência jurídica de tal obrigação, assim
entendida como a viabilidade jurídica de clientes obterem uma prestação jurisdicional na Justiça brasileira que obrigue a empresa a honrar com tal promessa
implícita.
Outros pontos importantes consistem na desconsideração de atividades que
configuram etapas intermediárias e as prestações que não atendam ao requisito
de materialidade.
No primeiro caso, não devem ser consideradas como itens entregáveis ao
cliente as atividades que a empresa deve realizar durante a execução do contrato
e que não transferem propriamente nenhum bem ou serviço ao cliente. As rotinas
administrativas de elaboração de contrato, cadastro, acompanhamento da execução das entregas, treinamento de empregados e muitos outros exemplos, configuram atividades acessórias, de apoio, que não se confundem com o(s) objeto(s) do
contrato.
No segundo caso, cabe apontar que as prestações de pequeno valor, que não
atendem ao critério da materialidade não devem ser consideradas como um elemento distinto do contrato.
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O Direito Contábil, como se pode ver, reconhece a possibilidade de serviços
aparentemente gratuitos serem reconhecidos em circunstâncias contratuais muito específicas nas quais se possa claramente atribuir pretensões jurídicas ao cliente quanto à devida realização de tais serviços. Nos demais casos, especialmente
quando tais serviços gratuitos configurarem rotinas administrativas ou prestações imateriais, não há justificativa para seu tratamento individualizado.
7. Tratamento tributário dos serviços baralhados
Casos envolvendo serviços baralhados geram um grande desafio na definição do tratamento tributário cabível, sobretudo no contexto brasileiro em que se
verificam variações grandes de tratamento e carga tributária conforme o tipo de
atividade ou setor de negócios de cada empresa.
De maneira geral, nota-se que a maior controvérsia repousa nas abordagens
que buscam aplicar o critério da preponderância para definir a tributação de determinado contrato/atividade. Esta abordagem não se releva, a priori, adequada
porque ela pressupõe o emprego de uma boa dose de ficção, à medida que estende
para a operação absorvida o mesmo tratamento da operação absorvente. Em casos
de serviços baralhados com locação, por exemplo, o critério de preponderância
pode se revelar inapropriado em qualquer dos 2 resultados oriundos da sua aplicação: seja quando estende à locação o tratamento aplicável ao serviço (tratando a
operação toda como tributável pelo ISS), seja quando estende ao serviço o tratamento aplicável à locação (tratando a operação toda como não sujeita ao ISS).
Os exemplos de conflitos envolvendo o tema dos serviços baralhados são
muitos e abrangem desde questões de enquadramento na lista de serviços do ISS,
a conflitos de competência entre ISS e ICMS, enquadramento nas listas de atividades tributáveis no lucro presumido e Simples etc.
Em muitos casos de conflitos enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal ou
analisados pela Receita Federal, conforme se verá nos dois subtópicos seguintes,
restará a impressão de que a abordagem individualizada, com o necessário “fatiamento” dos elementos da relação atípica, se apresenta como mais justa e adequada. Porém, em diversas situações tal segregação contratual não foi realizada previamente, de modo que a existência de um “baralhamento” contratual dificulta a
incidência tributária sobre elementos não individualizados de um contrato. E a
adoção de critérios de arbitramento, para a devida individualização dos valores,
não parece ser suficiente para suplantar este obstáculo, dadas as suas inerentes
restrições.
Todavia, conforme se verá adiante, em casos de serviços cujo baralhamento
com outras atividades já foi antevisto pelo legislador complementar, o critério da
preponderância de uma atividade sobre as demais foi devidamente respeitado
nas decisões do STF, pois tal escolha do elemento nuclear já teria sido realizada
pelo Congresso Nacional em seu papel de delimitação da competência constitucional do ISS e do ICMS.
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Nos temas abordados nessas decisões, revelam-se as discussões pertinentes às
3 principais questões elegidas para estudo neste artigo, a saber: (i) quais critérios
devem ser utilizados para a qualificação dos serviços baralhados, (ii) quando cabe
o tratamento individualizado dos serviços baralhados, e (iii) se os serviços prestados gratuitamente devem ter atribuição de valor.
8. Tributação dos serviços baralhados na visão do STF
As decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) comentadas nos 2 subtópicos
seguintes foram selecionadas livremente pelo autor, dada a sua pertinência com
os temas de tributação de serviços baralhados pelo ISS e de determinação da
fronteira entre o ISS e o ICMS. Esta seleção de decisões não foi exaustiva e almeja simplesmente ilustrar com exemplos o raciocínio empreendido pelo Tribunal,
sem a pretensão de cobrir todas as possíveis abordagens sobre este assunto.
8.1. Alcance do ISS – definição de serviço
A terminologia de serviços “baralhados” surgiu originalmente em decisões
do STF envolvendo as atividades de locação de bem misturadas com a prestação
de serviços. Não foi, porém, na aprovação da Súmula Vinculante n. 3116 que este
tema aflorou de modo incisivo, pois as situações enfocadas não ofereciam um
quadro fático adequado a retratar a complexidade do tema.
Os precedentes representativos desta Súmula retratam atividades de locação
pura, sem a venda conjunta de nenhum outro serviço. Com efeito, no AgReg em
RE n. 446.003-3/PR, de 30 de maio de 2006, a atividade enfocada consistia em
pura locação de veículos e, no RE n. 116.121-3/SP, de 11 de outubro de 2000, o
contribuinte alugava seus guindastes a terceiros e não executava diretamente nenhum serviço de construção civil ou de qualquer outra natureza.
Tampouco se verificou um aprofundamento da discussão ao tempo da definição do Tema de Repercussão Geral n. 21217, dado que o caso paradigma (RE n.
626.706) não envolve situação mista. A atividade enfocada consistia em locação de
filmes cinematográficos, videoteipes, cartuchos para video games e assemelhados,
sendo que tal locação estava dissociada de qualquer prestação de serviço.
Não obstante, muitos casos envolvendo contratos mistos já foram analisados
pelo STF após a edição da Súmula Vinculante n. 31. Em geral, a Súmula tem sido
aplicada em casos envolvendo contratos mistos com preços individualizados para
reconhecer a impossibilidade de tributação pelo ISS em relação à parcela de preço pertinente à locação, ao passo que os casos envolvendo contratos mistos com
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“É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre
operações de locação de bens móveis.”
“É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre
operações de locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviços.”
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preço unificado têm sido dispensados sob a alegação de descabimento da análise
probatória na via da reclamação constitucional (e.g. Rcl n. 24.917/MG).
No primeiro grupo de situações, pode-se citar a atividade de locação de equipamentos com serviços de suporte e operação desses mesmos equipamentos (Rcl
n. 28.324/SC). Tal julgamento enfocou situação cujo correspondente contrato
apresentava a discriminação de cada item locado e do serviço prestado, com os
respectivos valores devidamente explicitados e segregados no contrato.
Embora neste caso os equipamentos locados ao cliente consistam justamente
nos instrumentos necessários para instrumentalizar o próprio serviço de audiovisual a ser prestado ao cliente, a existência de preços individualizados em contrato
foi suficiente para evitar a incidência do ISS sobre o preço total do contrato. Há
uma nítida relação de interdependência entre essas atividades. Todavia, foi reputado suficiente para o tratamento segregado, o fato de as partes terem estipulado
contratualmente uma segregação de atividades com a correspondente individualização de preços, de modo a distinguir a locação do serviço em si.
Em muitas situações, o STF segue reafirmando a não incidência de ISS sobre
locação de imóveis, quando o valor desta atividade possa ser segregado do valor
cobrado pelos serviços fornecidos em conjunto com a locação. Neste caso os contratos mistos permitiam distinguir a prestação de serviços da locação de bens
móveis. No caso de uma empresa que fazia locação de cabines sanitárias móveis,
leia-se, “banheiros químicos” e também oferecia serviços de manutenção dessas
mesmas cabines, os valores cobrados a título de locação restaram incólumes à
tributação pelo ISS (AgReg n. 1.249.080). Conforme se extrai da sentença, os serviços de manutenção foram cobrados de forma apartada do aluguel cobrado em
função do tempo de locação das cabines. Ademais, ao que tudo indica, os serviços
de manutenção eram vendidos separadamente e de forma opcional, ou seja, os
clientes da Imunizadora e Limpadora Potiguar poderiam realizar tal manutenção por conta própria ou ainda contratá-la perante terceiros.
No segundo grupo, encontram-se as situações de baralhamento de atividades de locação de bens e de prestação de serviços, mas para estas o STF não ofereceu ainda resposta específica (Rcl n. 14.290 AgR).
Em muitos casos, a decisão do STF não se alonga na discussão de possíveis
critérios para a devida segregação dos valores de locação e serviços “baralhados”,
simplesmente porque não cabe ao Tribunal máximo imiscuir-se na análise concreta da prova e tampouco enveredar-se na interpretação de particularidades dos
contratos subjacentes ao conflito. Por essa razão, as decisões importantes em matéria de contratos combinados não chegam propriamente a oferecer critérios específicos para a divisão dos objetos contratuais. Esta postura do STF decorre de
restrições de ordem processual e está alinhada com as Súmulas n. 27918 e n. 45419.
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“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”
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O STF chegou a aventar que caberia discussão quanto a uma eventual readequação dos preços de modo que a base de cálculo do ISS refletisse o vulto econômico da prestação de serviços (AgR em ARE n. 656.709/RS, de 14 de fevereiro de
2012). As autoridades fiscais poderiam exercer faculdades previstas legalmente
para identificar qual parte da receita deve ser atribuída ao serviço e qual parte
deve ser atribuída à locação (AgReg em AI n. 758.697/RJ). Todavia, faltam ainda
elementos práticos e esclarecimentos aos limites e metodologias cabíveis para o
uso de técnicas de arbitramento.
Ademais, convém apontar que o STF também se vale do critério da preponderância para a definição de incidência do ISS. Este é um critério bastante controverso, pois sua aplicação exige que o intérprete identifique qual componente
de uma atividade complexa pode ser reputado como sendo o elemento principal.
A utilização deste expediente em análises empreendidas pelo STF resultou,
por exemplo, na qualificação de arrendamentos financeiros como serviço, sob a
justificativa de que o núcleo desta atividade consiste numa atividade de financiamento e não na disponibilização de determinado bem (Tema de Repercussão
Geral n. 12520, RE n. 592.905). Outros julgados emblemáticos incluem a incidência de ISS sobre planos de saúde (Tema de Repercussão Geral n. 58121, RE n.
651.703) e sobre serviços bancários (Tema de Repercussão Geral n. 29622, RE n.
784.439).
Esta escolha do elemento preponderante não resulta, porém, de discricionariedade interpretativa do STF, mas sim de respeito à Lei Complementar correspondente, que já carrega em si embutida as escolhas de elementos preponderantes feitas pelo Congresso Nacional da delimitação de competência tributária do
ISS. As próprias atividades de locação estão sujeitas à incidência quando baralhadas com serviços listados que a pressupõem (como é o caso dos serviços de hospedagem e estacionamento, por exemplo).
No recente julgamento do referido Tema 296, fala-se de uma interpretação
extensiva, que resulta na tributação das “atividades inerentes” aos serviços elencados na Lei Complementar n. 116/2003.
Esta abrangência do ISS em relação aos demais serviços e atividades baralhadas deve também cobrir quaisquer serviços que sejam ofertados de modo aparentemente gratuito, como se observa do desfecho dado pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp n. 1.212.026/MG, de 8 de fevereiro de 2011, que
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“É constitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre as
operações de arrendamento mercantil (leasing financeiro).”
“As operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88.”
“É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.”
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igualmente envolve a tributação de serviços bancários. Tal decisão também ressaltou a falácia da gratuidade, explicitando que “não há almoço grátis”.
8.2. Fronteira entre o ISS e o ICMS
Os serviços baralhados geram controvérsias similares em relação às incidências de ICMS e ISS, as quais podem ser retratadas em conflitos judiciais que perduraram por anos em variados setores da economia. Esta é uma questão endêmica ao sistema tributário brasileiro, que foi desenhado para ter diferentes modalidades de tributos ditos “indiretos” sobre atividades empresariais categorizadas
especificamente.
É curioso observar que o tema dos serviços baralhados ou contatos mistos já
era objeto de preocupação dos redatores do Código Tributário Nacional. Nesse
particular, vale notar que na sistemática que havia sido prevista originalmente no
Código Tributário Nacional, o fornecimento conjunto de mercadorias e serviços
poderia causar 3 possíveis resultados.
Se a operação fosse considerada “mista”, o que, na linguagem do CTN se
caracterizava pelo fornecimento de serviços acompanhado do fornecimento de
mercadorias, haveria incidência concomitante de ISS e ICMS23. Neste caso, a base
de cálculo simplesmente seria repartida de modo salomônico, à base de 50% para
cada tributo24.
Um segundo resultado possível consistia na preponderância do serviço sobre
a mercadoria. O CTN descrevia esta situação como sendo uma na qual o serviço
constitui o objeto essencial da atividade e contribui com mais de 75% da receita
média mensal (da atividade) do contribuinte. Neste caso, haveria cobrança exclusiva de ISS.
É curioso notar que o CTN não ignorava a possibilidade de haver precificação independente de mercadorias e serviços. Ao contrário, parece que a lógica
inaugurada pelo CTN pressupunha que haveria dados objetivos relativos às receitas auferidas com as atividades de bens e serviços, de modo a ser possível mensurar exatamente quando o serviço passa a ser mais preponderante que a mercadoria fornecida em conjunto. Esta análise deveria ser feita com base nas receitas
auferidas pela empresa com cada uma dessas atividades.
O terceiro resultado possível consistia na preponderância da mercadoria sobre o serviço. Todavia, esta possibilidade não foi contemplada pelo CTN, do que
se pode supor que uma tal situação seria interpretada simplesmente como uma
atividade de caráter misto, merecedora da repartição igualitária de base de cálculo (à base de 50%/50%).
Esta lógica de comparação das receitas foi o que historicamente gerou a Lista
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Vide art. 71, § 2º, do Código Tributário Nacional. Dispositivo revogado desde 1968.
Vide art. 53, § 3º, do Código Tributário Nacional. Dispositivo revogado desde 1968.
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de Serviços anexa ao Decreto-lei n. 406/1968. Foi por uma iniciativa do Estado da
Guanabara, na época Distrito Federal, que tinha a competência dupla de arrecadar o ICM (estadual) e o ISS (municipal), que se iniciou um estudo criterioso dos
índices efetivos das mercadorias ou materiais empregados nas prestações de serviços aos usuários ou consumidores finais25. O resultado deste estudo influenciou
diretamente a concepção da listagem de atividades de caráter misto na Lista de
Serviços do ISS com o pressuposto de que, nesses contratos mistos, o elemento
serviço prepondera sobre as mercadorias fornecidas ou materiais empregados
(em termos de representatividade de receitas).
Assim, diversas situações de serviços baralhados com mercadorias terão a
tributação plena pelo ISS, caso estejam listados no anexo à atual Lei Complementar n. 116/2013 (LCP n. 116/2013) sem a ressalva de incidência concomitante do
ICMS. De outro modo, caberá a incidência de ICMS em situações de fornecimentos de mercadorias com serviços que não estejam mencionadas na referida Lista
de Serviços.
Em casos de serviços baralhados que estejam listados na LCP n. 116/2013 sem
a ressalva do ICMS, não cabe muitas elocubrações quanto às teorias cabíveis (de
combinação ou absorção), porque o critério cabível já foi adotado pelo legislador
complementar, o qual reputou preponderante o serviço e determinou a automática absorção da atividade de fornecimento/emprego de mercadorias na atividade
de prestação de serviços. Por outro lado, o fornecimento puro e simples de mercadorias, ainda que acompanhado de alguma dose de serviços, terá incidência
apenas de ICMS em razão da preponderância da mercadoria sobre os serviços.
O recente caso das farmácias de manipulação bem ilustra esta dicotomia. No
julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 379, o STF decidiu que cabe a incidência do ISS sobre as operações envolvendo o preparo e o fornecimento de
medicamentos encomendados pelos clientes, em caráter pessoal (ou seja, medicamentos “sob encomenda”), ao passo que deve incidir o ICMS sobre os medicamentos de prateleira produzidos por tais farmácias e ofertados ao público consumidor sem encomenda prévia.
Em discussões similares, o STJ editou as Súmulas n. 15626, n. 16727 e n. 27428
após ter reconhecido que a incidência plena de ISS (e, portanto, não incidência
de ICMS) também deve ser aplicada para os serviços baralhados prestados por
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RIBEIRO FILHO, Alexandre da Cunha; HENRIQUES, Vera Lucia Ferreira de Mello. ISS: o imposto sobre serviços comentado. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1981, p. 62.
“A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS.”
“O fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil, preparado no trajeto até a
obra em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS.”
“O ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência médica, incluindo-se neles as refeições, os
medicamentos e as diárias hospitalares.”
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hospitais, gráficas e empresas de construção civil, já que os serviços destes segmentos estão previstos na listagem taxativa da LCP n. 116/2003 (que adotou o
critério da preponderância).
Todavia, no julgamento da MC em ADI n. 4.389/DF, o STF entendeu que a
obrigação de dar prepondera sobre a obrigação de fazer nas atividades de produção de embalagens sob encomenda para posterior industrialização. Neste caso, a
obrigação de fazer foi reputada mero elemento acessório.
Esta decisão abre uma exceção no raciocínio do STF, de que contratos mistos
mencionados expressamente pela Lei Complementar n. 116 devem ser tributados
exclusivamente pelo ISS (e não pelo ICMS ou ambos). Todavia, a decisão claramente se explica por ter enfocado serviços realizados ao longo de uma cadeia
produtiva. Cabe ainda avaliar se esta orientação também deve prevalecer em situação na qual os materiais são fornecidos pelo próprio contratante29.
9. Tributação dos serviços baralhados na visão da Receita Federal
Diferentemente do contexto legislativo que rege as incidências do ISS e do
ICMS – no qual houve intermediação da lei complementar para implementar as
teorias da absorção ou da combinação, resultando na incidência exclusiva de um
desses tributos sobre atividades combinadas ou na incidência concomitante sobre
cada uma das atividades individualizadas – a incidência de tributos federais não
conta com um critério dirigente específico previsto em lei, de modo que a definição das incidências em casos controversos fica à mercê da evolução jurisprudencial.
A abordagem de alguns exemplos práticos permitirá compreender o problema e seus possíveis desfechos.
Nos casos de remessas ao exterior envolvendo uma combinação baralhada de
serviços e intangíveis, a Receita Federal tem respeitado a liberdade contratual da
qual resulte a individualização dos elementos do contrato, mas tem apregoado a
utilização da teoria da absorção para os casos em que o contrato não seja suficientemente explícito quanto aos valores de cada um dos elementos baralhados. Para
tais casos, tem-se defendido sempre a preponderância dos serviços.
São exemplos deste posicionamento as Soluções de Consulta cujas ementas
são transcritas abaixo:
SC COSIT n. 146/2019: “Pagamento a residente ou domiciliado no exterior. Licença de uso de marca ou patente. Serviços vinculados. O pagamento [...] a título
de royalties, por simples licença ou uso de marca, ou seja, sem que haja prestação
de serviços vinculada a essa cessão de direitos, não caracterizam contraprestação
por serviço prestado e, portanto, não sofrem a incidência da COFINS-Importação.

29

Esta discussão está atualmente coberta no Tema 816 com reconhecida repercussão geral.
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Entretanto, se o documento que embasa a operação não for suficientemente claro para
individualizar, em valores, o que corresponde a serviço e o que corresponde a royalties, o valor total da operação será considerado como correspondente a serviços e sofrerá a incidência da contribuição.” (Destaque nosso)
SC COSIT n. 448/2017: “Licenciamento de softwares. COFINS-Importação. Não
incidência. Não incide a COFINS-Importação sobre qualquer pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior a título de royalties como contrapartida pelo licenciamento de softwares.
Porém, se no contrato de licenciamento houver a previsão de prestação de serviços de manutenção e suporte técnico, além do simples licenciamento do software,
sobre os pagamentos referentes a esses serviços incidirá a contribuição.
Nos casos em que o contrato não for suficientemente claro para individualizar esses componentes, o valor total deverá ser considerado referente a serviços e, com isso, sofrer a
incidência da contribuição.”

É curioso que o serviço tenha sempre esta alegada preponderância sobre
outros elementos. Nas situações enfocadas, envolvendo licenciamento de marca
ou de software baralhados com serviços, é bastante provável que o elemento econômico mais relevante sejam a marca e o software, correspondentemente, de modo
que os serviços sejam meros acessórios e com menor relevância econômica.
O uso do critério da preponderância, como se apontou acima, carrega um
sério problema de criar tributação baseada em ficção, à medida que estende para
a operação absorvida o mesmo tratamento da operação absorvente. É questionável, portanto, que a Receita Federal aplique o critério da preponderância em casos de atividades baralhadas para fazer prevalecer justamente aquela atividade
(geralmente os serviços) que atrai a maior carga tributária possível.
Se os contratos correspondentes não permitem prontamente a individualização dos preços correspondentes aos serviços, haverá duas consequências possíveis.
Ou bem se tem uma situação de serviços baralhados em um contrato cujos elementos são distintos, e nesta situação caberia à autoridade fiscal efetuar um arbitramento para avaliar o preço de cada um dos elementos baralhados. Ou bem se
tem uma situação de obrigação unificada, na qual o uso do critério da preponderância é uma medida possível de ser implementada, desde que a sua utilização se
guie efetivamente por uma análise da importância e representatividade econômica dos elementos que foram baralhados.
Segundo o art. 148 do CTN, o arbitramento é ferramenta que pode ser empregada pela autoridade fiscal sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo
sujeito passivo. É por esta razão que o arbitramento tem cabimento apenas na
primeira hipótese descrita acima, pois a situação aí enfocada envolve elementos
distintos em sua natureza e para os quais simplesmente não se fez a devida individualização de valores em contrato. Já no segundo caso, de uma obrigação unificada, não cabe cogitar de arbitramento.
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1. Introdução
É inexorável a intrínseca relação entre o direito tributário e a contabilidade.
Na busca por proxys que revelem a pretensa capacidade contributiva de indivíduos
e empresas1, o legislador tributário – em inúmeras oportunidades – faz uso de
conceitos contábeis, dado que a ciência contábil tem por objetivo revelar a essência econômica das transações e do patrimônio.
Igualmente indiscutível que, após adoção das International Financial Reporting Sounds (IFRS), a relação entre ambas as ciências se tornou objeto de amplo
debate dos estudiosos, uma vez que a Lei n. 11.638/2007, modelo formal que inaugurou a convergência do padrão contábil brasileiro às IFRS, apresentou diversos
novos critérios com potencial de impactar a seara jurídica e, consequentemente,
criar controvérsias jurídico-contábeis. Em especial, como veremos, para os fins
contábeis a realidade econômica se sobrepõe à realidade jurídica, potencialmente
gerando conflitos com os princípios e regras no direito tributário.
Na esteira das mudanças contábeis promovidas no processo de convergência
mencionado, em janeiro de 2018 entrou em vigor o Comitê de Pronunciamento
Contábil 47 (CPC 47), cujo objetivo é regular o processo de reconhecimento,
mensuração e divulgação da receita dos contratos com clientes. Em linhas gerais,
o CPC 47 determina que o reconhecimento e mensuração da receita ocorra em
conformidade com o cumprimento das obrigações de performance por parte da

1

É controversa a hipótese de que pessoas jurídicas possuem capacidade contributiva. Luiz Edson
Fachin se posiciona a favor da tese (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo
– à luz do novo Código Civil Brasileiro e da Constituição Federal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2006). Por sua vez, Luís Eduardo Schoueri e Mateus Calicchio Barbosa se filiam à corrente que
expressa entendimento no sentido de que apenas indivíduos possuem capacidade contributiva,
haja vista pessoas jurídicas serem meros instrumentos do direito (cf. SCHOUERI, Luís Eduardo;
BARBOSA, Mateus Calicchio. Imposto de Renda e capacidade contributiva: a periodicidade
anual e mensal do IRPJ. Revista Direito Tributário Atual vol. 47. São Paulo: IBDT, 2021, p. 568-613,
p. 569).
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entidade, momento em que, segundo o regime de competência, a receita é realizada contabilmente, devendo ser registrado em conta de resultado.
Ocorre que, desde o início de sua vigência, o CPC 47 tem sido objeto de controvérsias jurídicas em razão da possível dissonância entre o momento e o montante da receita reconhecida na contabilidade e as regras que compõem o sistema
jurídico tributário. As dúvidas que se colocam envolvem, especialmente, qual o
impacto das novas regras de reconhecimento e mensuração da receita na conformação do fato gerador tributário, mormente considerando a exigência contábil
de segregação das obrigações de performance identificadas nos contratos com os
clientes, com potencial de gerar controvérsias envolvendo o conflito de competência entre ISS e o ICMS.
Nessa linha, como se sabe, no âmbito da competência federal – envolvendo as
contribuições do PIS e da COFINS, bem como acerca do IRPJ e CSLL –, em decorrência da sistemática prevista pelo art. 58 da Lei n. 12.973/2014, a Instrução
Normativa n. 1.771/2017, a despeito de eventuais dúvidas envolvendo seu encalce
e precisão, tratou de garantir neutralidade para as mudanças decorrentes da
nova normatização contábil posterior à Lei. Exagerando na simplificação, podemos dizer que, no plano federal, houve manutenção do tratamento tributário da
receita, tal qual ocorria antes da vigência do CPC 47.
O mesmo não se pode dizer acerca do impacto da referida norma contábil na
conformação do fato gerador dos tributos municipais e estaduais, motivo suficiente para que venham a florescer, cada vez mais, pesquisas sobre temas abordando
essas possíveis controvérsias.
Nesse ínterim, os operadores do direito foram surpreendidos com uma série
de decisões da Suprema Corte, algumas delas modificando em parte o entendimento jurídico anteriormente consolidado, que traz novamente à baila essa relação entre o direito e a contabilidade, mormente no que é pertinente ao CPC 47 e
os eventuais impactos dessa norma para o direito. Referimo-nos aqui às decisões
envolvendo os inúmeros conflitos de competência entre o ICMS e ISS, especialmente aqueles que abordam contratos complexos ou mistos, que, potencialmente,
envolvem obrigações jurídicas de diferentes matizes e que, por decorrência, podem se relacionar à referida norma contábil.
Pretende-se, portanto, traçar um singelo histórico das decisões do STF que
tocam o âmbito dos contratos complexos ou mistos, quais sejam, aqueles contratos
em que é possível serem identificadas obrigações jurídicas distintas, envolvendo
obrigação de dar, bem como obrigações de fazer, gerando conflitos de competência entre ICMS e ISS.
Subsequentemente ao histórico de decisões do STF, as quais usaremos como
exemplo para basearmos a pesquisa, correlacionamos o que dispõe a Suprema
Corte atualmente e pontuaremos a possível relação entre as decisões e o CPC 47.
Isso porque, a partir de decisões reconhecendo a existência de contratos complexos, pode haver, em decorrências dessas interpretações jurisprudenciais, impac-
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tos no processo de reconhecimento e mensuração de receita dos contratos com
clientes, de modo a atender um dos objetivos basilares da contabilidade, qual seja,
o de promover informações úteis e representações econômicas realistas.
Conveniente mencionar que as obrigações de performance à qual se refere o
CPC 47, naturalmente, decorrem de lei ou contrato, afinal a norma contábil expressamente prevê, em seu Item 10, que a exigibilidade dos direitos e obrigações
em contrato é matéria legal. Como consequência, a forma como esses contratos
são interpretados pela mais alta corte do país certamente tem o potencial de impactar o reconhecimento e a mensuração de receita pela contabilidade.
Necessário esclarecer que não estamos defendendo que o direito se sobrepõe
à contabilidade e, nessa medida, a forma jurídica prevalece sobre a essência econômica. Muito ao contrário! Apenas estamos reconhecendo, especialmente no
caso do CPC 47, que tem por objetivo reconhecer as obrigações de performance
previstas em contrato, que o direito e a contabilidade se interconectam, o que
tampouco significa dizer que do reconhecimento contábil decorre a obrigação
tributária, mas sim que o reconhecimento contábil depende, em certa medida, da
correta interpretação legal das obrigações contratuais.
Esse é o raciocínio que pretendemos trilhar, sem qualquer pretensão de esgotar o tema ou findar as discussões.
2. A relação direito e contabilidade
A conexão entre o direito e a contabilidade é temática amplamente discutida
em todo o mundo, mormente considerando que cada país regula essa relação de
acordo com suas legislações internas, que variam em grande medida. Sabe-se,
por exemplo, que o Brasil foi um dos poucos países a realizar ampla convergência
aos padrões contábeis IFRS, o que significa dizer que a adoção ocorreu não apenas no âmbito das demonstrações consolidadas, mas também nos informes individuais. O debate se torna ainda mais complexo, especialmente localmente, ao
percebermos que, como retrata Heron Charneski2, a contabilidade possui seu
próprio modo de retratar a realidade, concernente ao seu principal objetivo, justamente o de servir de instrumento para tomada de decisão de gestores e investidores, resultando em redução da assimetria de informações.
Ao pretender retratar a realidade econômica das entidades é natural que a
contabilidade se fie à essência econômica sobre a forma jurídica nas informações
que retrata. Pode-se verificar que a adoção do critério perpassa todos os pronunciamentos contábeis por se tratar de base fundamental da contabilidade. Atentese, a título de exemplo, para o CPC 00 (R2)3, que revela que o principal objetivo

2

3

CHARNESKI, Heron. CPC 47 (IFRS 15): aspectos tributários na nova norma contábil sobre receitas. Revista Direito Tributário Atual vol. 40. São Paulo: IBDT, 2018, p. 266-288. Disponível em:
https://ibdt.org.br/RDTA/40-2018/cpc-47-ifrs-15-aspectos-tributarios-na-nova-norma-contabil-sobre-receitas/#note-1101-8. Acesso em: 13 maio 2021.
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-financeiro.
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da contabilidade é o de apontar unicamente informações que venham a ser relevantes para a tomada de decisão dos agentes. Nessa linha, Alexsandro Broedel
Lopes afirma que o modelo instaurado pelo padrão IFRS, adotado no Brasil,
prestigia a essência econômica sobre a forma jurídica das informações contábeis4.
A lógica presente na ciência jurídica, entretanto, é divergente. O direito é
ciência que busca prover segurança jurídica ao cidadão, principalmente por meio
do princípio da legalidade. Há aqui uma clara dissonância entre a contabilidade
e o direito: enquanto a primeira busca retratar a realidade econômica dos eventos, o que muitas vezes envolve subjetividades, a segunda procura garantir a segurança jurídica, motivo pelo qual funda-se em questões de natureza objetiva.
Portanto, é compreensível que a ciência contábil priorize a essência econômica das relações, enquanto o direito prestigia a sua natureza jurídica. Ou seja, a
ciência contábil busca interpretar a finalidade econômica de determinado evento,
enquanto o direto procura tomar conhecimento quanto ao instituto jurídico que
se pretende atingir a fim de solucionar conflitos.
É bem verdade que a representação da realidade econômica sempre foi um
dos pilares da contabilidade. Contudo, foi a partir da adoção do padrão contábil
internacional, especialmente no Brasil, que essa discussão ganhou mais relevância. Isto porque, previamente, a contabilidade brasileira era muito presa às diretrizes da legislação tributária, que, com o pretenso objetivo de regular os interesses do fisco, acabava por extrapolar esse desiderato, interferindo no processo
contábil e prejudicando o propósito da ciência contábil de retratar a realidade
econômica das entidades.
A partir do início do processo de convergência no Brasil, contudo, tais discussões tomaram maior vulto, notadamente porque, conforme mencionamos, o novo
padrão, em que a essência prevalece sobre a forma jurídica, foi adotado nas demonstrações individuais. Sabemos, por outro lado, que o direito tributário, como
regra, alça como contribuinte empresas individualmente consideradas, e não conglomerados econômicos. Estava desenhado o cenário de intensa controvérsia: a
contabilidade, inclusive nas demonstrações individuais, passou a garantir um retrato mais fiel da essência econômica da entidade, contudo perturbou as autoridades fiscais e os operadores do direito, haja vista que o sistema jurídico tributário, tradicionalmente, valeu-se de conceitos e demonstrações contábeis para regular a relação entre o fisco e o contribuinte.
Foi nesse contexto que a Lei n. 11.941/2009 inaugurou o Regime de Transição Tributária, cujo objetivo foi exatamente expurgar – para fins legais – registros realizados na contabilidade que divergiam das regras e princípios jurídicos.

4

LOPES, Alexsandro Broedel. “Política de balanço” e o novo ordenamento contábil brasileiro das
companhias abertas. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.).
Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2011. vol. 2, p.
11-19, p. 15.
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Posteriormente, a Lei n. 12.973/2014 partiu do mesmo pressuposto, muito embora seja discutível concordar que o legislador foi exitoso, caso assumamos ter sido
esse o objetivo pretendido pela lei.
Bem ou mal, contudo, no que diz respeito aos tributos federais, ao menos
diversas foram as medidas adotadas visando a que os registros contábeis passassem por um severo filtro para se alinhar às regras e aos princípios do sistema jurídico tributário. É assim, por exemplo, o processo visando encontrar a base de
cálculo do imposto de renda e da contribuição social pelo lucro real.
Como se nota, após a adoção do padrão contábil internacional, em linhas
gerais, há duas diretrizes de informações em destaque e, cada qual, com objetivos
diversos. Especificam muito bem esse panorama Carlos Eduardo Marino Orsolon
e Rômulo Cristiano Coutinho da Silva5 quando explicam haver, de um lado, as
diretrizes contábeis visando melhorar as informações prestadas nas demonstrações financeiras e, de outro, as diretrizes constitucionais e legais, buscando evitar
que se tribute como renda aquilo que efetivamente não se caracteriza como renda
realizada.
Esse cenário denota que houve uma preocupação por parte do legislador em
garantir que o novo padrão contábil não impactasse as regras e os princípios jurídicos tributários. É seguro dizer que, após anos de debates, esse desiderato não
foi integralmente cumprido. Porém, é inegável que medidas nesse sentido foram
adotadas.
Isso não significa que seria necessário ou, mesmo assim, que objetivava o legislador separar por completo o direito e a contabilidade. Embora não sejam
pecado as discussões envolvendo uma maior aproximação ou afastamento entre
as duas ciências, algo corriqueiro em todo mundo, é certo que a Contabilidade e
o Direito Tributário, embora disciplinas independentes, com objetivos e métodos
diversos, sempre se complementaram. O que é de se louvar é o fato de a ciência
contábil ter se livrado das amarras promovidas pelo legislador tributário, que na
sede de garantir sua cota-parte sobre os lucros das empresas, promovia verdadeira interferência indevida e deletéria na contabilidade, algo que foi cessado a partir da Lei n. 11.638/2017, muito embora seja recomendável a manutenção de olhos
vigilantes para evitar que a história seja repetida.
Em síntese, contabilidade e direito se inter-relacionam, o que não significa
admitir que a contabilidade deve deixar de retratar a realidade econômica e o
direito de estabilizar relações jurídicas. O direito, consequentemente, pode, por
exemplo, adotar o lucro contábil como proxy inicial da renda, por entender que é

5

ORSOLON, Carlos Eduardo Marino; SILVA, Rômulo Cristiano Coutinho da. A ICPC 22 e as incertezas tributárias: parâmetros para a evidenciação e limites à tributação do tratamento tributário incerto. In: SILVA, Fabio Pereira da; MURCIA, Fernando Dal-Ri; VETTORI, Gustavo Gonçalves; PINTO, Alexandre Evaristo (org.). Controvérsias jurídico-contábeis. São Paulo: Atlas, 2021. vol.
2, p. 91-104, p. 93.
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montante que guarda relação com a capacidade contributiva. Porém, na hipótese
de o lucro contábil contrariar esse princípio, não poderá prevalecer para fins jurídicos, como é o caso do valor justo, reconhecido na contabilidade, mas expurgado para fins legais.
3. A praticabilidade do CPC 47 e sua relação com o direito tributário
Em continuidade ao processo de convergência aos padrões contábeis internacionais, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis divulgou o CPC n. 47, norma
contábil brasileira correspondente ao IFRS 15 do IASB6. A norma, que trata das
receitas de contratos com clientes, conforme explicam Ernesto Gelbcke, Ariovaldo Santos, Sérgio Iudícibus e Eliseu Martins, tem por objetivo fundamental corrigir a insuficiência de informações contábeis em transações de maior complexidade relacionadas às receitas. Além disso, elucidam que, previamente a este pronunciamento, o conjunto de outras normas que vigoravam possibilitava aplicações incoerentes por parte dos operadores contábeis7.
Resumidamente, portanto, o pronunciamento tem como principal objetivo
regular o processo de reconhecimento, mensuração e divulgação das receitas de
contratos de clientes, como bem explica em seu Item 28.
Sobre o tema, Fabio Pereira da Silva e Ramon Tomazela aduzem que o CPC
47, ao substituir o CPC 30, manteve a necessidade de identificação de componentes de determinada transação, cujo objetivo é o de refletir a essência econômica
desta. É dizer: o CPC 47 não modifica paradigmas contábeis, mas sim trata de
detalhá-los minuciosamente, permitindo a produção de informações contábeis
claras e coerentes, em consonância com o CPC 00 (R2). A norma anterior, no caso
o CPC 30, já continha exigências, ainda que tímidas, no sentido de que as receitas
deveriam ser reconhecidas conforme obrigações de desempenho, contudo atuava
de maneira genérica, o que prejudicava sua aplicação pelo operador contábil.
Com a atual redação do CPC 47, há maior rigor na aplicação, haja vista o maior
detalhamento nas etapas do processo contábil de reconhecimento de receitas9.
Trilhando esse caminho, o CPC 47, em seu Item 22, prevê a necessidade de
serem identificadas “obrigações de performance”, as quais seriam as promessas de

6
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International Accounting Standards Board é o órgão internacional que cuida das normas contábeis
estrangeiras e que, a partir da adoção ao padrão IFRS, passou a abarcar o Brasil.
GELBCKE, Ernesto Rubens et al. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 537.
“O princípio básico deste pronunciamento consiste em que a entidade deve reconhecer receitas
para descrever a transferência de bens ou serviços prometidos a clientes no valor que reflita a
contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca desses bens ou serviços; […].”
SILVA, Fábio Pereira; SANTOS, Ramon Tomazela. O reconhecimento de receitas e os contratos
do tipo bill-and-hold à luz do Pronunciamento Técnico CPC nº 47. In: PINTO, Alexandre Evaristo; SILVA, Fábio Pereira; MURCIA, Fernando Dal-Ri; VETTORI, Gustavo Gonçalves. Controvérsias jurídico-contábeis. São Paulo: Atlas, 2020, p. 107-128, p. 107-108.
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transferir ao cliente bem ou serviço, ou uma série de bens ou serviços distintos. A
identificação destas obrigações possui basilar objetivo de dividir e identificar claramente as receitas auferidas pelo cumprimento de determinada contraprestação.
Com intuito de ampliar o estudo, embora não seja o objetivo do presente
artigo a análise detalhada do CPC 47, deve-se apresentar as etapas do processo de
identificação e mensuração de receita, sendo elas: (i) identificação da existência
de contrato com o cliente; (ii) identificação de obrigações de performance; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do valor do contrato em consonância com as obrigações de performance; (v) reconhecimento das receitas conforme concluídas as obrigações de performance.
Heron Charneski explica que a primeira etapa consiste em identificar o contrato a partir do critério previsto pelo CPC 47, de que a entidade receberá a contraprestação que lhe é de direito pela entrega de bens e serviços. A segunda etapa
consiste em identificar as obrigações de entregar bem ou serviço ao cliente, tendo
como principal exemplo as empresas que entregam aparelhos físicos (bens) e
prestam o serviço neles embutidos (serviços). A terceira etapa se refere à identificação dos preços pelas transações realizadas. A quarta etapa consiste em atribuir
preços a cada uma das obrigações de desempenho. Por fim, é na quinta etapa o
momento em que a receita é finalmente reconhecida por meio da satisfação da
obrigação de performance, quando o bem ou serviço estiver ao controle do cliente10.
À primeira vista é plausível notar que o CPC 47, conforme seus objetivos antes apontados, busca identificar as receitas e distribuí-las minimamente conforme
as obrigações de performance identificadas, só havendo a satisfação destas obrigações quando postos à disposição do cliente os bens e serviços, o que tem como
consequência o retrato mais concernente à realidade econômica da entidade, visto que a receita somente é reconhecida quando efetivamente cumprida a prestação que faz surgir o direito à contraprestação prevista em contrato.
Ao que nos importa ao presente trabalho, válido apontar o Item 27 do CPC
47, o qual dispõe que os bens ou serviços serão distintos se seguirem ambos os
critérios: (a) o cliente poderá se beneficiar do bem ou serviço, isoladamente ou em
conjunto com outros recursos disponíveis a ele; (b) a promessa de transferir bem
ou serviço é separadamente identificável de outras promessas do contrato. É nesse ponto que percebemos uma eventual relação com os chamados contratos complexos ou mistos e a sua fragmentação entre a obrigação de dar e fazer.
Com intuito de conceituar os contratos complexos, Ricardo Mariz de Oliveira
explica que são aqueles constituídos de atos jurídicos complexos, os quais se constituem em um único ato jurídico, mas somente se completam pela realização de
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CHARNESKI, Heron. CPC 47 (IFRS 15): aspectos tributários na nova norma contábil sobre receitas. Revista Direito Tributário Atual vol. 40. São Paulo: IBDT, 2018, p. 266-288, p. 278. Disponível em: https://ibdt.org.br/RDTA/40-2018/cpc-47-ifrs-15-aspectos-tributarios-na-nova-normacontabil-sobre-receitas/#note-1101-8. Acesso em: 13 maio 2021.
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mais de uma providência ou depende de um conjunto de ações. Exemplifica com
a incorporação de pessoa jurídica, pois esta depende da realização de vários atos
individuais e que, juntos, resultam em um único ato de reunião de duas ou mais
pessoas jurídicas11.
Retornando ao CPC 47, quanto aos critérios do Item 27, o segundo deles, de
fundamental importância ao estudo, aponta as hipóteses envolvendo a promessa
de transferir bem ou serviço separáveis de outras promessas. Nem sempre isso
será possível, visto existirem diversos contratos abarcando situações em que a
obrigação de entrega de bem ou serviço não será separadamente identificável. É
o caso, por exemplo, dos contratos em que há necessidade do cumprimento de
uma tarefa prévia para que se possa concluir a promessa prometida. Nestas ocasiões deve-se observar que a satisfação de tarefas acessórias ou intermediárias não
transfere o bem ou serviço ao domínio do cliente, por isso elas não podem ser
identificadas como obrigações de performance independentes e distintas12.
Importa atentar, por fim, que o Item 31 do CPC 47 deixa explícito dever ser
reconhecida a receita quando ocorre a satisfação da obrigação de performance
previamente identificada, o que se materializa com transferência do bem ou serviço ao cliente. Essa obrigação, de acordo com o Item 32, poderá ser satisfeita ao
longo do tempo ou em momento específico. Quanto ao primeiro ponto, a obrigação é satisfeita na medida em que progride a execução do serviço ou entrega do
bem, enquanto a obrigação satisfeita em momento específico está relacionada
diretamente com a obtenção, por parte do cliente, do controle do bem ou serviços
contratados.
Desta forma, a fragmentação das promessas em obrigações distintas é fundamental para o cumprimento do que prevê o CPC 47. A divisão destas promessas,
individualmente ou em grupo de promessas do mesmo gênero, permite melhor
identificação das obrigações de performance e, consequentemente, facilita as etapas de reconhecimento, mensuração de divulgação das receitas em conformidade
ao que prevê o Pronunciamento.
Como pode ser observado, o CPC 47 prevê diversos métodos de distinção de
obrigações e reconhecimento de receitas a depender das obrigações que se satisfazem. Essa metodologia segue a linha contábil da essência sobre a forma, de
modo a permitir o retrato patrimonial da entidade de forma mais fiel à sua realidade econômica. Ocorre que, não raramente, essas informações não são tratadas pelo direito como situações distintas, havendo confusão quanto à incidência
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de determinado tributo sobre circunstância específica. Este é o caso que pretendemos analisar nos tópicos subsequentes.
4. O conflito de competência e os contratos complexos à luz do STF
Há muito se trata, em âmbito da Corte Superior, sobre o conflito de competência existente entre ICMS e ISS. Isto ocorre principalmente em razão da existência de contratos complexos que não permitem a identificação clara e perfeitamente separável de diferentes obrigações de dar e fazer, o que por si só pode resultar em errôneas conclusões acerca da incidência de ambos os impostos, muitas
vezes exigindo a intervenção do Poder Judiciário para solucionar o conflito.
Para tanto, inevitável que nossos tribunais se debrucem no conceito de serviço
e mercadoria para chegar a uma conclusão condizente com o desígnio do legislador constitucional, que houve por bem estabelecer tributos distintos envolvendo
cada um desses eventos econômicos.
Nessa linha, podemos observar que boa parte da doutrina observa o ISS
como tributo com aspecto material definido por meio do Direito Privado. Aires
Fernandino Barreto, dissertando sobre o assunto, aduzia que o Constituinte atribuiu competência tributária para que os Municípios tributem serviços aderindo a
um conceito nascido do Direito Privado13. Nesse mesmo diapasão, Humberto
Bergmann Ávila se posiciona no sentido de que os serviços necessariamente se
referem a uma obrigação de fazer14.
Assim é que serviço, sob a ótica do direito privado, pode ser conceituado como
o desenvolvimento de uma atividade econômica com fins remuneratórios, sem
subordinação e que fornece utilidade para outros15.
No que tange ao ICMS, Roque Antonio Carrazza preceitua que advém da
entrega de um bem necessariamente corpóreo e com fim mercantil16. Em mesma
linha, José Eduardo Soares de Mello explica que mercadoria é bem corpóreo e
transmitido com troca de titularidade, havendo vínculo e necessidade de coexistirem a “operação”, “mercadoria” e “circulação” para conformarem o fato gerador17.
Daí basilar notar que há certa distinção entre as materialidades do ISS e do
ICMS frente a doutrina majoritária, contudo esta distinção nunca fora definitiva,
apresentando divergências, principalmente no âmbito da Corte Superior. Via de
regra, o ISS é tributo que envolve obrigação de fazer, ou seja, de prestar serviço

13

14
15

16
17

BARRETO, Aires Fernandino. O ISS na Constituição e na lei. Atualizado por Paulo Ayres Barreto.
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4. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 88-89.
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conforme previsto na Lei Complementar n. 116/2003. Por sua vez, o ICMS envolve de obrigação de dar, ou seja, circulação de mercadoria corpórea com transferência de titularidade, muito embora o critério material possa envolver serviços
específicos, como de telecomunicação, por exemplo.
À primeira vista parece simplória a divisão tributária. Entretanto, diante de
contratos complexos ou mistos, em que se integram diferentes obrigações de distintas naturezas, podem surgir conflitos de competência que, não raro, acabam
por exigir a manifestação dos tribunais. De outro lado, o CPC 47 exige que sejam
reconhecidas todas as obrigações distintas previstas em contrato na forma da lei,
sendo segmentadas as receitas auferidas em cada uma delas. Temos, portanto,
uma problemática de difícil solução: afinal, contabilmente, o reconhecimento das
obrigações de performance é matéria legal, ao passo que no direito, ao menos no
que toca a incidência tributária, surge conflito de competência justamente em
razão da dificuldade de se identificar quais as obrigações legais do contribuinte.
Nesse sentido, é fundamental rememorarmos o histórico jurisprudencial do
STF, abarcando a evolução do conflito de competência relacionado a ambos os
impostos, especialmente envolvendo os chamados contratos complexos. Com intuito de limitar o debate a tempos não tão longínquos, iniciamos o histórico a
partir do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 446.003-318, quando
o STF se debruçou sobre a atividade de locação sobre bens móveis. Naquela oportunidade decidiu o pretório excelso que não incide ISS, pois a locação de bem
móvel representa clara “obrigação de dar”, atividade fora do âmbito de competência tributária dos municípios.
O Ministro Celso de Mello, em seu voto de relatoria, se fundamentou na Lei
Complementar n. 116/2003, de modo que a materialidade do ISS somente pode
incidir sobre obrigações de fazer e não se adapta à matriz conceitual da locação
de bens móveis. Considerou, portanto, a locação de bens móveis verdadeira obrigação de dar, haja vista o contribuinte entregar bem móvel sem qualquer esforço
humano ou mão de obra envolvida. A decisão deu azo à criação da Súmula Vinculante n. 31, ainda em vigência, a qual reza ser inconstitucional incidência de
ISS sobre a locação de bens móveis.
Pois bem, tanto a decisão quanto a relatoria são de extrema importância para
o presente trabalho, afinal a decisão debateu acerca da prevalência de obrigações
de fazer ou de dar em determinado contrato, vindo essa diferenciação a ser basilar para o tema do conflito de competência entre ISS e ICMS e em como o Supremo passaria a vincular a incidência desses tributos a determinada obrigação.
Posteriormente, o STJ – quando do julgamento do REsp n. 881.035/RS – passou a reconhecer a existência de contratos prevendo operações mistas em que,
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nessas hipóteses, incidiria o ISSQN, caso as atividades estivessem previstas no rol
taxativo da Lei Complementar n. 116/2003. Convém citar a ementa do acórdão
para que se note a estruturada divisão entre ICMS, ISS e operações mistas:
“Constitucional. Tributário. Delimitação da competência tributária entre estados
e municípios. ICMS e ISSQN. Critérios. Serviços farmacêuticos. Manipulação de
medicamentos. Serviços incluídos na lista anexa à LC 116/03. Incidência de ISSQN.
1. Segundo decorre do sistema normativo específico (art. 155, II, § 2º, IX, b e 156,
III da CF, art. 2º, IV da LC 87/96 e art. 1º, § 2º da LC 116/03), a delimitação dos
campos de competência tributária entre Estados e Municípios, relativamente a
incidência de ICMS e de ISSQN, está submetida aos seguintes critérios: (a) sobre
operações de circulação de mercadoria e sobre serviços de transporte interestadual e internacional e de comunicações incide ICMS; (b) sobre operações de prestação de serviços compreendidos na lista de que trata a LC 116/03, incide ISSQN;
e (c) sobre operações mistas, assim entendidas as que agregam mercadorias e
serviços, incide o ISSQN sempre que o serviço agregado estiver compreendido na
lista de que trata a LC 116/03 e incide ICMS sempre que o serviço agregado não
estiver previsto na referida lista. Precedentes de ambas as Turmas do STF.
2. Os serviços farmacêuticos constam do item 4.07 da lista anexa à LC 116/03
como serviços sujeitos à incidência do ISSQN. Assim, a partir da vigência dessa
Lei, o fornecimento de medicamentos manipulados por farmácias, por constituir
operação mista que agrega necessária e substancialmente a prestação de um típico serviço farmacêutico, não está sujeita a ICMS, mas a ISSQN.
3. Recurso provido.”19

Como se observa, o STJ adotou posição pragmática, no sentido de reconhecer a existência de operações mistas; nessas oportunidades, o conflito de competência deve ser solucionado mediante cotejo da lista de serviços da Lei Complementar n. 166/2003: a incidência dependeria da previsão ou não do serviço no
referido diploma legal. Embora não aponte expressamente as operações mistas
como aquelas em que ocorrem obrigações de dar e fazer, o STJ, ao reconhecê-las
como operações que geram dúvidas sobre a incidência de ambos os impostos, dá
indícios de reconhecer a existência de contratos complexos onde presentes ambas
as obrigações.
Essa discussão, presente há muito em nossos tribunais, tomou novo vulto a
partir do crescimento da economia digital. Isto porque, antigamente, era senso
comum considerar mercadorias como bens corpóreos, conceito este que veio a ser
fortemente debatido no âmbito dos tribunais superiores. Entretanto, a partir do
julgamento cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.94520, quando
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o STF se viu frente ao debate sobre mercadorias virtuais e corpóreas e a incidência do ICMS ou ISS, o cenário começou a mudar. Nessa ocasião, prevaleceu o
entendimento no sentido de que a incidência do imposto estadual dispensa a
presença do suporte físico na medida em que o contrato de licença não afastaria
a natureza de mercadoria na venda de programas padronizados e comercializados em larga escala, tendo como consequência a incidência do ICMS.
Como resultado, a aquisição do software, ainda que ocorresse por meio de
transferência digital, sem a presença de suporte físico, não afastaria a incidência
do imposto estadual, constando da decisão que não se pode se furtar de abarcar
situações novas, consequência da evolução tecnológica, com bases em premissas
ultrapassadas e não mais corretas.
Sobre o tema, José Alberto Oliveira Macedo apresenta visão crítica ao julgado,
esclarecendo que a Lei n. 9.609/1998, vigente até hoje, prevê em seu art. 9º que o
uso de programas de computador são objeto de contrato de licença. Segundo o
autor, isto não afastaria a priori a natureza jurídica de mercadoria no caso de comercialização de programas padronizados e produzidos em série, sem qualquer
customização. Contudo, aduz que a materialização em suporte físico seria indispensável para a incidência do ICMS, sob pena de incidir o imposto municipal21.
No julgamento definitivo da ADIn, ocorrido em fevereiro de 2021, ocorreu
uma reviravolta no entendimento do tribunal, tendo prevalecido a tese apresentada pelo Ministro Dias Toffoli, de modo que a possibilidade de ser identificada
atividade no rol da Lei Complementar n. 116/2003, é elemento primordial para
atrair a incidência de ISSQN. Segundo o Ministro, o software, seja de prateleira ou
customizado, independentemente do meio de aquisição, é produto proveniente
do esforço de outrem, envolvendo obrigação de fazer, devidamente prevista na
Lei Complementar e, portanto, sujeita à incidência do ISS.
Indo além, o Ministro aborda em seu voto a questão das operações complexas, que envolvem obrigações de dar e de fazer. Ratifica que as operações de
softwares padronizados englobam prestação de serviços aos consumidores, o que
atrairia a incidência de ISS. Portanto, além de o serviço integrar o subitem 1.05
da Lista Anexa da Lei Complementar n. 116/2003, ainda permite a identificação
de vasto esforço humano/obrigação de fazer em favor de outrem, o que o Ministro
Dias Toffoli utiliza como pilar para fundamentar seu voto pela incidência de ISS
sobre o licenciamento e concessão de uso de programas de computador.
Extrai-se do voto do Ministro não uma completa ruptura com a jurisprudência então prevalecente e que distingue as obrigações de fazer e de dar. Na verda-
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de, identificando estar diante de contratos complexos, o STF seguiu e, inclusive,
cita o acórdão prolatado pelo julgamento do RE n. 603.136, o qual veremos posteriormente, entendendo que nas atividades envolvidas em operações complexas,
em que é possível identificar serviços contidos na lista anexa da Lei Complementar n. 116/2003, incidiria ISS, caso contrário, incidiria ICMS.
Conveniente voltar no tempo para notar que, em 2017, em sede de julgamento do RE n. 651.70322, o STF dava sinais de adotar uma linha interpretativa mais
pragmática, flexibilizando os conceitos de obrigação de fazer e de esforço humano,
para fins de incidência do ISS, afastando-se, ainda que parcialmente, do conceito
de serviços do Direito Privado. Decidiu, naquela oportunidade, no que toca aos
planos de saúde, que incidiria o imposto municipal, na medida em que tais serviços envolvem uma atividade prestada em favor de outrem, com habitualidade e
finalidade lucrativa, podendo incluir a entrega de bem ou não. Nesta oportunidade, o STF moldou amplo debate acerca dos conceitos constitucionais frente aos
arts. 109 e 110 do CTN23, de modo que, para a Corte, a classificação em obrigação
de fazer escapa a essência que o legislador pretendeu fornecer ao elencar os serviços em rol taxativo, anexo à Lei Complementar n. 116/2003. Portanto, concluem
que a identificação do serviço no rol taxativo é primordial, não estando necessariamente vinculado a uma “obrigação de fazer”.
Neste julgado, portanto, o Supremo parece ir de encontro ao que vinha decidindo acerca do conceito de serviço, ao estabelecer que a classificação das obrigações em “obrigação de dar”, de “fazer” e “não fazer”, de cunho eminentemente
civilista, não seria mais apropriada para o momento atual e para definição do fato
gerador resultantes de atividade econômica. Contudo, como explica Tadeu Puretz Iglesias, as decisões recentes não podem ser consideradas verdadeiras mudanças de entendimento do STF, mas sim mera flexibilização do conceito de serviço, não tendo o condão de desqualificar toda a jurisprudência, inclusive a Súmula Vinculante n. 31, ainda hoje vigente24.
Neste mesmo sentido se posicionam Rodrigo de Freitas e Bruno Akio Oyamada ao defenderem que não houve uma total ruptura com a jurisprudência

22

23

24

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 651.703/PR. Rel. Min. Luiz Fux.
J. 29 set. 2016. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe 26.04.2017.
“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.
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; […].”
IGLESIAS, Tadeu Puretz. O conflito de competências tributárias sobre o consumo na era das
novas tecnologias: uma reflexão sobre a tributação dos softwares. Revista Direito Tributário Atual
vol. 44. São Paulo: IBDT, 2020, p. 426-454, p. 421.

Fabio Pereira da Silva / Paulo Victor Lisbôa Capeloni

605

construída ao longo dos anos acerca da incidência do ISS, que deve abarcar tão
somente as obrigações de fazer, por conta da ainda vigência da Súmula Vinculante n. 3125.
Importantíssimo, nesse sentido, citar que a Súmula Vinculante n. 31 passou
pelo crivo do STF quando do julgamento do Agravo Regimental na Reclamação
n. 14.29026. Nesta oportunidade o STF, sob relatoria da Ministra Rosa Weber,
esclareceu que a Súmula Vinculante n. 31 não poderia ser aplicada aos contratos
complexos onde não houvesse possibilidade de segmentar, de maneira clara, a
locação de móveis e a prestação de serviços. Isto porque, na impossibilidade de
ser segmentado o serviço do restante do objeto do contrato, incidirá ISS sobre a
operação. Naquela oportunidade, a Ministra assim se manifestou:
“Em relações contratuais complexas, somente se pode falar em descumprimento
da Súmula Vinculante 31 quando a locação de bem móvel esteja nitidamente segmentada da prestação de serviços, seja no que diz com o seu objeto, seja no que
concerne ao valor específico da contrapartida financeira.
[…]
Baralhadas as atividades de locação de bens e de prestação de serviços, não há
como acolher a presente reclamação constitucional.”

Outro julgamento fundamental e que trouxe novos contornos à discussão
trata-se do RE n. 605.55227, envolvendo o conflito de competência entre ICMS e
ISS sobre os produtos de farmácia de manipulação. Nesta oportunidade, o STF
seguiu o entendimento já fixado quando do julgamento relacionado aos softwares
de prateleira versus os customizados. Em síntese, o Tribunal decidiu que, na medida em que a farmácia de manipulação vende produtos personalizados para
cada indivíduo, a mão de obra (obrigação de fazer) presente na sua criação se
sobrepõe à obrigação de dar, de modo a incidir o ISS. Reforça, portanto, a conclusão de que o Tribunal não abandonou por completo a jurisprudência que distingue as obrigações de fazer das obrigações de dar, mas sim se inclina para um
conceito mais moderno de serviço, embora permaneçam discussões envolvendo
aquela dicotomia.
Tal conclusão fica clara quando avaliamos as divergências apontadas durante
o julgamento. Nesse sentido, é interessante atentar para o voto vencido do Minis-
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tro Edson Fachin, pois se expressa no sentido de que, na presença de negócios
jurídicos complexos, é necessário, acima de tudo, entender a essencialidade da
prestação. Portanto, caso se reconheça prevalecer obrigação de dar, sendo a obrigação de fazer um mero meio de conclusão do negócio jurídico, insustentável que
possa incidir ISS. De modo contrário, prevalecendo a obrigação de fazer, haveria
melhor adequação à incidência do tributo municipal. Para o Ministro Edson Fachin, o serviço neste caso seria mero meio para se atingir um produto que se
pretende comprar. Como resultado, haveria essencialmente uma obrigação de
dar, com a venda de mercadoria e, por consequência, incidência de ICMS.
Também relevante para os propósitos do presente artigo, refere-se ao RE n.
603.13628, quando o STF foi instado a solucionar qual o tributo incidente sobre os
contratos de franquia. Nessa oportunidade, o Ministro Relator Gilmar Mendes se
debruçou sobre a natureza dos contratos complexos, entendendo estes como contratos onde não há uma só “prestação”. Vai além e expressa que a velha distinção
entre obrigações de “dar” e “fazer” não são suficientes para solucionar o certame,
uma vez claramente presentes ambas as obrigações. Por isso, para resolver o liame, adota novamente o critério do esforço humano em favor de outrem. Para ele
a franquia necessita de relevante prestação de serviço, o que ocasionaria a incidência do ISS e a identificação de prevalente obrigação de fazer.
Passagem de imensurável relevância do voto ocorre quando o Ministro argumenta ser o negócio jurídico complexo um só para fins fiscais. Ao fundamentar
seu raciocínio, apresenta dois argumentos: primeiro porque o contrato, embora
formado por diversas obrigações, é um só; segundo porque essa divisão entre
obrigações poderia dar azo para possíveis manipulações de valores com intuito de
reduzir sua carga fiscal. Com objetivo de reforçar seus argumentos, cita o RE n.
651.703, já abordado alhures, para dizer que a interpretação que utiliza segue
modelo jurisprudencial adotado na corte. Ressalta que à época fora decidido se a
incidência do ISSQN só poderia se dar sobre “obrigações de fazer”, quando se
defendeu interpretação mais ampla a fim de abarcar a realidade econômica atual,
desvinculando o ISS de uma mera “obrigação de fazer”.
O relator ainda rememora o julgamento do RE n. 446.003-3, já citado, envolvendo a locação de bens móveis. Explica que a locação de bem móvel não comporta fornecimento de mão de obra e unicamente por isso fora decidido pela não
incidência de ISS. Totalmente inverso ao que julgava sobre franquias, em que se
percebe que o contrato contém obrigação de fazer, indo muito além a uma mera
concessão de direito de uso de marca. Reforça seu argumento o fato de que a
Corte Superior não adota a Súmula Vinculante n. 31 nas hipóteses em que o bem
fornecido é meio para prestação de serviços constante da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003.
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Finalmente, chegamos ao julgamento da ADI n. 3.142, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que o STF julgou incidir ISS nas atividades de locação de
ferrovias, rodovias, cabos e dutos quando não seja possível segmentar a obrigação
de fazer das demais que compõem a relação complexa. Nestes casos, estando a
atividade embutida no rol da Lei Complementar n. 116/2003, a priori, incidirá,
sobre todo contrato, o ISS.
Pode-se perceber que o Ministro Dias Toffoli diferencia, uma vez mais, as
obrigações de dar das obrigações de fazer. Contudo, vai além e explica que, nos
contratos complexos onde haja possibilidade de segmentar estas obrigações, a
incidência do ISS ficaria restrita às obrigações envolvendo o fazer, de modo que
podemos concluir que, em relação às demais obrigações contratuais, incide ICMS
ou nenhum imposto sobre o consumo, a depender do caso.
De outra ponta, caso não haja a possibilidade de segmentação das atividades
com as quais o contribuinte se comprometeu, incide ISS na hipótese em que a
obrigação de fazer corresponde a atividade expressamente prevista no rol da Lei
Complementar n. 116/2003. Como consequência, no caso em discussão, o Ministro entendeu viável a incidência do ISS, exatamente por concluir não ser possível
a segregação das atividades mistas ou complexas, de modo a permitir a perfeita
identificação da parte exclusiva envolvendo a obrigação de fazer.
Destarte, os julgados nos permitem crer que, embora o STF historicamente
vinculasse o ISSQN a uma “obrigação de fazer”, nos julgados mais recentes acaba
por adotar premissa mais abrangente, de modo a admitir que a Lei Complementar n. 116/2003 de certa forma ampliou o conceito de serviço do Direito Privado,
permitindo que se abarquem hipóteses onde não haja apenas obrigações de fazer,
mas também operações mistas onde não seja possível claramente segmentar
“obrigação de dar” e “obrigação de fazer”. Conforme explicam Hugo Funaro e
Cesar Augusto Seijas de Andrade, o STF vem adotando interpretação mais ampla
do que vem a ser prestação de serviço, não se apegando exclusivamente nos conceitos de obrigações de dar e fazer29.
Pode-se concluir, sintetizando, que atualmente o STF, frente a situações de
claro conflito de competência, considera: (i) a existência de obrigação de dar e/ou
fazer; (ii) a presença de esforço humano na atividade, em favor de outrem; (iii) a
presença da atividade na lista Anexa da Lei Complementar n. 116/2003; (iv) a
possibilidade segregação clara entre obrigações de dar e fazer em contratos complexos e mistos. Estes critérios servem de base, hoje, para solucionar os casos de
conflito de competência entre ICMS e ISS na Corte Superior. O Supremo passa a
desvincular o ISS da existência unicamente de uma “obrigação de fazer”, mas
abarca critérios adicionais, como o esforço humano em favor de outrem e o rol
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taxativo da Lei Complementar n. 116/2003, além de considerar primordial a análise casuística dos contratos complexos ou mistos.
5. As decisões do STF frente ao CPC 47
Conforme tivemos oportunidade de mencionar, o CPC 47 procura detalhar
o processo de reconhecimento, mensuração e divulgação da receita de contratos
com clientes. Nesse sentido, o Item 10 da referida norma contábil estabelece que
“a exigibilidade dos direitos e obrigações em contrato é matéria legal”. Equivale
dizer que o CPC 47 reconhece que obrigações com clientes é matéria atinente ao
direito, e a contabilidade, no propósito de representar a realidade econômica da
entidade que reporta, deve observar o que diz a ciência jurídica acerca das obrigações legais de um contrato.
Novamente é necessário esclarecer que não estamos defendendo a prevalência da forma jurídica para fins contábeis, muito pelo contrário. Trata-se, em verdade, de reconhecer que as obrigações legais têm impacto econômico para a entidade, de modo que influenciam o reconhecimento contábil das receitas.
Nessa linha, muitas vezes é demasiadamente difícil, quando não impossível,
identificar quais as obrigações de performance contidas em um contrato complexo.
Oportuno mencionar que toda obrigação de dar, inevitavelmente, envolve algum
fazer que é meio para atingimento do fim contratual. Da mesma forma, há muitos
contratos de prestação de serviços envolvendo a entrega de um bem, sem que
possamos identificar uma obrigação legal distinta, haja vista que a cessão do bem
é meio para cumprimento da obrigação de prestação de serviços.
Esse cenário torna muito complexa a identificação das chamadas obrigações
de performance em conformidade ao CPC 47. A questão torna-se ainda mais intrincada quando no Brasil incidem diferentes tributos a depender de estarmos
diante de obrigação de dar ou de fazer, uma discussão que será cada vez mais
intricada conforme avança a tecnologia.
As decisões do STF acima mencionadas e que tocam no âmbito dos contratos
complexos podem influenciar na aplicação do CPC 47, especialmente na etapa do
reconhecimento das obrigações de performance. Na medida em que, segundo a
norma contábil, os direitos e obrigações em contrato são matéria legal e considerando que a jurisprudência do STF serve de base interpretativa das obrigações
legais previstas em contratos e dos tributos incidentes nas atividades dos contribuintes, podemos concluir que essas manifestações da Suprema Corte podem
nortear os operadores da contabilidade sobre as obrigações de performance previstas em contrato, de forma que o reconhecimento da receita de contrato de clientes
esteja em conformidade com a correta interpretação jurídica acerca das obrigações da empresa.
Sobre o tema, Victor Polizelli aduz que o CPC 47 traz como definição de
contrato que se vincula diretamente ao direito contratual, aspecto este ressaltado
no Item 10 da norma. Como consequência, não haveria como existir interpreta-
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ção contábil e interpretação jurídica dissonante. A legislação contábil está diretamente vinculada ao direito quando se trata de aspectos essencialmente jurídicos,
como é o reconhecimento de obrigações legais30.
Nesse contexto, verificamos que, atualmente, o Supremo Tribunal Federal
passa cada vez mais a reconhecer os contratos complexos e analisar os critérios
para identificação de diferentes obrigações que os envolvem. Ainda que esse exercício tenha propósitos fiscais, ao reconhecer contratos de natureza complexa, em
que presente uma pluralidade de obrigações que desencadeiam a incidência de
diferentes tributos, pode nortear o operador da contabilidade a distinguir as
obrigações legais mencionadas no Item 10 do CPC.
Nessa senda, pretendemos refutar qualquer iniciativa no sentido de se almejar que os conflitos de competência entre estados e municípios sejam solucionados por meio da aplicação do CPC 47. Em outras palavras, as decisões do STF
reconhecendo a existência de contratos complexos ou mistos onde não é possível
distinguir as diferentes obrigações legais assumidas pelo contribuinte podem fornecer elementos para o correto reconhecimento contábil das receitas advindas de
contratos de clientes. Entretanto, é indispensável ressaltar que o contrário não é
verdadeiro, ou seja, não se pode partir do reconhecimento contábil como fundamento para reconhecimento do fato gerador tributário do ISS ou do ICMS.
Sobre o tema, Helenilson Cunha Pontes ratifica a impossibilidade de o registro contábil influenciar o reconhecimento do fato gerador, porquanto somente
fato jurídico pode constituir a obrigação tributária. Este fato jurídico é aquele que
revela capacidade contributiva. Deste modo, critérios contábeis devem ser interpretados pelo operador jurídico como cum grano salis, haja vista as diferentes óticas e objetivos do direito e da contabilidade31.
Dessa forma, ainda que a empresa registre contabilmente receitas que não
estejam em conformidade com as obrigações reconhecidas pelo direito, tais registros não têm o condão de afetar o fato gerador tributário. Vale dizer que, admitindo a hipótese de inobservância do Item 10 do CPC 47, caso as pessoas jurídicas
identifiquem obrigações de performance que não são determinadas pelo direito ou
mesmo ignorem obrigações legais, os registros contábeis não terão o condão de
influenciar o fato gerador tributário.
Fábio Konder Comparato, citado por Ricardo Mariz de Oliveira, já aduzia,
há tempos, que não haveria como considerar fatos econômicos totalmente desven-
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cilhados do ordenamento jurídico. Explica que o contador pode interpretar juridicamente determinado fato econômico, desde que o faça com base documental.
Não pode, contudo, afastar a qualificação jurídica sob o pretexto de que as exigências da ciência contábil independem da legislação32. Vale dizer que, se o direito revela obrigações legais com impacto econômico, reconhecer tais obrigações
não destoa da realidade econômica da entidade que reporta, mas sim converge
com ela.
Por fim, afirmam Pedro Anders e Fábio Alves Maranesi que a adoção de
normas contábeis não tem o condão de criar obrigações tributárias; em outras
palavras, métodos contábeis contraditórios a normas jurídicas não podem prevalecer sobre estas normas, sob pena de grave ofensa a diversos princípios do direito, principalmente a legalidade33.
Importa atentar que não se está afirmando serem as informações contábeis
descartáveis para fins legais, afinal podem e devem servir como instrumento acessório ao direito, inclusive auxiliando como prova e para fins de arbitramento de
hipóteses específicas. Exemplo claro é o citado pelo Ministro Gilmar Mendes durante o julgamento do RE n. 603.136, no sentido de que tratamentos diferentes
para “atividades-meio” e “atividades-fim” podem levar o contribuinte a manipular
valores e custos individuais das prestações, com objetivo de diminuir sua carga fiscal. Nestes casos, conforme defendem Rinaldo Braga, Arthur Pitman e Fabio Pereira da Silva, as autoridades fiscais podem fazer uso das demonstrações contábeis,
porém restrito ao âmbito do art. 148 do Código Tributário Nacional, ou seja, para
arbitramento acerca da base de cálculo dos tributos incidentes no caso concreto.
Versando sobre o tema, Roberto Biava Junior e Alexandre Evaristo Pinto
aduzem que a legislação complementar do ISS, por exemplo, não referencia a
forma jurídica dos contratos de prestação de serviço, mas cita unicamente a efetiva prestação de serviço, sendo o valor desta a base de cálculo do tributo. Sendo
assim, de acordo com os autores, o CPC 47 faz papel de “dedo duro”, explicitando
os valores relativos aos serviços34.
Em síntese, a contabilidade pode auxiliar a correta identificação da base de
cálculo dos tributos, nas hipóteses em que o montante indicado pelo contribuinte
não mereça fé, atuando, inclusive, como “dedo duro”, desvendando a correta va-
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loração das obrigações para fins tributários. Do mesmo modo, uma vez que o reconhecimento das obrigações de performance envolve matéria legal, as decisões do
STF demonstrando que há contratos em que não é possível distinguir obrigações
de forma separadas podem auxiliar os preparadores contábeis na árdua tarefa de
compreender o direito e as consequências legais dos contratos que importam em
impacto econômico para a entidade que reporta.
6. Conclusão
Neste artigo objetivamos essencialmente avaliar a relação entre a contabilidade e o direito tributário, apontando que o reconhecimento de receitas de contratos com clientes é matéria de ordem legal, conforme expressamente prevê o
CPC 47. A partir da análise da evolução histórica do entendimento do STF envolvendo o conflito de competência entre ISS e ICMS, nas hipóteses de contratos
complexos ou mistos, propusemos que tais decisões podem lançar luz aos operadores da contabilidade acerca da segregação das obrigações de performance de
contratos com clientes.
Não se trata de propor que o direito se sobrepõe à contabilidade ou vice-versa. Cada ciência atua no seu próprio âmbito de atuação. Contudo, é necessário
reconhecer a inter-relação entre ambas. O direito tributário, por exemplo, parte
do lucro contábil para encontrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL no lucro
real. A contabilidade, por sua vez, na medida em que o CPC 47 prevê que as obrigações de performance são matéria de ordem legal, pode se valer do entendimento
do STF acerca dos contratos complexos, em que são reconhecidas obrigações de
dar e de fazer, que, para o direito, afeta a ocorrência do fato gerador do ICMS ou
do ISS e, para a contabilidade, é importante para o processo de reconhecimento,
mensuração e divulgação da receita decorrentes de tais obrigações.
Ainda que muitas controvérsias ainda surjam dessa (profícua) relação entre
direito e contabilidade, tentamos demonstrar que há casos em que o diálogo pode
prevalecer!
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1. Introdução
O impulso que coloca e mantém a engrenagem capitalista em funcionamento surge dos novos bens de consumo, dos novos métodos de produção ou transporte, dos novos mercados e das novas formas de organização desenvolvidas pelas
sociedades empresariais. Mais do que uma vantagem competitiva, a inovação representa, no capitalismo, o combustível que alimenta sua índole transformadora,
que destrói incessantemente o antigo e cria elementos novos, revolucionando a
sua própria estrutura econômica a partir de dentro1.
À medida que os mercados se digitalizam num ritmo cada vez maior, a mola
propulsora da inovação passa a empregar uma força cuja intensidade surpreende
a todos, inclusive a nós, juristas, que somos constantemente expostos não só à
célere falência das empresas anacrônicas, mas também a um processo de gradual
esfacelamento dos nossos próprios instrumentos de trabalho, os conceitos jurídicos, que, como bem definidos por Eros Roberto Grau, não são ideias, reflexões
sobre a essência das coisas, mas ferramentas forjadas para descrever a realidade,
tendo em vista a realização de determinadas finalidades2.
Contudo, é justamente em momentos como este, marcados por uma confluência entre a remodelagem das transações econômicas e a desintegração dos
conceitos jurídicos, que o trabalho do estudioso do direito adquire uma relevância ainda maior. Tendo à sua disposição um ferramental jurídico elaborado num
passado que em muito pouco se assemelha ao presente, o jurista é desafiado a
interpretar e atuar sobre um mundo repaginado pela revolução tecnológica, sem
deixar que o seu pensamento seja acriticamente seduzido pelas transformações

1

2

Cf. SCHUMPETER, Joseph Alois. Capitalism, socialism, and democracy. London: Routledge, 2003,
p. 82-83.
Cf. GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 15. ed. São Paulo: Malheiros,
2012, p. 114.
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aparentes que todos veem, buscando, isto sim, a substância jurídica que há no
íntimo de cada negócio inovado.
Para o cumprimento desse propósito, o direito privado fornece um valioso
aparato teórico por meio do qual é possível traduzir juridicamente as inovações
comerciais das quais as empresas, em busca da sobrevivência, se utilizam. É nesse
esforço hermenêutico de extrair da realidade negocial a substância jurídica de
cada inovação que podemos observar, no âmbito da economia digital, o uso de
arranjos contratuais complexos, que reúnem em seu âmago um leque de diferentes obrigações.
A questão é: identificados componentes separáveis que integram uma única
operação econômica, seria possível adotar, para fins tributários, um método seguro de segregação contratual, a fim de se permitir, com isso, que incidam diferentes tributos sobre os múltiplos elementos típicos reconhecidos num contrato?
O presente estudo se dedica a esse questionamento. Com base nos cânones
da nova contabilidade, na dogmática contratual do direito privado e no sistema
tributário atual, pretende-se, ao fim, estabelecer um diálogo entre métodos contábeis e tradição jurídica, buscando, com isso, compreender a maneira com a qual
tais recortes cognitivos da realidade enxergam as inovações negociais da economia digital que, por meio dos contratos complexos, lhes são colocadas à prova, a
fim de verificar os limites e possibilidades que envolvem a utilização de cada um
deles como parâmetro na incidência da norma tributária.
2. Diálogos entre direito e contabilidade
2.1. O princípio contábil da prevalência da essência econômica sobre a forma
jurídica
O diálogo entre contabilidade e tributação acerca das possibilidades de segregação dos contratos complexos se desenvolve, inicialmente, em torno de uma
aparente dicotomia entre a “forma jurídica” de uma transação e a sua respectiva
“essência econômica”.
Embora não seja nova, a dicotomia em questão acabou sendo fomentada pela
reforma na estrutura conceitual básica empreendida pela nova contabilidade3,
que iniciou um processo de consagração do princípio da prevalência da essência
econômica sobre a forma jurídica. Segundo essa concepção teórica, para que a
informação contábil represente adequadamente aquilo que ela se propõe a demonstrar, é necessário que transações e eventos sejam contabilizados não em conformidade com a sua forma legal, mas de acordo com a substância econômica
subjacente a ela4.
3

4

No Brasil, a nova contabilidade tem como marco legal a Lei n. 11.638, de 27 de dezembro de
2007, que significou uma convergência da contabilidade local ao padrão internacional.
Não se pode deixar de mencionar, a propósito disso, as reflexões que João Francisco Bianco elaborou, à época, acerca do princípio contábil da substância econômica sobre a forma jurídica. Ao
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À luz dessas premissas contábeis, o pronunciamento técnico CPC 47 recomenda que as receitas de contratos com clientes sejam decompostas conforme as
“obrigações de performance” assumidas no contrato5, que são os bens e serviços
que a entidade se compromete a transferir ao cliente, ainda que eles componham
uma relação contratual unitária.
Receitas advindas, por exemplo, de um contrato de compra e venda de um
guarda-roupa, que também inclua a sua respectiva montagem, devem ser decompostas em tantas partes quantas forem as transferências de bens ou serviços prometidos ao cliente. Desse modo, a receita obtida por meio do contrato em questão
deve ser alocada conforme a transferência do ativo “mercadoria” (guarda-roupa)
e do ativo “serviço” (montagem), mesmo que o preço ajustado no contrato seja
uno.
Ora, se as dificuldades que envolvem a tributação da economia digital derivam, em larga medida, da realização de contratos complexos, que abrangem não
apenas uma, mas várias obrigações6, sendo que, apesar do leque de obrigações

5

6

comentar as alterações legislativas iniciais que reformaram a Estrutura Conceitual Básica, o autor
apontou para o fato de que a designação que a nova contabilidade dá à “forma jurídica” corresponde, no mundo do direito, à “natureza jurídica”, de modo que o “princípio da primazia da
substância sobre a forma”, prescrito pela nova contabilidade, deve ser visualizado, sob uma ótica
jurídica, como sendo, na verdade, o “princípio da aparência econômica sobre a natureza jurídica”.
O jurista demonstra a precisão do seu apontamento por meio da análise do item 35 do Pronunciamento Conceitual Básico, elaborado pelo CPC, o qual, à luz da primazia da essência sobre a
forma, prescreve que uma entidade não deve reportar a venda de um ativo a terceiro nos casos em
que a documentação indique a transferência legal da propriedade a esse terceiro, mas que, ao
mesmo tempo, sejam realizados acordos que assegurem que a entidade continuará a usufruir os
futuros benefícios econômicos gerados pelo ativo e o recomprará depois de um certo tempo.
Diante disso, fica evidente que, numa percepção contábil do negócio em questão, a compra e
venda com cláusula de retrovenda não passa de um empréstimo munido de uma garantia, cuja
essência econômica é artificiosamente velada pela forma legal adquirida. Ocorre que, em termos
jurídicos, não há absolutamente nada de artificial na compra e venda com cláusula de retrovenda
(art. 505 do Código Civil), dado que sua natureza jurídica difere completamente do mútuo (art.
586). Por tais motivos, a teoria contábil da essência sobre a forma se reflete no mundo do direito
como a teoria da aparência econômica sobre a natureza jurídica. Cf. BIANCO, João Francisco.
Aparência econômica e natureza jurídica. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São Paulo:
Dialética, 2010, p. 174-176.
Item 31 do CPC/47: “A entidade deve reconhecer receitas quando (ou à medida que) a entidade
satisfizer à obrigação de performance ao transferir o bem ou o serviço (ou seja, um ativo) prometido ao cliente. O ativo é considerado transferido quando (ou à medida que) o cliente obtiver o
controle desse ativo.”
Luís Eduardo Schoueri e Guilherme Galdino dissertam, a respeito desse contexto, que a transformação das condições materiais causada pela Internet das Coisas dá ensejo ao surgimento de
questões em relação à natureza jurídica envolvendo tais objetos inovados e a dificuldade de enquadrá-los dentro das molduras dos conceitos jurídicos tradicionais. Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, Guilherme. Internet das Coisas à luz do ICMS e do ISS: entre mercadoria, prestação de serviço de comunicação e serviço de valor adicionado. In: FARIA, Renato Vilela; SILVEIRA, Ricardo Maitto da; MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo (coord.). Tributação da
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envolvidas na avença, o preço fixado no contrato é indivisível, somos levados a
crer, numa primeira análise, que os métodos contábeis prescritos pelo CPC 47
podem constituir uma solução para o problema apontado, já que, por meio da
identificação das obrigações de performance, seria possível não só discriminar
cada operação econômica típica abrangida pelo contrato, como também atribuir
o valor correspondente a cada uma delas.
Embora logicamente coerente, a conclusão acima desenvolvida pode ser precipitada, já que as premissas a partir das quais o raciocínio trilha o seu caminho
lógico precisam ser enfrentadas. Para que essa ideia seja, de fato, consistente, é
necessário investigar se há identidade ou, pelo menos, aproximações entre os
conteúdos do método contábil e do problema jurídico que ele parece resolver. Os
próximos tópicos serão dedicados justamente a esse propósito.
2.2. O modelo brasileiro de dependência parcial
É preciso destacar, inicialmente, que um mesmo evento pode servir de suporte fático para a incidência de diversas normas, sejam elas de natureza jurídica
ou contábil. Um mesmo dado fático apreendido pelas ciências contábeis pode
adquirir outras texturas e cores ao ser manuseado pelo instrumental das ciências
jurídicas, pois cada sistema de conhecimento opera com signos que lhe são próprios e possui o seu exclusivo fechamento operacional7.
Embora o contrato seja um denominador comum entre contabilistas e tributaristas, as ciências que fundamentam suas respectivas análises constituem corpos
de linguagem diversos, cujas finalidades são igualmente inconfundíveis. Enquanto a contabilidade busca retratar o patrimônio da entidade e suas mutações, o
direito tributário busca nas variações positivas desse patrimônio signos presuntivos da capacidade contributiva.
Tais distinções, que conferem autonomia à contabilidade e ao direito tributário, não inviabilizam, entretanto, a possibilidade de que haja um diálogo normativo entre eles8.

7

8

economia digital: desafios no Brasil, experiência internacional e novas perspectivas. São Paulo:
Saraiva, 2018, p. 246.
Cf. DIAS, Karem Jureidini. O ágio e a intertextualidade normativa. In: MOSQUERA, Roberto
Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010. vol. 2, p. 86 e ss. Inspirado nesses mesmos preceitos lógicos, Marcelo Neves, ao examinar os desafios da interdisciplinaridade, pondera que os diversos
ramos do conhecimento observam os problemas e procuram solucioná-los de acordo com seus
próprios critérios, com os quais é traduzida a linguagem de outras esferas na sua própria linguagem, da qual emergem novos sentidos. Cf. NEVES, Marcelo. Pesquisa interdisciplinar no Brasil:
o paradoxo da interdisciplinaridade. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica vol. 1. Porto
Alegre, 2005, p. 207-214, p. 211 e ss.
Cf. BIANCO, João Francisco. Condições para um diálogo normativo entre o direito contábil e o
direito tributário. Direito tributário – princípio da realização no imposto sobre a renda (estudos em
homenagem a Ricardo Mariz de Oliveira). São Paulo: IBDT, 2019, p. 163-164. Ao examinar seme-

618

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

Os pontos de intersecção entre as ciências contábil e jurídica criam, na verdade, uma verdadeira interdisciplinaridade entre tais ramos do conhecimento,
tendo em vista que, embora o direito tributário não dependa totalmente da contabilidade, tampouco é indiferente a ela. Há entre ambos uma relação de dependência parcial. Nesse sentido, Luís Eduardo Schoueri observa que, de modo geral, a legislação brasileira buscou se manter nesse modelo de dependência parcial, já que o lucro tributário, por exemplo, corresponde ao lucro contábil posteriormente ajustado conforme os ditames da legislação tributária9.
O que nos importa saber, então, é se o modelo de dependência parcial adotado no Brasil, no qual contabilidade e direito tributário se relacionam como dois
vasos comunicantes, abre brechas para que o método contábil de reconhecimento
de receitas do CPC 47 seja utilizado na identificação das operações econômicas
típicas inseridas num contrato complexo ou, ao menos, na atribuição de valor a
cada uma delas, de modo a fornecer critérios seguros à tributação das partes desse todo. Antes disso, porém, é necessário tecer alguns comentários acerca da influência que a nova contabilidade e sua base teórica exerce sobre o CPC 47.
3. O DNA da nova contabilidade e sua influência no CPC 47
3.1. Das formas de direito civil aos padrões contábeis internacionais
Até a edição da Lei n. 11.638/2007, a contabilidade brasileira apurava a movimentação patrimonial de uma empresa a partir de critérios provenientes da
legislação civil. Em razão disso, para que houvesse, por exemplo, a existência de
acréscimo patrimonial, era necessária a aquisição de um direito novo, já que as
demonstrações contábeis, sob forte influência da legislação civil, remontavam à
ideia de patrimônio como um conjunto de direitos e obrigações.
Justamente por adotar parâmetros que privilegiavam a concepção jurídica
em detrimento da econômica, a velha contabilidade produzia incompreensões ao
tentar demonstrar a efetiva condição financeira da entidade. A base teórica que
lastreava suas técnicas impedia, por exemplo, que uma empresa de aviação indicasse em seu balanço contábil a existência de aeronaves que integravam sua frota
por meio de contratos de arrendamentos, pois o direito de propriedade que re-

9

lhante problema, Paulo de Barros Carvalho leciona que a realidade, com a multiplicidade de suas
determinações, se abre para receber distintos recortes cognoscitivos, de modo que, a partir de um
mesmo evento, o jurista constrói o fato jurídico; como também o contabilista, o fato contábil; e o
economista o fato econômico. Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Entre a forma e o conteúdo na
desconstituição dos negócios jurídicos simulados. In: SCHOUERI, Luís Eduardo; BIANCO, João
Francisco (coord.). Estudos de direito tributário em homenagem ao Professor Gerd Willi Rothmann. São
Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 718.
Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. O mito do lucro real na passagem da disponibilidade jurídica
para a disponibilidade econômica. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro
Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010. vol. 1, p. 257.
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caía sobre elas pertencia a terceiros, motivo pelo qual, apesar de estarem sob seu
controle, tais aeronaves não podiam ser contabilizadas como ativos imobilizados
no balanço contábil da arrendatária10.
Visando sanar esse cenário de assimetria informacional – e, com isso, fornecer maior transparência aos investidores nacionais e estrangeiros –, a nova contabilidade buscou se adequar aos padrões contábeis internacionais, os quais, como
bem observa Ricardo Mariz de Oliveira, foram construídos sob regimes jurídicos
que não correspondem ao nosso, o que explica, em grande medida, os motivos
pelos quais há uma interpretação econômica do patrimônio pela nova contabilidade11.
3.2. A concepção multifacetada do patrimônio e sua influência no CPC 47
Luís Eduardo Schoueri observa que essa nova concepção de patrimônio, livre
das amarras jurídicas do direito civil e interessada na compreensão da essência
econômica dos fatos, encontra na experiência jurídica anglo-saxônica seu referencial teórico. À diferença do que ocorre nos sistemas jurídicos da civil law, o
conceito de patrimônio (property) se associa, na common law, à noção de ownership,
que, por sua vez, admite segregação entre aquele que possui uma mera titularidade jurídica sobre o bem (legal ownership) e aquele que possui o direito de usufruir
desse bem (beneficial ownership)12.
Elaborado à luz desse novo imaginário contábil, ao prescrever um método de
reconhecimento de receitas conforme as “obrigações de performance” assumidas
em um contrato, o CPC 47 se conecta à concepção patrimonial multifacetada da
common law, na medida em que, como bem observa Heron Charneski, a transferência de um ativo deixa de corresponder à aquisição de um “direito novo” e
passa a significar a transferência do imediato “controle” de um bem ou serviço ao
cliente13.

10

11

12

13

Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Nova contabilidade e tributação: da propriedade à “beneficial
ownership”. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2014. vol. 5, p. 202-205.
Cf. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Entre contratos e receitas, as obrigações de desempenho. In:
SILVA, Fabio Pereira da; MURCIA, Fernando Dal-Ri; VETTORI, Gustavo Gonçalves; PINTO,
Alexandre Evaristo (org.). Controvérsias jurídico-contábeis. São Paulo: FIPECAFI/IBDT/GEN/
ATLAS, 2019, p. 311.
Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Nova contabilidade e tributação: da propriedade à “beneficial
ownership”. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2014. vol. 5, p. 212.
Cf. CHARNESKI, Heron. CPC 47 (IFRS 15): aspectos tributários na nova norma contábil sobre
receitas. Revista Direito Tributário Atual vol. 40. São Paulo: IBDT, 2018, p. 260-288, p. 272 e ss. Ao
lançar o seu olhar sobre o direito inglês, René David adverte que, para aprender os conceitos que
formam sua base, é necessário que o jurista habituado a raciocinar com base na civil law abandone as ideias construídas dentro desse sistema, que resultam de séculos de refinamento do pensamento jurídico nas Universidades, e se volte a certas ideias elementares, mais concretas. Para que
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Os traços do direito consuetudinário que se fazem presentes nos métodos
contábeis do CPC 47 derivam, então, da carga genética por ele herdada da nova
contabilidade. Tanto o método de reconhecimento de receitas conforme as obrigações de performance como o princípio da primazia da essência econômica sobre a forma jurídica são, portanto, ideias originariamente jurídicas, cuja introdução, contudo, no Brasil, se deu a partir do esforço de contabilistas que, com razão,
ambicionavam demonstrações capazes de espelhar com maior nitidez a realidade
econômica da entidade, e que encontraram no padrão internacional de contabilidade, influenciado pela lógica da common law, a solução para o problema apontado.
Resta saber então se a presença do DNA do direito consuetudinário nos métodos contábeis do CPC 47 cria incompatibilidade entre eles e o direito tributário
brasileiro ou se, ao contrário disso, é possível adequar as obrigações de performance à consideração econômica do direito tributário14, para que, a partir dessa
eventual convergência, seja possível: (i) estabelecer aproximações entre as obrigações de performance do CPC 47 e as operações econômicas típicas que integram
um arranjo contratual complexo, sobre as quais incidirão os tributos correspondentes; (ii) atribuir, a partir do método de alocação de receitas do CPC 47, o valor
correspondente a cada operação econômica típica, obtendo, com isso, a base de
cálculo do tributo.
Havendo possibilidade de os métodos contábeis do CPC 47 serem usados
para tais finalidades, menores serão as dificuldades que envolvem, sobretudo no
âmbito da economia digital, o tratamento tributário dos contratos que expressam
o dilema da diversidade de obrigações em face da unidade do preço.
4. Os métodos contábeis do CPC 47 em face dos contratos complexos
4.1. Alinhamento do CPC 47 com o direito: o item 10 do pronunciamento técnico
Conforme foi sinalizado anteriormente, embora sejam disciplinas autônomas, direito tributário e contabilidade exercem entre si influências recíprocas, de

14

se entenda, por exemplo, o conceito de propriedade no direito inglês, é necessário que o jurista
abandone a concepção unitária e absoluta que a civil law possui a respeito do direito de propriedade, tendo em vista que, por razões históricas, ninguém, talvez com a exceção do rei, seria capaz
de concentrar em suas mãos, no sistema jurídico da common law, a totalidade dos atributos do
direito de propriedade, que é, portanto, essencialmente fragmentada no direito inglês. Cf. DAVID, René. Le droit anglais. Trad. port. Eduardo Brandão. O direito inglês. São Paulo: Martins
Fontes, 1997, p. 89-99.
Partindo do pressuposto que o direito tributário é informado pelo princípio da capacidade contributiva, é possível reconhecer, em alguns casos, que a hipótese tributária não se vincula a estruturas de direito privado, a não ser nos casos em que o legislador tributário optou por levar em
conta a estrutura de direito privado invocada pela norma tributária e não o dado econômico
subjacente à estrutura de direito privado. Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed.
São Paulo: Saraiva, 2019, p. 763 e ss.
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modo que nem a contabilidade, nem muito menos o direito tributário, são matérias que dependem totalmente uma da outra, nem tampouco ignoram completamente uma à outra. Isso pode ser constatado pelo item 10 do CPC 47, no âmbito
do qual ficou estabelecido que a exigibilidade dos direitos e obrigações em contrato é matéria de ordem legal (“matter of law”), razão pela qual devem ser consideradas as práticas e os processos variáveis conforme “ jurisdição, setores e entidade”, a fim de que seja determinado se e quando um acordo com o cliente cria
obrigações exigíveis15.
Além de atenuar as potenciais divergências entre o direito e a contabilidade,
a concessão que o item 10 do CPC 47 faz em relação ao direito é, sob a perspectiva da própria contabilidade, de suma importância, já que a matéria legal cria
efeitos econômicos distintos conforme a natureza jurídica dos bens ou serviços
prometidos. Na análise econômica de um contrato, tão importante quanto identificá-lo, por exemplo, como um “contrato de prestação de serviços”, é reconhecê-lo como um contrato de “prestação de serviços médicos”, já que tal adjetivação
atrai a incidência de normas específicas sobre ele, as quais criam obrigações também específicas que, por sua vez, produzem impactos econômicos que interessam
aos usuários da contabilidade16.
É preciso reconhecer, à luz dessas considerações introdutórias, que, apesar
da reação defensiva de parte da comunidade jurídica ao CPC 4717, o que se nota,
na verdade, é que esse pronunciamento técnico, a começar pelo item 10, revela

15

16

17

Item 10 do CPC 47: Contrato é um acordo entre duas ou mais partes que cria direitos e obrigações
exigíveis. A exigibilidade dos direitos e obrigações em contrato é matéria legal. Contratos podem
ser escritos, verbais ou sugeridos pelas práticas usuais de negócios da entidade. As práticas e os
processos para estabelecer contratos com clientes variam entre jurisdições, setores e entidade.
Além disso, eles podem variar dentro da entidade (por exemplo, eles podem depender da classe
do cliente ou da natureza dos bens ou serviços prometidos). A entidade deve considerar essas
práticas e processos ao determinar se e quando um acordo com o cliente cria direitos e obrigações
exigíveis.
Decio Zylbersztajn e Rachel Sztajn observam, a respeito disso, que o direito influencia e é influenciado pela economia, assim como as organizações influenciam e também são influenciadas pelo
ambiente institucional, de modo que a análise normativa encontra a análise positiva, com reflexos que não podem ser desprezados na metodologia de pesquisa nessa interface. Cf. ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel. Análise econômica do direito e das organizações. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel (org.). Direito e economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 3.
Fabiana Carsoni observa, por exemplo, que, além de violar a proibição legal do uso da analogia
quando dela resultar a exigência de tributo não previsto em lei, o emprego irrestrito dos métodos
contábeis do CPC 47 no direito tributário também afrontaria a legalidade e a segurança jurídica,
já que seus critérios de interpretação desprezam a natureza jurídica dos atos e negócios, sem a
qual os fatos que ensejam a incidência da norma tributária não são corretamente identificados, o
que contribuiria para uma maior confusão na reinterpretação dos conceitos de “mercadoria” e
“serviço”, em franco prejuízo à delimitação das competências tributárias e, consequentemente, à
segurança jurídica. Cf. SILVA, Fabiana Carsoni Alves F. da. Direito tributário e contabilidade:
independência e intersecção. A convivência das duas ciências. Revista Tributária e de Finanças
Públicas n. 132. São Paulo: Thomson Reuters, 2017, p. 211-238, p. 226 e ss.
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um alinhamento com o direito que merece a mesma atenção dada pelos juristas
aos pontos de divergência que tal norma contábil, por óbvio, também possui em
relação ao direito tributário. Além dessas incongruências serem totalmente justificáveis pelos diferentes propósitos aos quais a contabilidade e o direito se destinam, elas não são capazes de produzir os efeitos tributários alardeados, conforme
veremos a seguir18.
4.2. Obrigações de performance: bens e serviços “distintos”
O CPC 47 prescreve um método de reconhecimento de receitas sistematizado
em cinco etapas: (i) identificação do contrato com o cliente, (ii) identificação de
obrigações de performance distintas, (iii) determinação do preço de transação,
(iv) alocação do preço de transação às obrigações de desempenho distintas, (v)
reconhecimento da receita conforme a satisfação das obrigações de desempenho19.
Dentre elas, a que chamou maior atenção da comunidade jurídica foi, sem
dúvida, a etapa de reconhecimento das obrigações de performance, na qual a
entidade identifica os bens e serviços a serem transferidos ao cliente, para que, a
partir daí, seja possível alocar o valor da contraprestação (preço) conforme cada
bem ou serviço distintamente identificados no contrato20.
Para o cumprimento dessa etapa, a entidade deve, portanto, identificar previamente os bens e serviços distintos. Serão assim considerados aqueles bens e
serviços dos quais o cliente pode se beneficiar, seja isoladamente, seja em conjunto com outros recursos prontamente disponíveis a ele21.

18

19

20

21

Poder-se-ia argumentar, com razão, que as alterações contábeis do CPC 47 afetariam a apuração
dos tributos federais sobre a renda e receitas (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS). Ocorre que, ciente
disso, a RFB, em cumprimento ao que estabelece o art. 58 da Lei n. 12.973/2014, editou a IN RFB
n. 1.771/2017, que neutralizou os potenciais efeitos tributários dos novos métodos contábeis do
CPC 47. Cf. CHARNESKI, Heron. CPC 47 (IFRS 15): aspectos tributários na nova norma contábil
sobre receitas. Revista Direito Tributário Atual vol. 40. São Paulo: IBDT, 2018, p. 280 e ss.
Cf. AQUINO, Carlos Elder Maciel de; IUDÍCIBUS, Sérgio de; SANTOS, Fernando de Almeida;
SAPORITO, Antonio. Receita de contrato com cliente (IFRS 15/CPC 47): aspectos contábeis do
segmento de medicina diagnóstica no Brasil. Revista Contemporânea de Contabilidade vol. 16, 2019,
p. 137-161, p. 142.
Item 22 do CPC 47: No início do contrato, a entidade deve avaliar os bens ou serviços prometidos
em contrato com o cliente e deve identificar como obrigação de performance cada promessa de
transferir ao cliente: (a) bem ou serviço (ou grupo de bens ou serviços) que seja distinto; ou (b)
série de bens ou serviços distintos que sejam substancialmente os mesmos e que tenham o mesmo
padrão de transferência para o cliente (ver item 23).
Item 27 do CPC 47: Bem ou serviço prometido ao cliente é distinto, se ambos os critérios a seguir
forem atendidos: (a) o cliente pode se beneficiar do bem ou serviço, seja isoladamente ou em
conjunto com outros recursos que estejam prontamente disponíveis ao cliente (ou seja, o bem ou
o serviço é capaz de ser distinto); e (b) a promessa da entidade de transferir o bem ou o serviço ao
cliente é separadamente identificável de outras promessas contidas no contrato (ou seja, compromisso para transferir o bem ou o serviço é distinto dentro do contexto do contrato).
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Em outras palavras, essa “distinção”, que dá aos compromissos que a entidade possui em relação ao cliente o status de “obrigações de performance”, só se faz
presente num contrato se: (i) o bem ou serviço puder ser objeto de uma relação
contratual autônoma; (ii) não constituir esse bem ou serviço um insumo de outro
bem ou serviço; (iii) não modificar ou personalizar outro bem e serviço; e (iv) não
ser altamente dependente de, nem altamente inter-relacionado com outros bem
ou serviços, de modo, portanto, que seja possível ao cliente celebrar normalmente
um contrato sem esse bem ou serviço distinto incluído (leia-se: sem essa obrigação
de performance)22.
4.3. As obrigações de performance em face do ICMS e do ISS
O método de reconhecimento de receitas do CPC 47 trouxe à tona, entre os
tributaristas, a seguinte preocupação: será que, ao determinar o fracionamento
de diversos tipos de obrigações de desempenho articuladas numa relação contratual complexa, o método do CPC 47 não levaria ao reconhecimento de operações
independentes de bens e serviços que, assim consideradas, atrairiam a incidência
do ICMS e ISS, e que até então eram, no mais das vezes, tributadas segundo a
natureza jurídica da obrigação principal23?
Embora não se tenha verificado nos âmbitos estadual e municipal a edição de
uma norma que neutralizasse os efeitos tributários do CPC 47, tal como a IN RFB
n. 1.771 o fez em nível federal, efeitos de tal natureza poderiam exprimir, numa
primeira análise, um conflito de competência24, cuja resolução, segundo estabelece a Constituição Federal, somente pode ser dirimida por meio de lei complementar (art. 146, I, da Constituição Federal), o que conteria o apetite arrecadatório de Estados e Municípios em relação às obrigações de desempenho contabilmente identificadas25.
22

23

24

25

Cf. POLIZELLI, Victor Borges; ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos de. O problema do tratamento
tributário dos contratos atípicos da economia digital: tipicidade econômica e fracionamento de
contratos. Revista Direito Tributário Atual vol. 39. São Paulo: IBDT, 2018, p. 474-506, p. 496 e ss.
Cf. CHARNESKI, Heron. CPC 47 (IFRS 15): aspectos tributários na nova norma contábil sobre
receitas. Revista Direito Tributário Atual vol. 40. São Paulo: IBDT, 2018, p. 283.
Muitas vezes, em razão das diferentes facetas que uma atividade pode apresentar, convalida-se
não só um tipo de interpretação quanto à possibilidade de incidência tributária. Justamente em
ocasiões como essas, cabe à lei complementar dispor sobre conflitos desta natureza, para que se
impeça a tributação de determinada atividade por dois entes federativos possivelmente competentes. Cf. NISHIOKA, Alexandre Naoki. Da não-incidência do ISS sobre serviços de agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer, executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais
vol. 9, n. 31, 2006, p. 166-184, p. 181.
Interessante a posição defendida por Roque Antonio Carrazza, para quem o termo “conflito de
competência” teria sido impropriamente empregado no âmbito da referida norma constitucional,
já que os conflitos de competência em matéria tributária não existem de fato, porque só podem
ser provocados: (i) por uma lei tributária inconstitucional; (ii) por uma pretensão administrativa
ilegal; (iii) e por uma insurgência do apontado sujeito passivo, de modo que caberá ao Poder Ju-

624

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

O mandamento constitucional em questão, contudo, não resolve todas as
questões que envolvem o problema das obrigações de desemprenho em face do
ICMS e do ISS. A Lei Complementar n. 116/2003, que sistematizou a lista de serviços passíveis de serem submetidos à incidência do ISS26, dispõe que, ressalvadas
as exceções previstas na lista anexa à própria lei, os serviços nela mencionados
não ficam sujeitos à incidência do ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias27. Desse modo, para que possamos afirmar, nos termos
da lei complementar em análise, que não haverá incidência do ICMS sobre determinada mercadoria fornecida junto com a prestação de um serviço, é necessário
que seja verificado o cumprimento de dois requisitos: (i) não seja o serviço em
questão uma das exceções presentes na lista anexa à Lei Complementar n.
116/2003; (ii) a relação contratual estabelecida possa ser de fato considerada, para
efeitos tributários, prestação de um serviço.
Verifica-se, portanto, que a análise do segundo requisito demanda um raciocínio mais aprofundado, na medida em que requer a qualificação jurídica da estrutura contratual adotada ou da operação econômica subjacente ao negócio praticado28. De que maneira, então, o intérprete pode extrair do íntimo de um contrato sua natureza jurídica ou, ainda, a operação econômica típica subjacente a ele.
Embora a autonomia do direito tributário em relação aos outros ramos jurídicos seja, no presente, um dado incontestável29, não menos crível é o fato de que
o direito privado, ao longo de séculos de maturação teórica, construiu um valioso
aparato científico acerca do contrato, por meio do qual é permitido ao jurista,
inclusive aquele que se dedica ao estudo do direito tributário, nos termos dos arts.
109 e 110 do Código Tributário Nacional, melhor interpretá-lo30.

26

27
28

29

30

diciário – e somente a ele – dizer o direito. Por tais razões, conclui o autor, a lei complementar
tributária fará desaparecer tal conflito. O máximo que ela poderá fazer a respeito disso é reforçar
o perfil constitucional de cada tributo, para que, se possível, tais conflitos não surjam. Cf. CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 27. ed. São Paulo: Malheiros,
2011, p. 1036-1037.
Cf. BARRETO, Aires Fernandino. Curso de direito tributário municipal. São Paulo: Saraiva, 2009,
p. 328.
Art. 1º, § 2º, da Lei Complementar n. 116/2003.
Conforme leciona Alfredo Augusto Becker, “o gatilho da hipótese de incidência pode ser ativado
um fato qualquer, seja de natureza física, biológica, psíquica, econômica, política, artística, religiosa, etc. ... e inclusive de natureza jurídica, bastando, para tanto, que a interpretação da lei revele estar um determinado fato incluído na composição da hipótese de incidência da norma jurídica”. Cf. BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 3. ed. São Paulo: Lejus,
1998, p. 346.
Ruy Barbosa Nogueira pondera, contudo, que, à semelhança de qualquer outro ramo do direito,
a autonomia do direito privado é relativa, na medida em que nenhum ramo se aparta da unidade
da ciência do direito. Cf. NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. 12. ed. São Paulo:
Saraiva, 1994, p. 34-36.
As distinções conceituais entre o contábil e o jurídico não se manifestam apenas no direito tributário, mas também fora dele, como, por exemplo, nas relações societárias e negociais, no âmbito
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Por tais razões, o tributarista não pode se dar ao luxo de desprezar por completo o aparato teórico que o direito privado oferece quanto à qualificação dos
negócios jurídicos, os quais, quando não constituem o pressuposto fático de incidência da norma tributária, criam, ao menos, a circunstância negocial na qual
reside uma operação econômica, ou seja, uma situação fática que enseja a incidência da norma tributária, nos termos do art. 116 do Código Tributário Nacional31.
A questão é: as obrigações de performance correspondem às categorias de
direito civil que ativam o gatilho de incidência da norma tributária ou àquelas
situações de fato que produzem o mesmo efeito?
4.3.1. Análise do problema à luz dos tipos contratuais e das operações econômicas
típicas
Embora haja, sim, no âmbito do CPC 47, claras aproximações entre os métodos contábeis nele prescritos e o direito, seria exagerado dizer que as obrigações
de performance correspondem tanto aos tipos contratuais do direito civil como às
operações econômicas típicas, até porque há conhecidas divergências entre a qualificação civil de um negócio jurídico e a sua respectiva qualificação tributária32, o
que, pela lógica, impossibilita que as obrigações de performance possam refletir,
a um só tempo, as duas categorias33.

31

32

33

das quais estão contidas as manifestações da capacidade contributiva, ou seja, os pressupostos
para a incidência de tributos. Vale lembrar que o direito tributário, como bem observa Heleno
Tôrres, não atinge o negócio jurídico e seus efeitos abstratos, mas colhe-o em concreto, como
motivo, na forma de fato jurídico e relação jurídica, para, somente a partir daí, fazer surtir os
efeitos que lhes forem próprios, na conformação do fato jurídico tributário. Cf. TÔRRES, Heleno
Taveira. Direito tributário e direito privado: autonomia privada: simulação: elusão tributária. São
Paulo: RT, 2003, p. 88. Além do mais, como leciona Klaus Tipke, embora não seja necessário que
o direito tributário se oriente por princípios de direito civil ou por princípios de outros ramos de
direito público, ele deve observar os princípios de outras ordens jurídicas parciais para impedir
que sejam produzidas contradições axiológicas na ordem jurídica total. Cf. TIPKE, Klaus. Trad.
port. Luís Eduardo Schoueri. Sobre a unidade da ordem jurídica tributária. In: SCHOUERI, Luís
Eduardo; ZILVETI, Fernando Aurelio (coord.). Direito tributário: estudos em homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, p. 60.
“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes
os seus efeitos:
I – tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias
materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;
II – tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída,
nos termos de direito aplicável.”
A empreitada, que constitui, no direito civil, um tipo contratual autônomo (arts. 610 a 626 do
Código Civil), é qualificada como um serviço, no direito tributário (item 7.02 da Lei Complementar n. 116/2003).
Por maiores que sejam os esforços de aproximação da contabilidade ao direito tributário ou viceversa, tais ramos do conhecimento se prestam a diferentes propósitos, razão pela qual a promessa
de transferir ao cliente um bem ou serviço distinto (i.e. obrigação de performance) não necessariamente corresponderá a uma operação econômica típica, para fins tributários, nem muito menos a um tipo contratual, assim qualificado pela legislação civil, capaz de ativar o gatilho de inci-
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Dentre essas duas espécies de suporte fático à incidência da norma tributária, existe maior similitude entre as operações econômicas típicas e as obrigações de
performance do que entre estas e os tipos contratuais, embora não se queira negar,
com isso, a existência de substância econômica também nos tipos contratuais, já
que, como bem percebido por Enzo Roppo, o contrato é o invólucro jurídico de
uma operação econômica reconhecida e tutelada pelo direito34.
Há, portanto, uma razão lógica para que as obrigações de performance reflitam com maior nitidez a situação fática economicamente tipificada do que o tipo
contratual aludido na norma fiscal. Apesar de ambos constituírem, no direito tributário brasileiro, gatilhos que ativam a hipótese de incidência da norma tributária (a depender da opção feita pelo legislador)35, e também possuírem, cada qual
à sua maneira, substância econômica, o tipo contratual tem, no plano legal, a
realização da operação econômica que o tipifica, enquanto a operação econômica
típica ocorre no plano fático, ao qual a contabilidade se dedica e sobre o qual ela
se debruça.
Por tais razões, nem tudo aquilo que a técnica contábil prescrita pelo CPC 47
qualifica como um serviço distinto (leia-se: uma obrigação de performance) corresponde à prestação de um serviço contratualmente tipificado, razão pela qual, nas
situações em que a norma fiscal enuncia um tipo contratual e não um fato econômico como pressuposto necessário à incidência desta, as obrigações de performance
serão, no mais das vezes, um assunto que em muito pouco poderá contribuir na
resolução do problema jurídico da incidência do ICMS e ISS, que dependerá muito mais de uma aferição da natureza jurídica do contrato do que da operação
econômica nele envolvida36.

34

35
36

dência da norma tributária. Nos casos em que a incidência do ICMS ou do ISS estiver ligada, seja
por opção do legislador tributário, seja por construção jurisprudencial à um tipo contratual e não
a uma operação econômica típica, os recortes contábeis do CPC 47 acontecerão somente na superfície econômica dos contratos, mantendo intacto o seu íntimo, ou seja, a causa do negócio jurídico, que, segundo observação de Heleno Tôrres, tem o condão de vincular a aplicação da
norma tributária. Cf. TÔRRES, Heleno Taveira. Direito tributário e direito privado: autonomia privada: simulação: elusão tributária. São Paulo: RT, 2003, p. 93. Nesse mesmo sentido, Heron Charneski observa que as normas constitucionais que instituem a competência dos entes tributantes
para cobrança do ICMS e do ISS revelam materialidades que, antes da entrada de uma norma
complementar específica no ordenamento jurídico, estão mais relacionadas ao negócio jurídico
praticado do que a métodos contábeis de alocação de receitas, o que não ocorre, entretanto, com
tamanha intensidade em relação aos tributos federais sobre a renda, que tomam os dados contábeis como ponto de partida. Cf. CHARNESKI, Heron. CPC 47 (IFRS 15): aspectos tributários na
nova norma contábil sobre receitas. Revista Direito Tributário Atual vol. 40. São Paulo: IBDT, 2018,
p. 284.
Cf. ROPPO. Enzo. Il contrato. Trad. port. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. O contrato. Coimbra: Almedina. 2009, p. 211.
Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 780 e ss.
Ao examinarem o problema da habilitação do telefone celular para os efeitos de incidência do
ICMS, Arnoldo Wald e Alexandre Nishioka chegam a semelhante conclusão. Na percepção dos
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Necessário, então, analisar a similitude existente entre as obrigações de performance e o fato econômico típico, bem como a potencial criação de parâmetros, a
partir dessa confluência, que sejam úteis ao correto tratamento tributário dos
arranjos contratuais complexos.
4.3.2. A importância do critério da distinção e da observação do contexto na
confluência entre obrigações de performance e fatos econômicos típicos
Afirmou-se anteriormente que há entre as obrigações de performance e os
fatos econômicos típicos uma maior correspondência ontológica. A questão é: haveria entre tais categorias tamanha similitude que, por meio da alocação de receitas conforme as obrigações de performance, poderia ser resolvido o problema da
tributação dos arranjos contratuais complexos pactuados sob um valor unitário?
Pois bem. Se o critério da distinção, no reconhecimento contábil das obrigações de performance, e a observação do contexto, na identificação jurídica dos fatos econômicos típicos, forem corretamente observados, é possível que haja uma
confluência suficientemente consistente entre obrigações de performance e fatos econômicos típicos, por meio da qual serão produzidos parâmetros capazes de conduzir os arranjos contratuais complexos e atípicos (art. 425 do Código Civil), dotados de múltiplos elementos economicamente típicos (art. 116 do Código Tributário Nacional), a um tratamento tributário preciso.
A distinção é o critério que qualifica a promessa de transferência de um bem
ou serviço como sendo ou não uma obrigação de performance. Como foi visto, se

autores, referido serviço de habilitação, que corresponde ao ato de ativação da estação móvel do
assinante, seria apenas uma atividade-meio que possibilita a efetiva prestação dos serviços de telecomunicação, que constituem a atividade-fim. Dessa forma, a atividade de habilitação constituiria, na verdade, um “pseudosserviço” (atividade-meio) que não se confunde com a prestação do
serviço (atividade-fim), de modo que o ICMS não incide sobre aquela atividade acessória. Cf.
WALD, Arnoldo; NISHIOKA, Alexandre Naoki. Da definição de serviços de comunicação para
efeitos de incidência do ICMS: o caso da habilitação de telefone móvel celular. Revista Dialética de
Direito Tributário n. 102. São Paulo: Dialética, 2004, p. 22-32, p. 25. No mesmo sentido, Aires
Fernandino Barreto observa que, por não distinguirem a consistência do esforço humano prestado a outrem, sob regime de direito privado, com conteúdo econômico, das ações intermediárias
que tornam possível o “fazer para terceiros”, os leigos acabam confundindo o exercício de uma
atividade-meio com prestação de serviço, de modo que tratam, como iguais, fatos absolutamente
díspares. Cf. BARRETO, Aires Fernandino. ISS – intributabilidade das atividades-meio: imperativo constitucional. In: BARRETO, Aires Fernandino (coord.). Direito tributário contemporâneo:
estudos em homenagem a Geraldo Ataliba. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 31. Nesse mesmo sentido, Elidie Palma Bifano e Bruno Fajersztajn defendem que os métodos contábeis do CPC 47 são
irrelevantes para determinar o regime tributário aplicável, porque impostos como ICMS e ISS
não incidem sobre fatos contábeis, mas sim sobre negócios jurídicos, da forma como estes são
apurados pelo direito, não pela contabilidade. Cf. BIFANO, Elidie Palma; FAJERSZTAJN, Bruno.
Potenciais impactos tributários do CPC 47 nos negócios voltados à economia digital. In: FARIA,
Renato Vilela; SILVEIRA, Ricardo Maitto da; MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo
(coord.). Tributação da economia digital: desafios no Brasil, experiência internacional e novas perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 157.
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um bem ou serviço prometido não puder ser objeto de uma relação contratual
autônoma – sendo aproveitado, portanto, apenas como um insumo de outro bem
ou serviço –, ele não poderá ser alçado ao status contábil de uma obrigação de
performance, do mesmo modo que um contrato de transporte aéreo firmado
entre um passageiro e uma operadora aérea não pode ser segregado em uma
venda de combustível, sujeita ao ICMS, uma prestação de serviços de transporte,
também sujeita ao ICMS, uma prestação de serviços de bordo, sujeita ao ISS, e
uma locação do assento no qual o passageiro irá se acomodar, não tributável por
imposto de consumo, já que tais operações econômicas, em virtude do contexto
em que se encontram, não são típicas, sob uma análise jurídico-tributária37, nem
distintas, segundo o CPC 47.
O que se nota, portanto, é que o simples fato de uma operação econômica
complexa ser passível de valorações econômicas individuais não faz com que ela
tenha, sob uma perspectiva contábil, diferentes obrigações de performance, nem
muito menos, sob uma perspectiva jurídica, diferentes operações econômicas típicas. Para tanto, é necessária a correta observância do critério contábil da distinção e da análise jurídica do contexto, os quais, assim manejados, estabelecem, em
conjunto, parâmetros que fornecem ao intérprete subsídios para a apreciação de
todas as nuances que envolvem a complexidade contratual, o que permite seja
dado a ela um tratamento tributário menos ficcional e mais técnico, sobretudo
em relação aos arranjos contratuais complexos e atípicos formatados pela economia digital.
5. A segregação contratual na era da economia digital
5.1. A segregação contratual a serviço da técnica jurídico-tributária
Toda a discussão até aqui travada adquire contornos ainda mais nítidos no
contexto da economia digital. Regidos pela tônica da inovação comercial, os mercados digitais buscam criar modelos de negócios que sejam capazes de trazer
consigo o ineditismo, seja em relação ao serviço prestado, seja em relação ao produto comercializado. Em virtude disso, é natural que encontremos nesse nicho
econômico uma maior utilização de arranjos contratuais complexos e atípicos,
não por uma predileção jurídica, mas por serem reflexos jurídicos desse ímpeto
inovador.
Como bem observam Victor Borges Polizelli e Luiz Carlos de Andrade Júnior, a linguagem empregada nos enunciados das normas fiscais costumam fazer
alusão a contratos típicos, o que dificulta a aplicação de um tratamento tributário
preciso às operações contratuais formatadas pela economia digital, as quais, em

37

Cf. POLIZELLI, Victor Borges; ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos de. O problema do tratamento
tributário dos contratos atípicos da economia digital: tipicidade econômica e fracionamento de
contratos. Revista Direito Tributário Atual vol. 39. São Paulo: IBDT, 2018, p. 492.
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virtude das suas características inovadoras, transbordam as molduras delineadas
por qualquer um dos tipos contratuais previstos em lei38.
Nessa conjuntura, o intérprete é desafiado, por exemplo, a verificar qual o
regime tributário aplicável a um contrato que tem por objeto uma operação de
Plataform as a Service (PaaS), por meio do qual o titular desse tipo de plataforma
digital (um misto de hardware e software) permite que seus usuários (desenvolvedores e programadores) instalem nela seus respectivos aplicativos, de modo que eles
possam ser acessados pelos usuários finais39.
Apesar do nome que leva, é precipitada a afirmação de que o negócio de
PaaS constitui um serviço apto a ser tributado pelo ISS, já que é possível enxergar
nesse arranjo contratual complexo um verdadeiro leque de obrigações, as quais
tanto podem ser reconduzidas a tipos contratuais distintos (locação, cessão, serviço etc.) como podem expressar diferentes operações econômicas típicas, a depender do referencial adotado.
O que se nota, em resumo, é que os negócios firmados no âmbito da economia digital (operações de software, cloud computing, Infrastructure as a Service, Plataform as a Service, Software as a Service, streaming, Internet das Coisas, dentre outros) tendem a extrapolar as potencialidades dos mecanismos hermenêuticos da
“teoria da causa nos contratos” ou da distinção entre “atividades-meio” e “atividade-fim”, os quais, embora sejam úteis na aferição do regime tributário aplicável a
negócios dotados de alguma complexidade (habilitação de telefonia móvel no
serviço de comunicação, manipulação de produtos farmacêuticos etc.), produziriam um completo reducionismo diante da sofisticação criada em matéria contratual pelos mercados digitais.
Quanto maior a complexidade do contrato formatado pela economia digital,
menor a possibilidade de se enxergar nele um elemento preponderante capaz de
absorvê-lo como um todo40. Em virtude disso, uma interpretação que privilegie a
segregação dos contratos complexos de acordo com as operações econômicas típicas nele identificadas representa, no contexto dos negócios digitais, mais do que

38

39

40

Cf. POLIZELLI, Victor Borges; ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos de. O problema do tratamento
tributário dos contratos atípicos da economia digital: tipicidade econômica e fracionamento de
contratos. Revista Direito Tributário Atual vol. 39. São Paulo: IBDT, 2018, p. 479.
Cf. SILVEIRA, Rodrigo Maito; AMENDOLA, Antonio Carlos de Almeida. Qualificação de operações envolvendo software no Brasil à luz dos tratados contra a bitributação: visão da OCDE e a
prática brasileira. In: FARIA, Renato Vilela; SILVEIRA, Ricardo Maitto da; MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo (coord.). Tributação da economia digital: desafios no Brasil, experiência internacional e novas perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 90.
Trata-se da técnica da absorção, que tem origem no direito civil. Orlando Gomes leciona que os
partidários da teoria da absorção partem do pressuposto de que o elemento preponderante da
relação contratual mista seria de tal maneira intenso que atrairia, para sua órbita, os elementos
secundários, sujeitando-os às regras que ao elemento principal são aplicáveis. Cf. GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 124.
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uma opção hermenêutica; trata-se, na verdade, de uma objeção ao reducionismo
da realidade contratual colocada à apreciação do direito tributário.
Respeitado o critério contábil da distinção e o contexto no qual a complexidade contratual foi estabelecida, é possível que, da confluência entre o CPC 47 e
o Código Tributário Nacional, sejam produzidos critérios que possam lastrear,
com suficiente consistência técnica, a tributação das partes segregadas do todo
contratual.
5.2. A dimensão jurídica do preço e a técnica do arbitramento (art. 148 do Código
Tributário Nacional)
Por ser o preço a expressão econômica de um direito, num mundo ideal, a
entidade contribuinte estabeleceria, também no instrumento contratual complexo, o preço como resultado da somatória dos valores individuais aplicáveis a cada
operação econômica típica, em consonância com as obrigações de desempenho
reconhecidas pela sua contabilidade.
Dessa maneira, a entidade se protegeria de uma tentativa um tanto quanto
simplista do Fisco de optar pela tributação de toda a complexidade contratual por
meio do critério da causa contratual, do elemento preponderante no contrato
(havendo ou não) ou de qualquer outra tentativa hermenêutica que, por meio de
ficções, subtrai da realidade contratual sua sofisticação e complexidade, seja sob
a ótica da autonomia da vontade, seja sob a da capacidade contributiva.
Mas, embora tenha ficado clara a ideia de que a segregação contratual permite, sob uma perspectiva técnica, uma interpretação jurídico-tributária mais
realista dos arranjos contratuais complexos formatados pela economia digital,
resta ainda nebulosa a forma como esse método poderia ser colocado em prática
nas situações em que a contraprestação financeira avençada for unitária, ou seja,
em que o preço fixado por todo o pacote não for resultado de uma somatória de
valores individualizados conforme cada operação econômica típica.
De que maneira aferir, então, a base de cálculo aplicável à fatia do contrato
segregado quando o preço atribuído a ele for um só? Nessas circunstâncias, seria
inevitável a adoção de uma hermenêutica reducionista ou o método de alocação
de receitas do CPC 47 se prestaria ao objetivo de definir, mesmo a preço uno, a
base de cálculo de cada fatia segregada do contrato?
Por não deter um conteúdo jurídico, o CPC 47 não possui o condão de definir, por si só, a base de cálculo de um tributo, razão pela qual não poderá ser
utilizado como um critério exclusivo na fixação dos valores de cada operação
econômica típica, ainda que elas estejam, com base no critério da distinção, em
plena consonância com as operações econômicas típicas, já que o valor atribuído
a cada uma delas, por mais corretos que estejam, não possuem uma dimensão
jurídica.
Dessa maneira, na resolução do dilema da pluralidade de operações econômicas típicas em face da unicidade do preço estipulado, a fim de que não se caia
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no reducionismo hermenêutico de negar a existência de diferentes operações
econômicas típicas existentes em um contrato, não resta outra alternativa senão o
uso da técnica do arbitramento (art. 148 do Código Tributário Nacional), o que
demandará, sem dúvida, maiores dificuldades, mas que permitirá, no tratamento
tributário dos contratos complexos formatados pela economia digital, a produção
de resultados mais técnicos.
6. Conclusões
Em que pesem as incompatibilidades entre os métodos contábeis prescritos
pelo CPC 47 e o direito tributário, plenamente justificáveis, aliás, pelos propósitos distintos aos quais ambos se destinam, o que se nota é um maior alinhamento
entre o referido pronunciamento e o direito tributário, tendo em vista os pontos
de convergência entre ambos, como, por exemplo, as obrigações de performance, tal
como descritas pelo CPC 47 (itens 22 a 30), e os fatos econômicos típicos, da maneira
como enunciados no Código Tributário Nacional (art. 116).
Tal alinhamento requer, contudo, uma correta calibragem das obrigações de
performance, conforme o critério da distinção (itens 26 a 30 do CPC 47), bem como
uma cuidadosa interpretação do contexto no qual a operação econômica típica se
desenvolve, sem o que não é possível a construção de um canal efetivo de diálogo
entre ambos.
Os negócios formatados pela economia digital exprimem uma complexidade
que escapa à lógica binária da identificação das “atividades-meio” e da “atividadefim”. Ao invés de negar a realidade tal como ela se apresenta, é preciso que o direito tributário dê respostas condizentes à dificuldade dos problemas que lhes são
colocados à prova. Nessa conjuntura, o uso da segregação contratual para fins
tributários se apresenta como um método mais difícil, porém tecnicamente mais
preciso, de interpretação dos arranjos contratuais complexos, sobretudo aqueles
produzidos no âmbito da economia digital.
O dilema da diversidade de operações econômicas típicas em face da unidade do preço pode vir a ser mitigado, por parte das empresas que se dedicam aos
negócios digitais, por meio de uma individualização de valores, no âmbito do
instrumento contratual complexo, conforme as diferentes obrigações de performance contidas no contrato, cuja somatória estabelecerá o preço. Porém, caso a
autoridade fiscal não verifique tal esforço por parte do contribuinte, tal dilema,
em benefício da técnica, deverá ser superado por meio do instituto jurídico do
lançamento por arbitramento (art. 148 do Código Tributário Nacional).
Bibliografia
AQUINO, Carlos Elder Maciel de; IUDÍCIBUS, Sérgio de; SANTOS, Fernando
de Almeida; SAPORITO, Antonio. Receita de contrato com cliente (IFRS 15/
CPC 47): aspectos contábeis do segmento de medicina diagnóstica no Brasil.
Revista Contemporânea de Contabilidade vol. 16, 2019.

632

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

BARRETO, Aires Fernandino. Curso de direito tributário municipal. São Paulo: Saraiva, 2009.
BARRETO, Aires Fernandino. ISS – intributabilidade das atividades-meio: imperativo constitucional. In: BARRETO, Aires Fernandino (coord.). Direito tributário contemporâneo: estudos em homenagem a Geraldo Ataliba. São Paulo:
Malheiros, 2011.
BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 3. ed. São Paulo: Lejus, 1998.
BIANCO, João Francisco. Aparência econômica e natureza jurídica. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010.
BIANCO, João Francisco. Condições para um diálogo normativo entre o direito
contábil e o direito tributário. Direito tributário – princípio da realização no
imposto sobre a renda (estudos em homenagem a Ricardo Mariz de Oliveira).
São Paulo: IBDT, 2019.
BIFANO, Elidie Palma; FAJERSZTAJN, Bruno. Potenciais impactos tributários
do CPC 47 nos negócios voltados à economia digital. In: FARIA, Renato Vilela;
SILVEIRA, Ricardo Maitto da; MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo
(coord.). Tributação da economia digital: desafios no Brasil, experiência internacional e novas perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2018.
CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 27. ed. São
Paulo: Malheiros. 2011.
CARVALHO, Paulo de Barros. Entre a forma e o conteúdo na desconstituição dos
negócios jurídicos simulados. In: SCHOUERI, Luís Eduardo; BIANCO, João
Francisco (coord.). Estudos de direito tributário em homenagem ao Professor Gerd
Willi Rothmann. São Paulo: Quartier Latin, 2016.
CHARNESKI, Heron. CPC 47 (IFRS 15): aspectos tributários na nova norma
contábil sobre receitas. Revista Direito Tributário Atual vol. 40. São Paulo: IBDT,
2018.
DAVID, René. Le droit anglais. Trad. port. Eduardo Brandão. O direito inglês. São
Paulo: Martins Fontes, 1997.
DIAS, Karem Jureidini. O ágio e a intertextualidade normativa. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010. vol. 2.
GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 15. ed. São Paulo:
Malheiros, 2012.
NEVES, Marcelo. Pesquisa interdisciplinar no Brasil: o paradoxo da interdisciplinaridade. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica vol. 1. Porto Alegre,
2005.
NISHIOKA, Alexandre Naoki. Da não-incidência do ISS sobre serviços de agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer, executados por

Alexandre Naoki Nishioka / Kaio Zanin Vieira

633

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Revista de
Direito Bancário e do Mercado de Capitais vol. 9, n. 31. São Paulo, 2006.
NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. 12. ed. São Paulo: Saraiva,
1994.
OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Entre contratos e receitas, as obrigações de desempenho. In: SILVA, Fabio Pereira da; MURCIA, Fernando Dal-Ri; VETTORI, Gustavo Gonçalves; PINTO, Alexandre Evaristo (org.). Controvérsias jurídico-contábeis. São Paulo: FIPECAFI/IBDT/GEN/ATLAS, 2019.
POLIZELLI, Victor Borges; ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos de. O problema do
tratamento tributário dos contratos atípicos da economia digital: tipicidade
econômica e fracionamento de contratos. Revista Direto Tributário Atual vol. 39.
São Paulo: IBDT, 2018.
ROPPO. Enzo. Il contrato. Trad. port. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. O
contrato. Coimbra: Almedina, 2009.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Nova contabilidade e tributação: da propriedade à
“beneficial ownership”. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2014. vol. 5.
SCHOUERI, Luís Eduardo. O mito do lucro real na passagem da disponibilidade
jurídica para a disponibilidade econômica. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010. vol. 1.
SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, Guilherme. Internet das Coisas à luz do
ICMS e do ISS: entre mercadoria, prestação de serviço de comunicação e serviço de valor adicionado. In: FARIA, Renato Vilela; SILVEIRA, Ricardo Maitto da; MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo (coord.). Tributação da
economia digital: desafios no Brasil, experiência internacional e novas perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2018.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
SCHUMPETER, Joseph Alois. Capitalism, socialism, and democracy. London: Routledge, 2003.
SILVA, Fabiana Carsoni Alves F. da. Direito tributário e contabilidade: independência e intersecção. A convivência das duas ciências. In: BRITO, Edvaldo
Pereira de (coord.). Revista Tributária e de Finanças Públicas n. 132. São Paulo:
Thomson Reuters, 2017.
SILVEIRA, Rodrigo Maito da; AMENDOLA, Antonio Carlos de Almeida. Qualificação de operações envolvendo software no Brasil à luz dos tratados contra a
bitributação: visão da OCDE e a prática brasileira. In: FARIA, Renato Vilela;
SILVEIRA, Ricardo Maitto da; MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo
(coord.). Tributação da economia digital: desafios no Brasil, experiência internacional e novas perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2018.

634

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

TIPKE, Klaus. Trad. port. Luís Eduardo Schoueri. Sobre a unidade da ordem jurídica tributária. In: SCHOUERI, Luís Eduardo; ZILVETI, Fernando Aurelio
(coord.). Direito tributário: estudos em homenagem a Brandão Machado. São
Paulo: Dialética.
TÔRRES, Heleno Taveira. Direito tributário e direito privado: autonomia privada:
simulação: elusão tributária. São Paulo: RT, 2003.
WALD, Arnoldo; NISHIOKA, Alexandre Naoki. Da definição de serviços de comunicação para efeitos de incidência do ICMS: o caso da habilitação de telefone móvel celular. Revista Dialética de Direito Tributário n. 102. São Paulo:
Dialética, 2004.
ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel. Análise econômica do direito e das
organizações. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel (org.). Direito e economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

VII Congresso Brasileiro de
Direito Tributário Atual
IBDT / AJUFE/AJUFESP / DEF-FD-USP

Tema 11

Coerência das Soluções de Consulta
em face dos precedentes
jurisprudenciais e da legislação

637

Tributação de Subvenções – Lei Complementar n. 160
x Solução de Consulta COSIT n. 145/2020
José André Wanderley Dantas de Oliveira
Doutor em Direito Tributário (Universidade de Salamanca/Espanha/2007), título obtido
com a Menção European Doctor. Mestre – Master in Law of Advanced Studies in
International Taxation (University of Leiden/International Tax Center/Holanda/2006).
Professor Adjunto de Direito Financeiro e Tributário, da Faculdade de Direito do Recife,
da Universidade Federal de Pernambuco, atuando nos Programas de Graduação e
Pós-graduação em Direito da UFPE. Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil.
Resumo
O artigo tem por objeto analisar a tributação de subvenções à luz da Lei Complementar (LC) n. 160/2017 e as fundamentações e conclusões da Solução de
Consulta COSIT RFB n. 145/2020 considerando os efeitos desvirtuados emanados da citada Lei Complementar.
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Abstract
The article aims to analyze the taxation of subsidies in the light of Complementary Law (LC) No. 160/2017 and the rationale and conclusions of the
COSIT RFB Consultation Solution No. 145/2020 considering the distorted
effects emanating from the aforementioned Complementary Law.
Keywords: investment subsidies, Complementary Law No. 160/2017, Consultation Solution No. 145/2020.

1. Introdução
No presente artigo faremos uma análise crítica à Lei Complementar n.
160/2017 em virtude de que a inovação por ela trazida ao art. 30 da Lei n.
12.973/2014 fere frontalmente conceitos consagrados em legislações anteriores e
que guardam uma perfeita coerência, tanto técnica, como formal.
Inicialmente analisaremos as subvenções à luz do Direito Societário, Financeiro e Tributário, considerando os aspectos conceituais e a evolução normativa
do tema. Na sequência, apresentaremos as Subvenções para Investimentos, enquanto benefícios fiscais de isenções e reduções e os seus aspectos tributários e
societários, quando também diferenciaremos as Subvenções para Custeio, das
Subvenção para Investimentos, isso sob o ponto de vista da tributação Federal.
Em seguida, analisaremos o histórico Parecer Normativo da Coordenação do Sistema de Tributação da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil n. 112/1978
(PN CST SRF n. 112/1978) e a Instrução Normativa (IN) RFB n. 1.700, de 14 de
março de 2017. Também exemplificaremos o tratamento do tema subvenções
para investimentos através de Soluções de Consulta sobre o Tema Benefícios Fiscais Estaduais – ICMS versus as determinações do PN CST SRF n. 112/1978.
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Após a apresentação das premissas anteriores analisaremos a Lei Complementar n. 160/2017 e as fundamentações e conclusões da Solução de Consulta
COSIT RFB n. 145/2020. Por fim, apresentaremos a jurisprudência mais recente
sobre o tema, para, por fim, apresentarmos as nossas considerações finais.
2. Subvenções à luz do direito societário, financeiro e tributário – aspectos
conceituais e evolução normativa do tema
Inicialmente recordamos que antes das alterações mais recentes na Lei das
Sociedades por Ações (LSA), n. 6.404/1976, as “Doações e Subvenções para Investimentos” eram tratadas como espécies do gênero Reservas de Capital, Subgrupo
de Contas do Grupo Patrimônio Líquido no Balanço Patrimonial1. Ademais, devemos lembrar que “Doações” e “Subvenções para Investimentos” são institutos
jurídicos distintos, apesar de terem sido tratados conjuntamente no texto original
da LSA. Especificamente na alínea “d” do § 1º do art. 182 da LSA.
As doações, que podem ter por objeto bens móveis ou imóveis, bens corpóreos
ou incorpóreos, presentes e futuros, direitos reais e pessoais e vantagens de qualquer espécie, são formalizadas mediante contrato, pelo qual uma das partes se
obriga a transferir gratuitamente um bem de sua propriedade para o patrimônio
da outra2.
Por sua vez, as subvenções para investimentos, teoricamente, eram concebidas
como auxílios financeiros, concedidos pelo Estado, nos termos da legislação específica, em favor de instituições que prestam serviços ou realizam obras de interesse público; caracterizam-se como contribuição pecuniária destinada à capitalização em empresas privadas3.
Na edição inicial da LSA, de 1976, constava na alínea “d”, do § 1º, do art. 182
do grupo Reservas de Capital, apenas “as doações e subvenções para investimentos”; mas as isenções e reduções fiscais não estavam contempladas neste conjunto.
Por outro lado, à época, costumeiramente, muitas subvenções eram determinadas, mesmo de forma equivocada, em função de disposições constantes nas legislações de certos tributos. Esse fato suscitava reflexões e questionamentos, uma vez

1

2

3

Sobre a composição formal do Grupo Patrimônio Líquido no Balanço Patrimonial, ver o art. 182
da Lei das Sociedades por Ações (LSA), n. 6.404, de 1976. Sobre o Patrimônio Líquido ver também: AZEVEDO, Osmar Reis. Comentários às novas regras contábeis brasileiras. 5. ed. São Paulo:
IDO, 2010, p. 243 a 250; EIZIRIK, Nelson. A lei da S/A comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011.
vol. II, p. 604 a 612; e VICECONTI, Paulo; NEVES, Silvério das. Contabilidade avançada. 17. ed.
São Paulo: Saraiva, 2014, p. 150 a 216.
Sobre o instituto das doações consultar os arts. 538 a 564 do Código Civil, Lei n. 10.406, de 10 de
janeiro de 2002. Para aprofundar a compreensão dos artigos supracitados, ver: DINIZ, Maria
Helena. Código Civil anotado. 13. ed. São Paulo, 2008, p. 426 a 438.
Ver: CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 41.
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que subvenções e isenções fiscais são institutos jurídicos distintos; o primeiro
oriundo do Direito Financeiro e o segundo do Direito Tributário4.
Intrinsecamente o instituto da subvenção tem o caráter de ajuda, de auxílio,
e sem a exigência de contrapartida pecuniária5. Este entendimento corrobora
com a essência original da formação das reservas de capital, as quais representam
“contribuições” e se as “doações e subvenções para investimentos” estivessem cobertas por essa característica, não haveria como não aceitar seus registros neste
grupo de contas, as reservas de capital6.
Contudo, devemos recapitular como pressuposto formal, que a subvenção
concedida pelo poder público é um instituto do Direito Financeiro. Numa análise
sintética dos artigos da Lei n. 4.320/19647 que tratam dessa matéria, podemos
verificar se os conceitos e requisitos extraídos dessa norma a respeito do tema
“subvenções” se coadunam com os utilizados na LSA e nas normas de Direito Tributário, em especial, as que tratam do IRPJ e da CSLL. Vejamos:
i) as subvenções (sociais ou econômicas) são classificadas no gênero como
despesas com transferências correntes e são destinadas a cobrir despesas
de custeio das entidades beneficiadas e não despesas com investimentos8;
ii) que mesmo não havendo uma exigência de contrapartida pecuniária,
no sentido de devolução de valores ao patrimônio público subvencionador; há sim, contrapartidas relacionadas à qualidade do serviço prestado,
que deve observar padrões mínimos de eficiência previamente fixados9;

4

5

6

7

8
9

Sobre este comportamento histórico, disserta CARVALHOSA: “A prática muito comum ultimamente, de dimensionar a subvenção em função do montante de determinado tributo, provoca
muitas vezes confusão de se identificar a subvenção (instituto de direito financeiro), com a isenção
(instituto de direito tributário).” Ver: CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades
anônimas: Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 41.
O Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, ensina que etimologicamente o vocábulo subvenção significa “auxílio pecuniário, por via de regra concedido pelos poderes públicos”. Ver FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 4. ed. Curitiba: Positivo, 2009, p. 1.888. Já Plácido e Silva explica que a palavra subvenção vem: “Do latim
subventio, de subvenire (vir em socorro, ajudar) entende-se o auxílio ou a ajuda pecuniária, que se
dá a alguém ou a alguma instituição, no sentido de os proteger, ou para que realizem ou cumpram seus objetivos.” E à luz do Direito, Plácido e Silva leciona que “Juridicamente, a subvenção
não tem o caráter nem de paga nem de compensação. É mera contribuição pecuniária destinada
a auxílio ou em favor de uma pessoa, ou de uma instituição, para que se mantenha, ou para que
execute os serviços, ou obras pertinentes a seu objeto.”
Seguindo esta compreensão, Milton Augusto Walter leciona que “As reservas de capital não são
formadas por derivação da atividade lucrativa. São contribuições estranhas à atividade operacional da empresa e que refletem aumento do Patrimônio Líquido”. Ver: Introdução à contabilidade.
São Paulo: Saraiva, 1985. vol. 1, p. 136.
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Ver arts. 16 a 21 da Lei n. 4.320/1964.
Ver o parágrafo único do art. 16 da Lei n. 4.320/1964.
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iii) que a instituição subvencionada tem o dever apresentar condições de
funcionamento julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização10;
iv) que serão concedidas subvenções à empresa de fins lucrativos, sempre
mediante lei especial, mas mesmo assim, para financiar despesas correntes11;
v) que mesmo quando a norma trata de subvenções econômicas, não atribui a esse conceito identidade ao significado das subvenções para investimentos apresentado na LSA, cuja destinação é financiar valores para a
implantação, ampliação ou revitalização de um empreendimento12;
vi) que mesmo o instituto das transferências de capital não guarda identidade com o conceito de subvenções para investimentos da LSA13;
vii) que em nenhuma passagem da norma as isenções e reduções fiscais
são tratadas como subvenções.
Em conclusão, as subvenções tratadas na Lei n. 4.320/1964 não guardam
identidade alguma com as subvenções para investimentos tratadas na LSA.
A análise do tema subvenções, pela ótica tributária, deve se iniciar recordando que o Decreto-lei n. 1.598/1977, tinha por objetivo adaptar a legislação do
imposto sobre a renda às inovações da LSA. O referido decreto tentou contornar
a distorção acima narrada incluindo no conteúdo das subvenções para investimentos: as isenções ou reduções de impostos; assim, enunciou em seu art. 38, § 2º,
que: “As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações não serão computadas na determinação do lucro real, […]” (destaques nossos).
Este mesmo dispositivo, em 1979, foi alterado através do Decreto-lei n. 1.730,
acrescentando que as subvenções para investimentos, mesmo na forma de isenções e as doações deveriam ser concedidas pelo poder público, vejamos: “As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as
doações, feitas pelo Poder Público, não serão computadas na determinação do lucro
real, desde que:” (destaques nossos).
As alíneas “a” e “b” do § 2º do art. 38 do Decreto-lei n. 1.598/1977 (com a
redação dada pelo Decreto-lei n. 1.730/1979), se encarregavam de especificar as
condições para o gozo do direito de excluir esses valores da determinação do lucro real; assim, as doações e subvenções para investimento deveriam ser:

10
11
12
13

Ver o art. 17 da Lei n. 4.320/1964.
Ver o art. 19 da Lei n. 4.320/1964.
Ver o art. 19 da Lei n. 4.320/1964.
Ver o art. 21 da Lei n. 4.320/1964.
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“a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto nos
§§ 3º e 4º do artigo 19; ou
b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências
ativas.”

Podemos observar na alínea “a” acima, que a primeira condição exigida pela
norma fiscal para a obtenção da exclusão da base de cálculo do IRPJ é que, as
subvenções e doações fossem creditadas à reserva de capital. Nesse tempo, a doutrina questionava a possibilidade da existência de uma manifesta falta de sincronia legal; pois, a LSA se refere apenas a doações e subvenções para investimento.
Contudo, a doutrina passou a aceitar que o Decreto-lei n. 1.598/1977 estendeu o
uso da reserva de capital para comportar também os valores derivados de isenções e reduções fiscais, que a LSA não contemplara14. Assim, o Decreto-lei n.
1.598/1977 sanou, para fins fiscais, uma lacuna deixada na LSA, equiparando às
subvenções para investimento o acréscimo patrimonial proveniente de benefícios
fiscais de isenções e reduções.
Mediante as alterações introduzidas na LSA, através da Lei n. 11.638/2007, as
“Doações e as Subvenções para Investimento” passaram a fazer parte do grupo de
Reservas de Lucros. A Lei n. 11.638/2007, ao revogar a alínea “d” do § 2º do art.
182 da LSA, que incluía entre as reservas de capital os montantes recebidos a título de “doações e de subvenções para investimentos”, passou a ordenar que tais
saldos transitem obrigatoriamente por contas de resultado, para que em seguida,
sejam levados à reserva de lucros não realizados, quando tais doações ou subvenções forem, por exemplo, sujeitas a condições ou não tiverem liquidez imediata, o
que fará com que a sociedade tenha de esperar pela efetiva disponibilidade dos
recursos financeiros para que os mesmos possam, por sua vez, serem distribuídos
na forma de dividendos15.

14

15

Tomando como base a doutrina de Modesto Carvalhosa, vejamos: “Entender que a reserva de
capital prevista pela Lei 6.404, não pode ser usada para registrar a isenção e a redução concedidas os termos do art. 38, § 1º, do Decreto-lei nº 1.598, seria tornar esta norma inaplicável. Concluímos, portanto, com única forma de compatibilizar as duas disposições, que o Decreto-lei nº
1.598 ampliou o alcance na norma da al. d do § 1º do art. 182 da Lei nº 6.404 para abranger as
hipóteses de redução ou isenção excluídas da tributação na forma do referido § 2º do art. 38 do
Decreto-lei nº 1.598.” Ver CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas: Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 41.
Considerando o processo de harmonização da norma contábil brasileira ao padrão internacional,
esse novo comando relativo à contabilização das subvenções governamentais, se coaduna perfeitamente com o que enuncia a norma internacional sobre a matéria (IAS n. 20 do International
Accounting Standards Board – IASB), a saber: “Contabilização dos subsídios governamentais e
divulgação de apoios governamentais”: “os subsídios governamentais devem ser reconhecidos
como rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os custos relacionados
que se pretende que eles compensem, numa base sistemática. Um subsídio governamental que se
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Hodiernamente, boa parte da doutrina, seguindo as orientações da norma
internacional, passou a aceitar que as subvenções governamentais para investimentos, considerando as isenções e reduções fiscais, constituem valores recebidos
pela sociedade provenientes de terceiros, que não os seus acionistas; portanto,
não sendo justificável que sejam contabilizadas diretamente no patrimônio líquido. Argumentam, também, que as subvenções geram custos e despesas para a
sociedade; e, isso explica porque a lei societária, com as alterações trazidas pela
Lei n. 11.638/2007, passou a exigir que sejam creditadas como resultado não realizado, sendo apropriadas ao resultado do exercício na medida do reconhecimento de tais custos e despesas16-17.
Uma coisa é certa, subvenções para investimentos, mesmo aquelas decorrentes de isenções ou reduções fiscais, são valores transferidos pelo poder público
com a finalidade de estimular e impulsionar determinado ramo de atividade econômica, tendo por finalidade a sua implantação, expansão ou revitalização; contudo exigem contrapartidas do ente subvencionado.
Portanto, observando o novo comando normativo, a partir da Lei n.
11.638/2007, que determina que os valores relativos às subvenções para investi-

16

17

torne recebível como compensação por gastos ou perdas já incorridos ou para a finalidade de dar
suporte financeiro imediato à entidade sem qualquer futuro custo relacionado deve ser reconhecido como rendimento do período em que se tornar recebível.”
Lecionam Paulo Viceconti e Silvério das Neves que quando a entidade ganha receitas provenientes de subvenção para investimentos decorrentes de incentivos fiscais: “Assim como os tributos são
lançados no resultado, é lógico registrar a subvenção governamental, que é, em essência, uma
extensão da política fiscal, também na demonstração do resultado.” (Contabilidade avançada. 17.
ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 168)
Essa posição, entretanto, não é unanimemente aceita pela doutrina, há quem defenda que, em
verdade, na raiz da constituição das reservas de capital sempre foram considerados os valores
provenientes de contribuições, sejam elas dos sócios ou de terceiros. Em síntese, argumentam que
contribuições são valores com caráter distinto de receitas: primeiro, por não exigirem contrapartida, contraprestação, pagamento ou compensação; segundo, porque não são rendimentos, ou
ingressos, positivos derivados da atividade operacional, vinculada ao objeto de exploração da
companhia. Segundo Nelson Eizirik: “Tais doações e subvenções não têm natureza de ‘receita’,
pois não decorrem de atividades operacionais da companhia, mas de transferências patrimoniais
do Governo, como incentivo a determinado empreendimento econômico.” (EIZIRIK, Nelson. A
Lei da S/A comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. vol. III, p. 59) Ademais, para aprofundar o
tema, ver Gustavo Brigagão e Mariana Barreira Jatahy. O regime tributário das subvenções e as
mudanças introduzidas pela Lei 11.638, de 28.12.2007. In: ROCHA, Sergio André (coord.). Direito tributário, societário e a Reforma da Lei das S/A – inovações da Lei 11.638. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 133-155; UTUMI, Ana Claudia Akie. Lei nº 11.638/2007 e implicações tributárias
das subvenções para investimento. Direito tributário, societário e a Reforma da Lei das S/A – inovações
da Lei 11.638. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 17-30; Luciana Rosanova Galhardo e Felipe
Barbosa Rocha, Lei nº 11.638/2007. As alterações introduzidas na Lei das Sociedades por Ações
e suas implicações no âmbito do direito tributário. Análise detida do novo tratamento conferido
às subvenções para investimento. Direito tributário, societário e a Reforma da Lei das S/A – inovações
da Lei 11.638. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 233-259.
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mentos deverão ser registrados inicialmente em contas de resultado18 e, também,
ponderando a possibilidade desses valores serem distribuídos a título de lucros,
fato que acarretaria a perda do incentivo, a companhia tem a faculdade de destinar, mediante deliberação em assembleia, a parcela do lucro líquido que comporte esse benefício à formação de reserva de lucros da espécie, incentivos fiscais19.
3. Subvenções para investimentos – benefícios fiscais de isenções e
reduções – aspectos tributários e societários
3.1. Diferenciação entre subvenção para custeio e subvenção para investimento
sob o ponto de vista da tributação federal
As subvenções recebidas por empresas, mediante a transferência de recursos
por pessoas jurídicas de Direito Público, podem ter duas aplicações distintas: financiarem o custeio da atividade operacional, ou financiarem investimentos de
implantação ou expansão do empreendimento empresarial. Destaque-se que, à
luz da legislação fiscal federal, as destinações desses valores recebidos são completamente distintas e as finalidades delas nunca se confundem, conforme veremos
a seguir.
De acordo com o especificado na legislação fiscal federal, as subvenções correntes, para custeio ou operação, classificam-se como outras receitas operacionais
e são computadas no lucro operacional das empresas. A inclusão das subvenções
para custeio no lucro operacional tributável está prevista no art. 44, inciso IV, da
Lei n. 4.506, de 1964, e assim contemplada no Regulamento do Imposto de Renda (Decretos n. 3.000/1999 e Decreto n. 9.580/2018). Igualmente, as subvenções
para investimento também são receitas tributáveis, classificadas no rol das receitas não operacionais20 das empresas. Conforme já comentamos, para que possam

18

19

20

O Pronunciamento Técnico CPC 07 (R1) enuncia que “Subvenção e Assistência Governamentais”,
aprovado pela Deliberação CVM n. 646/2010, a partir do exercício social de 2008, as doações e
subvenções recebidas pela companhia passaram a transitar pelo resultado e o seu registro contábil é determinado em função das condições estabelecidas para o recebimento das subvenções.”
A Comissão de Valores Mobiliários através do Comunicado ao Mercado de 14 de janeiro de 2008
explicou que a criação da reserva de incentivos fiscais “visa a possibilitar que as companhias abertas possam, a partir de regulação da CVM, registrar as doações e subvenções para investimento
não mais como reserva de capital e sim no resultado do exercício (de imediato ou em bases diferidas) como estabelece a norma internacional. Para que a companhia não corra o risco de perder
o benefício fiscal da subvenção, está sendo previsto que a parcela do lucro líquido que contiver
esse benefício fiscal possa ser destinada para essa reserva e excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório (art. 2º).” Ver também art. 199 da LSA.
Aqui brevemente chamamos a atenção que o grupo de contas que formava o Resultado não Operacional, ou seja, as Receitas não Operacionais e as Despesas não Operacionais, tiveram a sua
denominação alterada com a redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009. A denominação passou a
ser: “Outras Receitas e Outras Despesas”. Vejamos o inciso IV do art. 187 da LSA que trata da
Demonstração do Resultado do Exercício:
“Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
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ser excluídas do Lucro Real devem observar as condições estabelecidas na legislação do IRP e da CSLL.
Por seu turno, o Parecer Normativo, da Coordenação do Sistema de Tributação, da Secretaria da Receita Federal, n. 112/1978 (PN CST SRF n. 112/1978) veio
esclarecer o tratamento fiscal a ser dado às subvenções, estabelecendo o referencial normativo a ser seguido por toda Administração Tributária federal. Destarte,
para melhor compreensão do tema, vamos analisar as passagens que entendemos
relevantes do PN CST SRF n. 112/1978, as quais estabelecem as características
essenciais das subvenções para custeio e para investimento, e explicita os seus
reflexos tributários.
3.2. Análise do histórico Parecer Normativo da Coordenação do Sistema de
Tributação da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil n. 112/1978
(PN CST SRF n. 112/1978)21
O PN CST SRF n. 112/1978 é fonte secundária do Direito Tributário, que tem
por finalidade esclarecer, na esfera da tributação federal, as diferenças entre subvenções para custeio e subvenções para investimento; bem como, e com maior
relevância, firmar os requisitos necessários a serem observados pelos contribuintes para, efetivamente, poderem registrar valores de benefícios fiscais como subvenções para investimentos e gozarem da exclusão desses valores nas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Logo ao início, em seu item (2.2), o parecer discute a origem das expressões
subvenção para custeio e subvenção para investimento e começa a apontar as características que as distinguem. Assim, o parecer ressalta que:
“A expressão ‘subvenções correntes para custeio ou operação’ inspirou-se, ao que
tudo indica, em termos técnicos do Direito Financeiro. Se consultarmos a Lei nº
4.320, de 17 de março do 1964, que instituiu Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal, lá encontraremos expressões semelhantes,
tais como: Despesas Correntes, Despesas de Custeio, Transferências Correntes e,
até mesmo, Subvenções. [...].”

Na sequência, o PN CST SRF n. 112/1978, em seu item (2.3), comenta sobre
a amplitude e generalidade atribuída ao termo “subvenção” pela Lei n. 4.506/1964
que é ratificada pelo § 2º do art. 38 do Decreto-lei n. 1.598/1977 ao apontar a

21

[…]
IV – o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas.”
Anteriormente já analisamos em detalhe o PN COSIT RFB n. 112/1978, ver: OLIVEIRA, José
André Wanderley Dantas de. Subvenções para investimentos derivadas de benefícios fiscais de
isenções ou reduções – uma análise crítica. In: ROCHA, Sergio André. Direito Tributário, Societário
e a Reforma da Lei das S/A. Vol. V: controvérsias após a Lei nº 12.973/2014. São Paulo: Quartier
Latin, 2018, p. 350-378.
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isenção ou redução de impostos como formas de subvenção. E conclui a passagem
afirmando que “tecnicamente, na linguagem orçamentária, a isenção ou redução
de impostos jamais poderiam ser intituladas de subvenção”. Estamos perfeitamente de acordo com essa posição, e conforme já comentamos, subvenção é instituto do Direito Financeiro, caracterizado pela transferência de recursos do patrimônio do poder público ao ente privado, com a intenção de suprir valores necessários à empreendimento que o poder público reputa importante à sociedade,
porém não tem a aptidão de realizá-los.
O supracitado PN CST SRF n. 112/1978 tentando aprofundar a temática vai
buscar apoio interdisciplinar na Ciência Contábil, que tem condições de oferecer
um conceito possível de abrigar toda a extensão atribuída às subvenções pelo texto
legal, sob o ângulo da modificação produzida no patrimônio da empresa beneficiária. Nesse sentido, foi o que, igualmente, fez o Parecer Normativo CST SRF n.
142/1973, ao incluir as subvenções como integrantes de recursos públicos ou privados não exigíveis. Seguramente, esta é uma caracterização de natureza técnicocontábil. O patrimônio da empresa que se beneficia com a subvenção enriquece
com recursos externos ao seu patrimônio, sem que isto importe equivalentemente
na contração de uma dívida ou obrigação. Conclui o item 2.4 do PN “É como se os
recursos tivessem sido carreados pelos próprios donos da empresa com a condição de não
serem exigidos nem cobrados, originados, pois, do chamado capital próprio, ao contrário
do capital alheio ou de terceiros, que é sempre exigível e cobrável. [...]”22.
Delimitado o conceito de subvenção como um gênero, esta se subdivide em
duas espécies: uma que pode servir para financiar o custeio da atividade operacional, típica ao objeto de exploração da companhia; e, outra, que serve de lastro
financeiro para a implantação, ampliação ou revitalização empresarial. A primeira espécie identifica as subvenções para custeio e a segunda, as subvenções para
investimento.
A subvenção para custeio caracteriza-se pela transferência de recursos para
uma pessoa jurídica com a intenção de ajudá-la a financiar o seu conjunto de
despesas vinculadas à sua operacionalidade. É notório que as atividades realizadas pela empresa perseguindo alcançar as suas finalidades sociais, provoquem
custos ou despesas, que, talvez por suplantarem às receitas por ela auferidas, reclamem um auxílio externo, representado pelas subvenções.
Também, podendo representar uma fonte de pesquisa sobre o adequado
conceito de subvenções para investimento, devemos consultar o Parecer Normativo CST SRF n. 2/1978 (DOU 16.01.1978). Em seu item 5.1 identificamos claramen-

22

Nesta passagem é prudente destacar que o PN CST SRF n. 112/1978 é bem anterior às alterações
sofridas pela LSA, através das Leis n. 11.638/2007 e n. 11.941/2009, e que à época prevalecia a
ideia de que as subvenções eram valores não exigíveis, caracterizadas como contribuições e que,
portanto, deveriam ser registrados em conta de Reservas de Capital, sem transitar pela apuração
do resultado.
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te a ideia que subvenção para investimento deveria ter a sua aplicação destinada
à aquisição de bens ou direitos. No item 7, encontramos um confronto entre as
subvenções para custeio ou operação e as subvenções para investimento, onde
podemos observar que as primeiras não se caracterizam pela vinculação a aplicações específicas.
Ainda, numa análise temporal de fontes secundárias do Direito Tributário,
podemos observar que o Parecer Normativo CST SRF n. 143/1973 (DOU
16.10.1973), expressa “sempre que se refere a investimento complementa-o com a
expressão em ativo fixo”. Nessa direção, conclui o PN CST SRF n. 112/1978 que
“subvenção para investimento é a transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la não nas suas despesas, mas sim, na aplicação
específica em bens ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos
econômicos”; ademais, ratificamos que essa compreensão está em perfeita sintonia com o próprio § 2º do art. 38 do Decreto-lei n. 1.598/1977.
Verifica-se que a subvenção para investimento apresenta características muito próprias, valendo destacar que a mesma demanda, até mesmo, “a perfeita sincronia da intenção do subvencionador com a ação do subvencionado. Não basta
apenas o “animus” de subvencionar para investimento. Impõe-se, também, a efetiva e especifica aplicação da subvenção, por parte do beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado. […].”
O PN CST SRF n. 112/1978 é bem anterior às modificações introduzidas na
LSA, através das Leis n. 11.638/2007 e n. 11.941/2009; contudo, suas conclusões
conceituais são perfeitamente válidas para a compreensão temática aqui tratada;
assim, vejamos:
“2.14 – Com o objetivo de promover a interação dos dois diplomas legais ora dissecados podemos resumir a matéria relacionada com as subvenções nos seguintes
termos: as subvenções, em princípio, serão todas elas, computadas na determinação do lucro líquido: as subvenções para custeio ou operação, na qualidade de integrantes do resultado operacional; as subvenções para investimento, como parcelas
do resultado não operacional. As primeiras integram sempre o resultado do exercício e devem ser contabilizadas como tal; as últimas, se efetivamente aplicadas
em investimentos, podem ser registradas como reserva de capital, e, neste caso,
não serão computadas na determinação do lucro real, desde que obedecidas as
restrições para a utilização dessa reserva.”

Neste momento, devemos recordar as alterações na legislação societária promovidas pelas Leis n. 11.638/2007, com relação às doações ou subvenções para
investimentos, que, desde 1º de janeiro de 2008, deixaram de integrar o rol de
reservas de capital (o art. 10 da Lei n. 11.638/2007 revogou as alíneas “c” e “d”, do
§ 1º do art. 182 da Lei n. 6.404/1976).
Posteriormente, com a adoção do Regime Tributário de Transição (RTT),
consoante disposto na Lei n. 11.941/2009, para fins de aplicação do RTT às sub-
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venções para investimento e doações governamentais, a pessoa jurídica deveria
seguir os comandos do art. 18, deste dispositivo legal, a saber:
“Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e às doações, feitas pelo Poder Público, a que se refere o art. 38 do Decreto-lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a pessoa jurídica deverá:
I – reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo regime
de competência, inclusive com observância das determinações constantes das
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência
conferida pelo § 3º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no
caso de companhias abertas e de outras que optem pela sua observância;
II – excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações ou
subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no exercício, para
fins de apuração do lucro real;
III – manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do exercício;
IV – adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do
lucro real, o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento em que
ele tiver destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e no § 3º deste
artigo.”

Atente-se que as doações e subvenções devem ser tributadas caso seja dada
destinação diversa da acima prevista. É o que diz o § 1º do art. 18 da Lei n.
11.941/2009:
“Art. 18. [...]
§ 1º As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas
caso seja dada destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses
de:
I – capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será
o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base
para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou
III – integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.”

Com a intenção de melhor compatibilizar a contabilidade societária com a
contabilidade fiscal, especialmente para fins de determinação do IRPJ e da
CSLL, foi editada a Lei n. 12.973/2014, que substituiu o RTT trazido pela Lei n.
11.941/2009. O caput do art. 30 tratava das subvenções para investimentos e das
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doações feitas pelo poder público. Novamente confirmava a inclusão no instituto
das subvenções para investimento: as isenções e reduções de impostos. Contudo,
frise-se, desde que concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. O caput do referido artigo finalizava determinando
que esses valores não devem ser computados na determinação do lucro real, desde que sejam registrados em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei
n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Os incisos I e II do art. 30 da supracitada lei determinavam que a reserva de
lucros constituída por aqueles valores somente poderia ser utilizada para absorção de prejuízos e aumento de capital. Por sua vez, o § 2º do art. 30 da lei em tela,
reproduzindo o comando do art. 18 da Lei n. 11.941/2009, descreve as situações
em que as doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas, recordando: caso não seja observado o disposto no § 1º ou seja dada destinação diversa da
que está prevista no caput.
Merece destacar que as modificações introduzidas na Lei das Sociedades por
Ações n. 6.404/1976, através das Leis n. 11.638/2007 e n. 11.941/2009, no que
tange às doações e subvenções para investimentos; não obstante, terem alterado
os métodos, critérios e conta de alocação desses valores (de reserva de capital para
reserva de lucros); contudo, em nada alteraram as características conceituais e o
conteúdo desses institutos23.
Assim, feitas as considerações relativas aos aspectos tributários em correlação
com a lei societária e suas alterações, voltemos às interpretações emanadas do PN
CST SRF n. 112/1978. Temos que este, ao seu concluir, consolida o tratamento
tributário a ser dado às subvenções, nos seguintes termos:
“7 Conclusão
7.1 – Ante o exposto, o tratamento a ser dado às subvenções recebidas por pessoas
jurídicas, para fins de tributação do imposto de renda, a partir do exercício financeiro de 1978, face ao que dispõe o art. 67, item I, letra ‘b’ do Decreto-lei nº
1.598/77, pode ser assim consolidado:

23

Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins, Ernesto Rubens Gelbcke e Ariovaldo dos Santos asseveram
que: “A Lei nº 11.941/09 deliberou no sentido de evitar que as empresas sejam prejudicadas, do
ponto de vista tributário, por conta da nova forma de registro contábil das doações e subvenções,
fazendo isso da seguinte forma: permitindo que a entidade registre, em cada exercício em que
reconhecer esse tipo de receita, a transferência da conta de Lucros Acumulados para a conta de
Reserva de Incentivos Fiscais o exato valor de tal receita, de forma a não distribuir esse valor
como lucros ou dividendos aos sócios. [...] A referida Lei, em seu artigo 18, destaca que a transferência do valor da receita de subvenções, através da conta Lucros Acumulados, para a Reserva de
Incentivos Fiscais está limitada ao valor do lucro líquido do exercício. Nos períodos em que a
empresa apurar prejuízo contábil ou lucro líquido inferior à parcela da receita de subvenções registrada no resultado, não podendo, nesse caso, constituir a Reserva de Incentivos Fiscais no
montante devido, deverá tal constituição ocorrer nos exercícios subsequentes.” (Manual de contabilidade societária aplicável a todas as sociedades – de acordo com as normas internacionais e do
CPC. São Paulo: Atlas, 2010, p. 357-358)
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I – As subvenções correntes para custeio ou operação integram o resultado operacional da pessoa jurídica; as subvenções para investimento, o resultado não operacional;
II – Subvenções para investimento são as que apresentam as seguintes características:
a) a intenção do subvencionador de destiná-las para investimento;
b) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado; e
c) o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do empreendimento
econômico.
III – As isenções ou reduções de impostos só se classificam como subvenções para
investimento se presentes todas as características mencionadas no item anterior;
IV – As subvenções para investimento, se registradas como reserva de capital não
serão computadas na determinação do lucro real, desde que obedecidas as restrições para a utilização dessa reserva;
V – [...]
VI – [...]
VII – [...].”

Em síntese, à luz do PN CST SRF n. 112/1978, a correta interpretação para a
expressão “subvenção para investimento” deve se caracterizar quando existirem
acumuladas as seguintes condições:
i) a intenção do subvencionador de destiná-las para investimento;
ii) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado, e que
iii) o beneficiário da subvenção seja a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico.
Tentar reinterpretar este dispositivo legal, atribuindo-lhe um caráter não
restritivo ao acima especificado, significa contaminar e distorcer a interpretação
da norma.
A essência da concessão de benefícios fiscais sempre seguiu a lógica de representar ganhos superiores aos que poderiam ser gerados se os mesmos fossem
aplicados em inversões públicas diretas, ou seja, aceitar uma interpretação diferente da que está produzida no PN CST SRF n. 112/1978, simplesmente traduz-se
em acolher uma interpretação oportunista, que significaria tão somente uma tentativa de beneficiar o poder econômico empresarial em detrimento do conjunto
da sociedade.
3.3. A Instrução Normativa (IN) RFB n. 1.700, de 14 de março de 2017
No mesmo diapasão destacamos a Instrução Normativa (IN) RFB n. 1.700,
de 14 de março de 2017, que dispõe sobre a determinação e o pagamento do IRPJ
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e da CSLL, que em sua publicação original incorporou em seu texto a compreensão acima manifestada, a qual, diga-se, vigorava desde a década de 70:
“Art. 198. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público, reconhecidas
no resultado com observância das normas contábeis, não serão computadas na determinação do lucro real e do resultado ajustado, desde que sejam registradas na reserva
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 1976, observado o disposto no seu art. 193, a qual somente poderá ser utilizada para:
I – absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais reservas de lucros, com exceção da reserva legal; ou
II – aumento do capital social.
§ 1º Na hipótese prevista no inciso I do caput a pessoa jurídica deverá recompor a
reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2º As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1º ou seja dada destinação diversa da que está prevista
no caput, inclusive nas hipóteses de:
I – capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será
o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base
para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou
III – integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3º Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos
períodos subsequentes.
§ 4º No caso de período de apuração trimestral do IRPJ e da CSLL, o registro na
reserva de incentivos fiscais deverá ser efetuado até 31 de dezembro do ano em
curso.
§ 5º O valor que constituir exclusão na parte A do e-LALUR e do e-LACS, em
decorrência do disposto no caput, será controlado na parte B, para ser adicionado
quando descumpridas as condições previstas neste artigo.
§ 6º O disposto neste artigo não se aplica às subvenções concedidas por pessoas
jurídicas de direito privado, que constituem receita da pessoa jurídica beneficiária.
§ 7º Não poderá ser excluída da apuração do lucro real e do resultado ajustado a subvenção recebida do Poder Público, em função de benefício fiscal, quando os recursos puderem
ser livremente movimentados pelo beneficiário, isto é, quando não houver obrigatoriedade
de aplicação da totalidade dos recursos na aquisição de bens ou direitos necessários à im-
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plantação ou expansão de empreendimento econômico, inexistindo sincronia e vinculação
entre a percepção da vantagem e a aplicação dos recursos.” (Destaques nossos)

3.4. Soluções de Consulta sobre o Tema Benefícios Fiscais Estaduais – ICMS
versus as determinações do PN CST SRF n. 112/1978
Corroborando com as conclusões do PN CST SRF n. 112/1978, historicamente encontramos no domínio da Secretaria da Receita Federal um vasto elenco de
Soluções de Consultas de interpretação da legislação tributária que tratam sobre
o assunto benefícios fiscais decorrentes de programas estaduais que visam atrair
e fomentar investimentos aceleradores do desenvolvimento econômico, mediante
a concessão de incentivos fiscais do ICMS; todas, unânimes em concluir que esses
benefícios devem compor as bases de cálculos do IRPJ, da CSLL, do PIS e da
COFINS; pois, o conteúdo dos dispositivos legais estaduais que autorizam esses
benefícios, maculam a perfeita caracterização dos mesmos como subvenções para
investimentos24.
4. A Lei Complementar n. 160/2017
A Lei Complementar n. 160/2017 introduziu novo comando legal, que modificou parcialmente o conteúdo do art. 30 da Lei n. 12.973/2014; contudo, podemos
afirmar que mitigou radicalmente a aplicação e os respectivos efeitos do PN CST
SRF n. 112/1978, em relação aos incentivos e os benefícios fiscais ou financeirofiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, de 1988, naquilo que incompatível com a inovação legislativa.
Analisando contextualmente da LC n. 160/2017, devemos aceitar que a mesma foi editada para possibilitar a celebração de convênio entre os estados, com
vistas à convalidação dos incentivos fiscais relativos ao ICMS concedidos à revelia
do CONFAZ – objetivo alcançado com a publicação do Convênio ICMS 190, de
2017. Atrelado à sua meta principal, apresentou também em seu texto disciplinamento específico quanto ao tratamento de subvenção para investimento de todo
benefício fiscal concernente àquele imposto. Este último detalhe foi introduzido
no ordenamento por intermédio de seu art. 9º, o qual acrescentou os §§ 4º e 5º ao
já mencionado art. 30 da Lei n. 12.973, de 2014:

24

Sobre esta temática, ver, também, os seguintes processos de consulta que foram respondidos na
mesma direção do anteriormente transcrito: Processo de Consulta n. 135/12 – Órgão: Superintendência Regional da Receita Federal – SRRF/10ª Região Fiscal, Processos de Consulta n. 72/06 e
n. 8/12 – Órgão: Superintendência Regional da Receita Federal – SRRF/4ª Região Fiscal; Processos de Consulta n. 2/04, n. 58/09, n. 08/12, n. 32/12, n. 33/12 e n. 41/12 – Órgão: Superintendência
Regional da Receita Federal – SRRF/5ª Região Fiscal; Processo de Consulta n. 101/12 – Órgão:
Superintendência Regional da Receita Federal – SRRF/8ª Região Fiscal; Processos de Consulta n.
38/12, n. 119/12, n. 121/12 – Órgão: Superintendência Regional da Receita Federal – SRRF/9ª
Região Fiscal; Processo de Consulta n. 310/04 e 311/04 – Órgão: Superintendência Regional da
Receita Federal – SRRF/10ª Região Fiscal.
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“Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros
a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
[...]
§ 4º Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. (Incluído
pela Lei Complementar nº 160, de 2017)
§ 5º O disposto no § 4º deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar nº 160, de 2017)” (Destaques nossos)

O dispositivo em tela introduz novo comando legal ao tratamento tributário,
no âmbito do IRPJ e da CSLL, referente às subvenções para investimento. A LC
n. 160/2017 confere a qualificação de subvenção para investimento aos incentivos
e os benefícios fiscais ou econômico-fiscais relativos ao ICMS e estabelece que,
para gozarem do tratamento tributário previsto no art. 30, não poderão ser exigidos requisitos ou condições que não estejam previstos neste artigo. Portanto,
para fins deste dispositivo, esses incentivos e benefícios devem ser equiparados à
subvenção para investimento, desde que observem, dentre outros requisitos, terem sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, bem como devem ser contabilmente registrados conforme
determina o citado dispositivo.
Também, como consequência das novas disposições legais advindas da LC n.
160/2017, foi publicada a Instrução Normativa RFB n. 1.881, de 3 de abril de
2019, que adicionou o § 8º ao art. 198 da Instrução Normativa RFB n. 1.700, de
2017, abaixo transcrito, nos seguintes termos:
“Art. 198 […]
§ 8º Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos no
caput e nos §§ 1º a 4º deste artigo. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB n.
1881, de 03 de abril de 2019)” (Destaques nossos)
Em virtude da alteração acrescida na IN RFB n. 1.700, de 2017, não se pode exigir que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais a que trata o § 4º
do art. 30 da Lei n. 12.973, de 2014, devam observar o prescrito pelo § 7º do art.
198 daquela IN, mesmo que as disposições ali contidas não representem requisitos, mas sim características inerentes ao próprio conceito de subvenção para investimento.
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Contudo, merece ressalvar que, nem o § 8º do art. 198 da IN n. 1.700, de
2017, nem o § 4º do art. 30 da Lei n. 12.973, de 2014, afastaram de maneira integral as exigências previstas em seus artigos, ou seja, as determinações ali registradas continuam a ser exigíveis, inclusive para os incentivos e os benefícios fiscais
ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS.
Portanto, mesmo quando qualificado pelo legislador como uma subvenção
para investimento, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS somente se receberão o tratamento disciplinado no art. 30 da Lei n.
12.973, de 2014, se forem concedidos como estímulo à implantação ou expansão
de empreendimentos econômicos, e observem os demais requisitos previstas naquele artigo.
Igualmente, ressalte-se o caráter retroativo do dispositivo novel, conforme o
prescrito no art. 10 da LC n. 160, de 2017:
“Art. 10. O disposto nos §§ 4º e 5º do art. 30 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de
2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII
do § 2º do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até
a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3º desta
Lei Complementar.”

Além disso merece destacar que que a nova realidade normativa alcança
também os incentivos e benefícios fiscais instituídos por legislação estadual até a
data de início da produção de efeitos da LC n. 160, de 2017, mesmo que concedidos em desconformidade com o rito estabelecido pela LC n. 24, de 1975. Para
tanto, impõem-se que sejam cumpridas as exigências de registro e depósito, na
Secretaria Executiva do CONFAZ, da documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos dos incentivos/benefícios, de acordo com o versado no
art. 3º da LC n. 160, de 2017.
5. A Solução de Consulta COSIT n. 145/2020
Preliminarmente, cabe destacar que a consulta sobre a interpretação da legislação tributária não opera para ratificar informações ou classificações fiscais
prestadas ou a atestar fatos declarados pela consulente. Portanto, as afirmações
externadas numa consulta são fundamentadas exclusivamente de acordo com os
fatos descritos no instrumento de consulta, os quais se consideram – fictamente
– em conformidade com a legislação, para fins de interpretação da norma, do que
resulta permanecer reservado à administração tributária federal a prerrogativa
de averiguar, eventualmente, no caso concreto, com vistas a proteger o Administração Tributária, a realidade e legalidade dos fatos.
Neste sentido, as conclusões apresentadas na resposta a uma consulta partem
do pressuposto de que a solução oferecida à consulente obrigatoriamente se qualifica, de fato e de direito, dentro das balizas da lei.
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Ressalte-se, a finalidade do instituto da consulta é fornecer ao sujeito passivo
esclarecimentos sobre a interpretação adotada pela Administração Tributária,
acerca de dispositivo da legislação tributária, cujo sentido lhe pareça dúbio, obscuro ou de difícil compreensão. Portanto, não são admitidas consultas que tenham por objeto matérias estranhas à legislação tributária.
Nesse caso, destaque-se a existência de orientação consolidada no Parecer
Normativo CST n. 347, de 1970, segundo a qual: “Às repartições fiscais não cabe
opinar sobre processos de contabilização, os quais são de livre escolha do contribuinte. Tais processos só estarão sujeitos à impugnação quando em desacordo
com as normas e padrões de contabilidade geralmente aceitos ou que possam levar a um resultado diferente do legítimo.”
A solução de consulta deve ter como fundamento a boa-fé objetiva25, pois visa
a tutela da confiança, que é gerada entre o sujeito passivo e a Administração Tributária, ao proibir comportamentos contraditórios entre si. Portanto esse instrumento transporta para o mundo fático a supremacia da ética, da moral e da lealdade; e, destarte, afirma o princípio do nemo potest venire contra factum proprium
(ninguém pode comportar-se contra seus próprios atos). E isso tudo converge
para a necessária manutenção da segurança jurídica. Nesse sentido caminha a
lição de Ruy Barbosa Nogueira “O instituto da Consulta, pois, não é apenas um
dos sagrados direitos do contribuinte de boa-fé e diligente mas, dentro dos direitos humanos e das garantias individuais, aquele que nem precisaria ser escrito,
porque inato na ciência e consciência do ser humano.”26
Em verdade dos atos normativos categorizados como fontes secundárias do
Direito Tributário27, se espera que sejam honrados pela Administração Tributária, em verdade,
“Independentemente da roupagem que lhes sejam atribuídos (portaria, instrução
normativa, ‘perguntas e respostas’, ato declaratório, solução de consulta etc.), atos
administrativos vocacionados à informação da coletividade quanto à interpretação fazendária geram legítimas expectativas de cumprimento na esfera de direitos de cada contribuinte.” (Destaques nossos)28

25

26

27

28

Sobre a observância da boa-fé objetiva na conduta da Administração Pública, leciona Humberto
Ávila que: “quando um ato normativo, com validade presumida, cria, na esfera jurídica do particular, uma razoável expectativa quanto ao seu cumprimento, há incidência do princípio da proteção da confiança”. Ver ÁVILA, Humberto. Benefícios fiscais inválidos e a legítima expectativa
dos contribuintes. Revista Tributária e de Finanças Públicas ano X, vol. 42, jan.-fev. de 2002, p.
100-114.
NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Consulta e direito autorizado. Revista Direito Tributário Atual vol. 6.
São Paulo: Resenha Tributária/IBDT, 1986, p. 1.545-1.584, p. 1.566.
Conforme lecionava SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação tributária. Rio de Janeiro:
Edições Financeiras S.A., 1964, p. 51-52.
FLÁVIO NETO, Luís. Segurança jurídica, proteção da confiança, boa-fé e proibição de comportamentos contraditórios no direito tributário: nemo potest venire contra factum proprium. Revista
Direito Tributário Atual vol. 36. São Paulo: IBDT, p. 233.
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Ademais, não devemos perder de vista que um ato administrativo individualizado, vinculado a um determinado contribuinte, não confere a priori eficácia
perante terceiros. Contudo, quando determinadas características de conteúdo, de
um conjunto de atos administrativos direcionados individualmente, apresentam
frequência e convergência de conteúdo, estes atos emanados da Administração
Tributária são fortemente capazes de criar reais expectativas de cumprimento em
toda a coletividade. Este é o caso de reiteradas e convergentes soluções de consultas formuladas por contribuintes29.
Pois bem, acerca da Solução de Consulta COSIT RFB n. 145/2020, podemos
exclamar que a mesma preencheu os requisitos formais e solucionou a indagação
do contribuinte de maneira correta; pois, em síntese, esclareceu à “consulente
que, a partir do advento da Lei Complementar nº 160, de 2017, os incentivos e os
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados
e Distrito Federal e considerados subvenções para investimento por força do § 4º
do art. 30 da Lei nº 12.973, de 2014, poderão deixar de ser computados na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL desde que observados os requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da Lei nº 12.973, de 2014, dentre os
quais, a necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.” (Destaques nossos)
Por fim, lembremos, soluções de consulta, especialmente quando reiteradas
e convergentes, têm o condão de influenciar o comportamento da coletividade. A
Solução de Consulta COSIT RFB n. 145/2020, seguramente inaugura um esclarecimento sobre um tema relevante e, por este motivo, a Administração Tributária
deve manter a coerência de soluções de consulta posteriores sobre este mesmo
tema, com a finalidade de observar o princípio da segurança jurídica e por extensão materializar o princípio da boa-fé; pois, ninguém pode comportar-se contra
seus próprios atos.
6. Subvenções para investimentos e precedentes jurisprudenciais
O STJ decidiu pela vedação da tributação de subvenções decorrentes de Crédito Presumido do ICMS, seja ela para custeio ou para investimento, com base em
fundamento alheio à interpretação da Lei n. 12.973/2014 e da Lei Complementar
n. 160/2017. O STJ argumenta que o princípio federativo veda a um ente recuperar por meio de tributos, benefícios e incentivos outorgados por outro, de sorte
que a sua conclusão se mantém qualquer que seja a leitura correta desses diplomas.
Assim se manifestou a relatora, Ministra Regina Helena Costa:

29

FLÁVIO NETO, Luís. Segurança jurídica, proteção da confiança, boa-fé e proibição de comportamentos contraditórios no direito tributário: nemo potest venire contra factum proprium. Revista
Direito Tributário Atual vol. 36. São Paulo: IBDT, p. 234.
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“Não é possível a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, por representar interferência da União na política fiscal adotada por estado-membro, configurando ofensa ao princípio federativo e à segurança jurídica.”30

Contudo, devemos observar a natureza da subvenção para investimentos concedida no âmbito do ICMS, pois conforme bem observa Desembargador Rômulo
Pizzolatti no AI n. 5025168-66.2020.4.04.0000/PR, 2ª Turma do TRF-4,
01.09.2019, existem várias formas dos estados da federação e do Distrito Federal
concederem subvenções na esfera do ICMS, assim, vejamos:
“De todo modo, é evidente que a construção jurisprudencial do STJ nos EREsp
nº 1.517.492/PR – no sentido de que, em face do princípio federativo, não seria
lícito à União tributar, como renda ou lucro, créditos presumidos de ICMS concedidos pelos Estados federais, por não constituírem tais créditos propriamente
‘lucro’, mas incentivo fiscal –, tal construção jurisprudencial não pode ser transplantada para situações outras, que, diferentemente de créditos, não são positivas, mas sim negativas. Dito de outra forma, enquanto créditos (v.g., créditos presumidos de ICMS) são grandezas positivas, que em tese configurariam receita, os
incentivos fiscais de (a) redução de base de cálculo de ICMS e (b) isenção de ICMS
são grandezas negativas – decorrentes do exercício, pelo ente tributante, do poder de não tributar (a outra face do poder de tributar) – que, como tais, não poderiam logicamente ser tomadas como receita.”31

30

31

1ª Seção, EREsp n. 1.517.492/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 01.02.2018. No mesmo
sentido caminhou o Ministro Mauro Campbell Marques: “Excluir o crédito presumido de ICMS
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL ao fundamento de violação do pacto federativo (artigo
150, VI, ‘a’, da Constituição), tornou-se irrelevante a discussão a respeito do enquadramento do
referido incentivo/benefício fiscal como ‘subvenção para custeio’, ‘subvenção para investimento’
ou ‘recomposição de custos’ para fins de determinar essa exclusão, já que o referido benefício/
incentivo fiscal foi excluído do próprio conceito de receita bruta operacional previsto no artigo
44, da Lei 4.506/64. Assim, também irrelevantes as alterações produzidas pelos artigos 9º e 10,
da Lei Complementar 160/2017 (provenientes da promulgação de vetos publicada no DOU de 23
de novembro de 2017) sobre o artigo 30 da Lei 12.973/2014, ao adicionar-lhe os parágrafos 4º e
5º, que tratam de uniformizar ex lege a classificação do crédito presumido de ICMS como ‘subvenção para investimento’ com a possibilidade de dedução das bases de cálculo dos referidos tributos
desde que cumpridas determinadas condições”, Ministro Mauro Campbell Marques, no julgamento do REsp n. 1.605.245.
No mesmo sentido ver: “O IRPJ e a CSL serão apurados de acordo com o lucro originado da receita auferida com a base de cálculo reduzida do ICMS. Não é verdade que a redução da base de
cálculo seja subvenção fiscal que tenha produzido receita que deva ser adicionada à base de cálculo do IRPJ e da CSL. Não há tal exigência. Não existe violação ao princípio federativo. A União
não incrementa as suas receitas com a perda de receitas do ICMS do Estado. Sequer há possibilidade contábil de proceder-se à exclusão porque não existe expressão monetária que represente
algo que não foi pago. Também não foi juntada nenhuma prova de que a parte agravada tenha
apurado os citados tributos federais de forma equivocada, em conformidade com a receita calculada com a base de cálculo de ICMS ‘cheia’ e não com a ‘reduzida’, conforme permitido pela lei
estadual.” (AI n. 5042201-69.2020.4.04.0000, 2ª Turma do TRF-4, 20.05.2020, Desembargador
Alexandre Rossato da Silva Ávila)
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Devemos considerar que excluir o valor equivalente às isenções ou reduções
da base de cálculo do IRPJ e CSLL acabaria por transformar, muitas vezes, o lucro efetivo da empresa em prejuízo fiscal. Ademais, o valor equivalente às isenções e reduções de base de cálculo ultrapassa na maioria das vezes a margem de
lucro das empresas.
Também, na direção inversa, configuraria uma violação ao pacto federativo,
nessa hipótese, atingiria a União, que teria esvaziada sua fonte de arrecadação de
forma artificial em virtude da concessão de um benefício fiscal concedido pelo
Estado.
De igual forma, como não representam receita, não são e nem poderiam ser
registrados em conta atinente à reserva de lucros, o que evidencia total incompatibilidade dos referidos benefícios com o regime estabelecido pelo art. 30 da Lei
Federal n. 12.973/2014 e seus incisos.
Prova disso é a quantidade de ações ajuizadas para obter, de forma totalmente artificial, a indevida ampliação do alcance dos precedentes relativos aos créditos presumidos.
Podemos concluir que os Embargos de Divergência em Recurso Especial –
EREsp n. 1.517.492/PR se aplica ao instituto do Crédito Presumido do ICMS.
Destaque-se que venceu por apertada maioria. Contudo, é totalmente descabida
a aplicação do decidido aos demais benefícios de ICMS, tais como: isenção, redução de alíquota e redução de base de cálculo.
7. Considerações finais
Concretamente, a edição da Lei Complementar n. 160/2017 veio modificar
radicalmente o conteúdo do art. 30 da Lei n. 12.973/2014, causando uma verdadeira distorção no conceito original de subvenção para investimentos, uma vez
que, inseriu nesse a possibilidade de o incentivo fiscal também subvencionar o
custeio da atividade operacional da empresa, não obstante, exigindo a observância de algumas condições.
Assim, a nova dicção inserida no art. 30 da Lei n. 12.973/2014, relativa ao
tratamento tributário das subvenções para investimento, relativas ao benefício
fiscal do ICMS, concedidas pelos estados e pelo Distrito Federal, maculam frontalmente e de maneira incontornável o Parecer Normativo COSIT RFB n.
112/1978; uma vez que, todos os conceitos lá tratados e bem fundamentados, que
explicam e justificam a diferença entre subvenções correntes ou para custeio e
subvenções para investimentos são desconsiderados.
Não obstante, a inovação normativa detalhar que esses incentivos fiscais que
passaram a poder financiar também o custeio, somente poderem deixar de ser
computados na determinação do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, desde
que, em síntese, tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos; contudo, isso não ameniza a distorção. Ou
seja, as retrocitadas subvenções para investimentos, se operadas pelas empresas
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com a observância da citada condição, estariam, portanto, e automaticamente,
autorizadas a não terem os seus montantes considerados nas bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
Sabemos que no âmbito dos programas de Auditoria-Fiscal da Receita Federal do Brasil, muitas empresas foram autuadas por não oferecerem à tributação os
valores da subvenção para investimentos, quando, erroneamente, nas legislações
estaduais que disciplinavam o incentivo fiscal do ICMS, estava também contemplado o uso dessas subvenções tanto em investimento fixo como em capital de
giro, ou ambos, cumulativamente.
Aceitar que a subvenção pública financie o capital de giro significa dizer que
recursos públicos passaram a custear, também, a atividade operacional empresarial, papel que, em tese, caberia às subvenções para custeio.
Pelo acima exposto, o empresário através de subvenções para investimentos,
plasmadas em isenções fiscais do ICMS, que são renúncias tributárias do poder
público estadual, passa a financiar não apenas a inversão em capital fixo de forma
subvencionada, mas também, o custeio da atividade operacional de seu objeto de
exploração, desde que atendendo à condição de estar implantando ou expandindo o seu empreendimento econômico. Assim, a subvenção pública, originada em
autêntica renúncia fiscal, patrocina o capital fixo e o capital de giro empresarial.
O empresário administra os recursos públicos em seu patrimônio privado; e, em
contrapartida, entra no negócio com o seu espírito empreendedor, o seu sorriso e
a sua simpatia.
Ademais, muitos processos de autos de infração sobre esse tema, faziam parte do estoque de processos a serem julgados nas Delegacias de Julgamento da
RFB e no Conselho Administrativo Fiscal do Ministério da Economia (CARF/
ME); bem como, no âmbito do Judiciário. O somatório desses processos, ressaltese, alcançava um montante bilionário. Pois bem, sobre o tema em análise, a norma determinou que processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados também receberiam o mesmo tratamento. Assim, contribuintes
autuados foram perdoados daquilo anteriormente era capitulado como infração
pela norma; e, ratificado com as devidas fundamentações e interpretações pelo
PN COSIT RFB n. 112/1978.
Obviamente, em homenagem ao princípio da legalidade e à luz de uma análise genuinamente kelseniana, não temos o que discutir. A norma posta é para ser
cumprida. Portanto, todos devemos aplicar e obedecer ao comando legal introduzido pela LC n. 160/2017, que modificou parcialmente o art. 30 da Lei n.
12.973/2014.
Em sua Teoria Pura do Direito, Kelsen pretendeu libertar a ciência jurídica
de quaisquer influências de outras ciências, tais como a Filosofia, a Sociologia, a
Economia, a Antropologia, a Psicologia etc. Assim, propôs o que chamou princípio da pureza, segundo o qual método e objeto da ciência jurídica deveriam ter,
como pressuposto básico, o conteúdo normativo.
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Na construção de sua teoria Kelsen distinguia o mundo do ser, próprio das
ciências naturais, do dever-ser, no qual o Direito estava situado. A premissa de seu
pensamento era de que não existe possibilidade lógica de deduzir o dever-ser do
ser, ou seja, de descobrir as normas jurídicas a partir dos fatos – natureza. E assim, o mundo do Direito se encerra no comando da lei.
Em contraposição a essa visão, opinamos que precisamos estabelecer um
novo parâmetro de análise da norma posta, objetivando denunciar o que se revela como uma estrutura de dominação política, econômica e social, que se apresenta de forma explícita e com uma capacidade altamente destrutiva.
Cientificamente é preciso negar a ordem estabelecida e discutir o positivismo
absoluto, com vistas a busca de uma sociedade mais justa e humana. A crítica
transita pela análise das condições sociopolíticas e econômicas que permitem a
construção, edição e aplicação de uma norma como a LC n. 160/2017, que modifica e subverte outra norma razoável.
A LC n. 160/2017 funciona como uma razão instrumental, caracterizada pelo
estado em que os processos são plenamente operacionalizados sem discussão.
Precisamos discuti-la à luz de uma razão crítica. Nesse contexto, substituamos
essa razão instrumental, de matriz cartesiana, que no âmbito jurídico se acomoda
na teoria puramente Kelseniana, por uma razão crítica, transformadora da realidade; e, assim, perguntemos:
Como as inovações trazidas pela LC n. 160/2017 ao art. 30 da Lei n.
12.973/2014 se processam no Congresso Nacional? Quem dá vida a uma inovação
legislativa como a retrocitada? A quem privilegia? A quem a norma prejudica?
Ratificamos: no Brasil, historicamente, não nos faltariam maus exemplos de
desperdício de recursos públicos, derivados de concessões de benefícios fiscais,
autorizados sem coerência legislativa ou controle eficaz por parte dos órgãos públicos competentes para a devida fiscalização desses valores de subvenções.
Referências bibliográficas
ÁVILA, Humberto. Benefícios fiscais inválidos e a legítima expectativa dos contribuintes. Revista Tributária e de Finanças Públicas ano X, vol. 42, jan.-fev.
2002.
AZEVEDO, Osmar Reis. Comentários às novas regras contábeis brasileiras. 5. ed. São
Paulo: IDO, 2010.
BRIGAGÃO, Gustavo; JATAHY, Mariana Barreira. O regime tributário das subvenções e as mudanças introduzidas pela Lei 11.638, de 28.12.2007”. In: ROCHA, Sergio André (coord.). Direito tributário, societário e a Reforma da Lei das
S/A – inovações da Lei 11.638. São Paulo: Quartier Latin, 2008.
CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas: Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976. São Paulo: Saraiva, 1977.
DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. 13. ed. São Paulo, 2008.

660

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

EIZIRIK, Nelson. A Lei da S/A comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. vol. II.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da língua portuguesa. 4. ed. Curitiba: Positivo, 2009.
FLÁVIO NETO, Luís. Segurança jurídica, proteção da confiança, boa-fé e proibição de comportamentos contraditórios no direito tributário: nemo potest venire
contra factum proprium. Revista Direito Tributário Atual vol. 36. São Paulo: IBDT.
GALHARDO, Luciana Rosanova; ROCHA, Felipe Barbosa. Lei nº 11.638/2007.
As alterações introduzidas na Lei das Sociedades por Ações e suas implicações
no âmbito do direito tributário. Análise detida do novo tratamento conferido
às subvenções para investimento. Direito tributário, societário e a Reforma da Lei
das S/A – inovações da Lei 11.638. São Paulo: Quartier Latin, 2008.
IUDÍCIBUS, Sérgio de et alli. Manual de contabilidade societária aplicável a todas as
sociedades – de acordo com as normas internacionais e do CPC. São Paulo:
Atlas, 2010.
NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Consulta e direito autorizado. Revista Direito Tributário Atual vol. 6. São Paulo: Resenha Tributária/IBDT, 1986.
OLIVEIRA, José André Wanderley Dantas de. Subvenções para investimentos
derivadas de benefícios fiscais de isenções ou reduções – uma análise crítica.
In: ROCHA, Sergio André. Direito tributário, societário e a Reforma da Lei das
S/A. Vol. V: controvérsias após a Lei nº 12.973/2014. São Paulo: Quartier Latin,
2018.
SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação tributária. Rio de Janeiro: Edições Financeiras S.A., 1964.
UTUMI, Ana Cláudia Akie. Lei nº 11.638/2007 e implicações tributárias das subvenções para investimento. Direito tributário, societário e a Reforma da Lei das S/A
– Inovações da Lei 11.638. São Paulo: Quartier Latin, 2008.
VICECONTI, Paulo; NEVES, Silvério das. Contabilidade avançada. 17. ed. São
Paulo: Saraiva, 2014.
WALTER, Milton Augusto. Introdução à contabilidade. São Paulo: Saraiva, 1985.
vol. 1.

661

A Coerência da Administração Tributária com
Precedentes Judiciais: o Caso da Solução de Consulta
Interna COSIT n. 13/2018 e a Exclusão do ICMS
pago ou do ICMS Destacado em Nota Fiscal da
Base de Cálculo do PIS e da COFINS à Luz da
Decisão Tomada pelo Supremo Tribunal Federal
no Recurso Extraordinário n. 574.706/PR
Fabiana Carsoni Fernandes
Mestre em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo.
Conselheira e Professora do IBDT.

1. Introdução
Em 28 de maio de 2021, tive a honra e a felicidade de tratar, no VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT), da coerência da Receita Federal do Brasil (RFB) frente a precedentes judiciais, mais especificamente sobre a coerência da Solução de Consulta Interna COSIT (SCI) n. 13, de 18 de outubro de 2018, com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário (RE) n. 574.706/PR,
o que fiz a convite do Presidente do IBDT, Ricardo Mariz de Oliveira, e do Coordenador do evento, Rodrigo Maito da Silveira, evento esse coordenado cientificamente por Martha Toribio Leão e José Maria Arruda de Andrade.
Na ocasião, abordei o que chamei de “coerência administrativa”, assim definida como a atuação uniforme da Administração Tributária, que se instrumentaliza pela observância de atos que, ao disporem sobre a interpretação da legislação
tributária, veiculam padrões de conduta esperados dos agentes fiscais a ela submetidos – padrões esses nos quais o sujeito passivo de boa-fé confia e em função
dos quais cria expectativas legítimas.
Também na ocasião, esclareci que a coerência pode ser tanto interna, como
externa. Em qualquer caso, como dito na mesma oportunidade, a coerência apresenta-se, não como uma faculdade, mas como um dever da Administração Tributária, jungida que ela está a múltiplos princípios, direitos e garantias que impõem
uma atuação firme, coerente, coesa, sem surpresas ou contradições. Ainda, mencionei os veículos pelos quais a coerência administrativa se manifesta, bem como
as consequências ou os efeitos oriundos da edição desses veículos.
Com base nessas premissas, após analisar a SCI n. 13/2018, concluí ter havido
atuação incoerente da Administração Tributária. Incoerente frente à decisão do
STF no RE n. 574.706/PR, à qual a RFB devia obediência.
Nas linhas que se seguem, consignarei as considerações e conclusões apresentadas durante o VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual do IBDT.
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2. A coerência administrativa em suas feições interna e externa:
fundamentos, veículos e efeitos
A atuação da Administração Tributária, como se anunciou acima, deve ser
coerente. Coerente tanto interna, como externamente. Vejamos o que isso significa.
Na coerência interna, a Administração Tributária lança mão de atos administrativos que materializam orientações sobre a interpretação da legislação tributária. Cuida-se de uma espécie de guia sobre como os agentes fiscais devem agir.
Fixam-se orientações ou padrões de conduta a serem seguidos pelos agentes fiscais, de modo a garantir uniformidade em sua atuação – uniformidade, é bom
que se diga, não no sentido de estanqueidade, isto é, de impossibilidade de modificação da interpretação, mas, sim, de unidade de interpretação enquanto vigorar
determinada orientação firmada em ato administrativo.
Não é demais lembrar que cabe à Administração Pública somente executar a
lei, regulamentando-a, sem violação, seja em decorrência da supremacia das leis,
seja porque que sua função precípua é executiva, e não legislativa1. Os atos de
coerência interna, portanto, são atos que se pode chamar de secundários, na medida em que não inovam na ordem jurídica, e nada inauguram, mas apenas consignam a leitura que a Administração Tributária faz sobre o conteúdo da lei, é
dizer, registram a interpretação que a Administração Tributária confere à legislação tributária.
Nos atos de coerência externa, a Administração Tributária também orienta
seus agentes fiscais sobre como devem agir. Contudo, a orientação acerca do conteúdo da legislação tributária, nesse caso, provém, na origem, não da própria
Administração Tributária, mas do Poder Judiciário. Ou seja, a leitura (compreensão) da legislação tributária não é dada pela Administração Pública, mas pelo
Poder Judiciário, cabendo à primeira orientar seus agentes sobre o teor e sobre a
extensão das decisões judiciais. Pode-se dizer, assim, que na coerência externa,
busca-se coerência de atos da Administração Tributária com decisões do Poder
Judiciário, criando-se, a partir daí, uma espécie de guia sobre como os agentes fiscais
devem agir à luz de decisões judiciais.
Mas, afinal, qual é a serventia da coerência administrativa, seja interna ou
externa? Mais: quais os fundamentos dela? Formuladas as questões em outros
dizeres: Coerência para quê? Coerência por quê?
Coerência para garantir estabilidade; clareza; racionalidade; e previsibilidade de nosso sistema.
Coerência, porque se faz necessário assegurar segurança jurídica, de tal sorte a
preservar: (i) a clareza do Direito a ser aplicado, possibilitando que os indivíduos
possam identificar quais são as alternativas disponíveis e suas respectivas conse-

1

ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 177.
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quências; (ii) a confiança no Direito que será aplicado ao caso, assegurando-se
racionalidade do sistema e estabilidade de relações; e (iii) a possibilidade de mensuração, pelo indivíduo, das consequências jurídicas dos seus atos, que lhe assegure, pois, previsibilidade2.
Coerência, porque a conduta da Administração Tributária deve obediência à
lei, por força da legalidade (art. 5º, inciso II, 37 e 150, inciso I, da Constituição
Federal e art. 97 do Código Tributário Nacional – CTN). Não sendo autorizado à
Administração Tributária, em regra, inaugurar a ordem jurídica, criando normas
não contidas em nosso ordenamento, cabe-lhe, de conseguinte, ser coerente com
a lei por imperativo da legalidade. Por lei, compreenda-se, inclusive, o precedente judicial vinculante3, já que ele integra o Direito, contendo um enunciado normativo que deve ser observado4.
No tocante aos precedentes judiciais, sua observância pela Administração
Pública retira fundamento de múltiplas normas constitucionais – muitas delas ora
examinadas –, bem assim de dispositivos de nossa lei processual, dos quais destacamos os arts. 926 e 9275 do Código de Processo Civil (CPC).
Abordemos, por ora, o primeiro dispositivo citado no parágrafo anterior, o
qual foi redigido da seguinte forma: “Art. 926. Os tribunais devem uniformizar
sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”
O dever de estabilidade, integridade e coerência, não obstante dirigido, na
literalidade do art. 926, aos tribunais no âmbito do Poder Judiciário, espraia efeitos sobre a Administração Pública. Fosse outra a orientação, restaria limitada a
eficácia da referida norma e das que lhe dão suporte, porque a conduta da Administração Pública desconforme ao precedente vinculante fatalmente deságua em
litígios, comprometendo a eficiência e a celeridade da própria Administração Pública, bem assim do Poder Judiciário. De fato, a incoerência externa da Administração Tributária lança dúvidas sobre o precedente vinculante, do que pode resultar sua inaplicabilidade por juízes e tribunais, na contramão dos objetivos de
nosso sistema processual de precedentes de garantir estabilidade, integridade,
coerência, segurança e isonomia e, também, de mitigar a morosidade.

2

3

4

5

ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no direito tributário. 2. ed. revisada. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 256.
Adiante, faremos referência aos precedentes que vinculam a Administração Tributária, valendo
desde já destacar que nem todos os precedentes obrigatórios elencados no art. 927 do Código de
Processo Civil a vinculam.
Cf. DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente,
coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 2, p. 389 e
468; e ZANETI JR., Hermes. O valor vinculante dos precedentes. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 143.
Sobre a inaplicabilidade de algumas normas do art. 927 à Administração Tributária, notadamente de alguns precedentes considerados vinculantes no âmbito do Poder Judiciário, vide nossas
considerações no tópico 3 deste trabalho.
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Coerência, porque a balbúrdia no agir, como antecipado no parágrafo anterior, ocasiona lentidão, gera litigiosidade e onera a Administração Pública, em
ofensa ao princípio da eficiência (art. 37 da Constituição Federal) e ao direito
fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, Constituição Federal).
Coerência, porque a falta de uniformidade na conduta dos agentes da Administração Tributária gera situações de desigualdade, isto é, gera distinções de
tratamento entre administrados que ocupam posições equivalentes ou idênticas,
ferindo, assim, a isonomia (art. 5º, “caput”, e 150, inciso II, da Constituição Federal).
Coerência, porque a surpresa, a contradição ou a dúvida ferem a boa-fé, assim
como frustram a confiança legítima daqueles que obedecem às orientações da
Administração Tributária, ou daqueles que procuram saber e se guiar pelo posicionamento da Administração Tributária.
Como destaca Paulo Modesto, a boa-fé assegura a proteção da confiança,
oferecendo vedação a atuações contrárias à conduta reta, normal e honesta e, com
isto, assegurando os efeitos jurídicos esperados legitimamente pelo sujeito que
atuou de boa-fé. O dever de agir de boa-fé, acrescenta Modesto com esteio, respectivamente, em Gonzalez Perez e Karl Larenz, impõe também o dever de coerência no comportamento e de fidelidade às declarações feitas a outrem6. Dever
de coerência, já que a uniformidade de orientação garante segurança à conduta
presente, isto é, garante segurança no agir das partes, protegendo, assim, a confiança e as expectativas legítimas7.
Coerência, porque a atuação da Administração Tributária deve obediência ao
princípio da moralidade (art. 37 da Constituição Federal). Moralidade, como ensina Celso Antonio Bandeira de Mello, é agir “com sinceridade e lhaneza, sendo
interdito qualquer comportamento astucioso, eivado de malícia, produzido de
maneira a confundir, dificultar ou minimizar o exercício de direitos por parte
dos cidadãos”8. Pela moralidade, exige-se, segundo Marçal Justen Filho, “que a
atividade administrativa seja desenvolvida de modo leal e que assegure a toda a
comunidade a obtenção de vantagens justas. Exclui a aplicação do provérbio de
que os fins justificam os meios. [...]”. Também por força do mesmo princípio, Justen Filho acrescenta não ser “válido desenvolver a atividade administrativa de

6

7

8

MODESTO, Paulo. Controle jurídico do comportamento ético da Administração Pública no Brasil. Revista de Direito Administrativo n. 209. Rio de Janeiro, jul./set. 1997, p. 76.
Sobre a uniformidade da jurisprudência como garantia de um modelo seguro de conduta presente dos jurisdicionados, em atenção à segurança jurídica e à proteção da confiança que dela deriva,
vide: DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de
direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente,
coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 2, p. 470.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros,
2003, p. 109.
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modo a propiciar vantagens excessivas ou abusivas para os cofres públicos ou para
os cofres privados”9-10.
Coerência, porque a Administração Tributária deve obediência à teoria dos
atos próprios, sendo-lhe vedado agir de forma contraditória (“non venire contra
factum próprio”), por imperativo da segurança jurídica, da moralidade, da boafé, da proteção da confiança legítima e da lealdade. Sobre o tema, são diversas as
manifestações doutrinárias, administrativas e judiciais, das quais destacamos as
seguintes.
Paulo Modesto explica que a Administração Pública não pode ferir seu dever
de coerência, impondo-se lhe que respeite a aparência criada por suas condutas
anteriores, ficando proibida, nas relações jurídicas subsequentes, a adoção de atos
inopinados, contraditórios e desbaratados para uma mesma situação da vida, em
prestígio da confiança, da previsibilidade da ação estatal e da estabilidade das
relações11.
Às considerações de Paulo Modesto, Luís Flávio Neto acrescenta que a vedação à atuação contraditória garante “reciprocidade” frente à presunção de legitimidade e legalidade de que gozam os atos administrativos. É que, segundo o autor, diante da referida presunção, os contribuintes são motivados a seguir os atos
administrativos até que, porventura, sejam desconstituídos ou reformados. Como
uma espécie de “via de mão dupla”, nas palavras do autor, emerge a intolerância
a condutas desconformes dos agentes fiscais à interpretação firmada pela Administração Pública12.
Na esfera judicial, registre-se o Recurso Especial n. 1.143.216/RS, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 24 de março de 2010 na sistemática de recursos representativos de controvérsia, no qual a 1ª Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) afirmou que o princípio da confiança decorre da boa-fé objetiva,
do dever geral de lealdade e da confiança recíproca entre as partes, sendo que o
ordenamento jurídico prevê, implicitamente, deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, deveres esses de cooperação,
proteção, solidariedade e informação mútuos, tutelando-se, de um lado, a digni-

9
10

11

12

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 11. ed. São Paulo: RT, 2015, p. 203.
Ainda sobre a moralidade administrativa, o inciso III do Anexo do Decreto n. 1.171, de 22 de
junho de 1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal, estabelece que ela “não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser
acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo”.
MODESTO, Paulo. Controle jurídico do comportamento ético da Administração Pública no Brasil. Revista de Direito Administrativo n. 209. Rio de Janeiro, jul./set. 1997, p. 77-78.
FLÁVIO NETO, Luís. Segurança jurídica, proteção da confiança, boa-fé e proibição de comportamentos contraditórios no direito tributário: nemo potest venire contra factum proprium. Revista
Direito Tributário Atual vol. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 230.
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dade do devedor e, de outro, o crédito do titular. De acordo com o STJ, o titular
do direito subjetivo que se desvia da finalidade ou da função social da norma que
lhe ampara e que, após ter produzido em outrem uma determinada expectativa,
contradiz seu próprio comportamento e age com abuso de direito vedado pela máxima “nemo potest venire contra factum proprium”.
Na esfera administrativa, na SCI n. 20, de 13 de setembro de 2012, que tratou
de intimações e reintimações para apresentação de arquivos eletrônicos ao fisco,
a COSIT sustentou que a atuação da Administração Tributária deve respeitar a
teoria dos atos próprios, pela qual se impede uma conduta que contrarie outra
anterior em prejuízo do administrado (“non venire contra factum proprium”),
quando este esteja de boa-fé; logo, se a finalidade do primeiro ato gerou perspectivas de determinada atuação por parte da Administração Tributária, ela deve
assim proceder. Na SCI n. 26, de 13 de setembro de 2013, a COSIT afirmou que
se o sistema SISCOMEX não concede visualização correta ou completa ao seu
usuário, seria uma atuação contraditória a Administração Tributária sancionar
um sujeito passivo por incorreção em seu próprio sistema, isto é, a aplicação de
multa nessa situação afrontaria a proibição de atuação contraditória (teoria dos
atos próprios).
A conduta contraditória, como se vê, quebra a coerência administrativa, ferindo a boa-fé, a confiança e as expectativas legitimamente criadas pelo sujeito
passivo que acreditou e aplicou a orientação anterior. Por todos os fundamentos
acima mencionados, os quais alicerçam a teoria dos atos próprios, a contradição
– causadora de incoerência – é repelida pelo ordenamento jurídico, admitindose, quando muito, que as mudanças de posicionamento gerem efeitos prospectivos, mas nunca que sirvam de respaldo para a aplicação de penalidade ou para a
exigência de tributo, inclusive de juros, sobre fatos geradores ocorridos antes da
modificação de orientação.
Outros fundamentos hauridos da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional, além daqueles referidos até aqui, certamente poderiam ser invocados para justificar a coerência administrativa. No entanto, os fundamentos acima
apresentados são suficientes para demonstrar que a coerência administrativa não
constitui um padrão de conduta aleatório ou facultativo da Administração Tributária. A coerência administrativa não é um ideal de atuação, mas um verdadeiro
dever de conduta, dever inafastável, baseado que está em princípios e valores que
precisam pautar a atuação da Administração Pública e que sustentam nosso Estado de Direito.
Apresentados os fundamentos da coerência administrativa, cumpre-nos examinar os veículos por meio dos quais ela se manifesta. Adiante-se haver inúmeros
instrumentos que podem materializar o guia ou a orientação da Administração
Tributária sobre como seus agentes fiscais devem agir. Dentre eles, citamos os
seguintes a título ilustrativo:
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– Súmula da Administração Tributária Federal, editada por comitê formado
de integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
da Secretaria Especial da RFB e da PGFN, a qual é de observância
obrigatória pelos referidos órgãos (art. 18-A da Lei n. 10.522, de 19 de
julho de 2002);
– Parecer do Procurador-Geral da Fazenda Nacional que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, o qual vincula a PGFN, vinculando a
RFB se aprovado pelo Ministro de Estado da Economia ou pela Secretaria
Especial da RFB (art. 19, inciso II, e 19-A, inciso I, da Lei n. 10.522/2002);
– Súmula ou Parecer do Advogado-Geral da União, que vincula a PGFN, e
que vincula a RFB quando aprovado por despacho do Presidente da
República, ou quando o Presidente da República concorde com a sua
aplicação pelo Ministro de Estado da Economia (art. 19, inciso IV, e 19-A,
inciso II, da Lei n. 10.522/2002);
– Súmula CARF, vinculante ou não vinculante a toda a Administração
Tributária, se aprovada pelo Ministro de Estado da Economia (art. 75 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela
Portaria n. 343, de 9 de julho de 2015, do extinto Ministério da Fazenda);
– Solução de Consulta (SC), Solução de Divergência (SD) e SCI, todas dotadas de efeito vinculante no âmbito da RFB (art. 9º da Instrução Normativa – IN RFB n. 1.396/2013 e art. 13 da Ordem de Serviço – OS COSIT n.
1/2019)13;
– Decisões dotadas de eficácia normativa, atos normativos (pareceres, instruções normativas, boletins, manuais de preenchimento14 e atos declaratórios), práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas e convênios celebrados pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, referidos no art. 100 do CTN como hipóteses de
normas complementares à legislação tributária; e
– Consulta da RFB à PGFN sobre legislação tributária, a qual pode ou não
ser vinculante à RFB (art. 20 da OS COSIT n. 1/2019).
13

14

O efeito vinculante da consulta é dirigido ao fisco, uma vez que a resposta à consulta não obriga
o contribuinte, nem mesmo o consulente, que poderá debater o tema, se não na esfera administrativa, certamente no Poder Judiciário diante do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal (SCHOUERI, Luís Eduardo.
Algumas reflexões sobre a consulta em matéria fiscal. Revista Direito Tributário Atual vol. 14. São
Paulo: IBDT, 1995, p. 13).
Os manuais de preenchimento constituem verdadeiras normas da Administração Tributária,
aplicando-se a eles o art. 100, inciso I, parágrafo único, do CTN, como reconhecido pela 3ª Região Fiscal na SC n. 2, de 7 de fevereiro de 2011, e pela 1ª Região Fiscal na SC n. 107, de 25 de
maio de 2009, dentre outros pronunciamentos fiscais em igual sentido. Na mesma direção, citemse os Acórdãos n. 103-23665, de 4 de fevereiro de 2009, n. 102-40485, de 20 de agosto de 1996, e
n. 102-41191, de 17 de setembro de 1997, do extinto 1º Conselho de Contribuintes, os quais reconheceram a aplicação do art. 100 do CTN na hipótese de o contribuinte seguir orientação fiscal
consolidada em manuais e boletins da RFB.
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São muitos os efeitos decorrentes da materialização de orientações da Administração Tributária nos veículos referidos acima, ou em outros que cumpram o desiderato de coerência administrativa. Dentre estes efeitos, destacamos os seguintes:
– Dispensa de recurso, de contestação e de constituição de crédito tributário,
desistência de ações, retificação ou cancelamento de cobranças, homologação de compensações, deferimento de restituições e obediência da orientação pelo CARF (arts. 19 e 19-A da Lei n. 10.522/2002, art. 4º do Decreto n.
2.346, de 10 de outubro de 1997, e art. 62 do Anexo II do RICARF);
– Efeitos prospectivos da mudança de critério jurídico (art. 146 do CTN);
– Afastamento de juros e multa na hipótese de obediência às normas complementares à legislação tributária referidas no art. 100 do CTN (parágrafo único do mesmo dispositivo);
– Afastamento de multa na hipótese de obediência à interpretação contida
em decisão irrecorrível de última instância administrativa, proferida em
processo fiscal, inclusive de consulta, seja ou não parte o interessado (art.
76, inciso II, “a”, da Lei n. 4.502, de 30 de novembro de 1964);
– Impossibilidade de cobrança de crédito tributário, isto é, de exigência de
tributo, juros e multa, na hipótese de obediência, pelo sujeito passivo, às
SC e SD, mesmo que ele não seja o consulente, mas desde que se enquadre
na hipótese por elas abrangida (art. 9º da IN RFB n. 1.396/2013); e
– Impossibilidade de cobrança de juros e multa relativamente à matéria
objeto de consulta formulada pelo sujeito passivo, a partir da data de sua
protocolização até o 30º (trigésimo) dia seguinte ao da ciência, pelo consulente, da SC (art. 10 da IN RFB n. 1.396/2013 e art. 161, § 2º, do CTN).
Aos efeitos acima referidos, Ricardo Lobo Torres acrescenta outros, aludindo, para tanto, à proteção da confiança do contribuinte. Torres afirma que tal
garantia foi construída, principalmente, pelo Tribunal Constitucional da Alemanha, aproximando-se do princípio da boa-fé e significando, em linhas gerais, que
o Estado deve respeitar a segurança dos direitos fundamentais do contribuinte,
agindo segundo a moralidade e a equidade, estando amalgamado aos princípios
da legalidade, da irretroatividade e da proibição de analogia. Torres acrescenta
que a proteção da confiança se consubstancia, ainda, em diversos deveres da Administração, dentre os quais destaca a impossibilidade de revisão “do lançamento
por erro de direito ou de valoração do fato, inalterabilidade do critério jurídico
do lançamento e da resposta à consulta, irrevogabilidade das isenções condicionadas a encargo, do beneficiário, dever de assistência ao contribuinte e exclusão
ou limitação de multas”15-16.
15

16

TORRES, Ricardo Lobo. O princípio da proteção da confiança do contribuinte. Revista Fórum de
Direito Tributário – RFDT n. 6, ano 1. Belo Horizonte, nov./dez. 2003.
Sobre esses deveres, confira-se: RUBINSTEIN, Flávio. Boa-fé objetiva no direito financeiro e
tributário. Série Doutrina Tributária vol. III. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 166-196.
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No que tange à coerência externa, conquanto as referências feitas até aqui
sobre veículos e efeitos, de um modo geral, e no que couber, a ela se apliquem,
faz-se necessário dizer algo mais, notadamente em relação às circunstâncias em
que ela se apresenta como mandatória. Ou seja, coerência externa com o quê?
Logicamente, não é toda e qualquer decisão tomada pelo Poder Judiciário
que possui efeito vinculante à Administração Tributária. Nem mesmo o rol de
precedentes obrigatórios contido no art. 927 do Código de Processo Civil pode
ser automaticamente estendido, em sua inteireza, à Administração Pública17. Há
normas específicas que disciplinam a matéria. Essas normas, na quadra atual, e
em síntese, estabelecem que a Administração Tributária deve ser coerente com:
– Decisões do STF que declarem a inconstitucionalidade de normas em controle difuso; ou em sede de controle concentrado quando haja resolução
do Senado; ou quando houver Súmula Vinculante (art. 102, § 2º, e 103-A
da Constituição Federal, art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/1999,
art. 10, § 3º, da Lei n. 9.882/1999, art. 19, inciso V, e 19-A da Lei n.
10.522/2002 e art. 62, § 1º, incisos I e II, “a”, do Anexo II do RICARF)18;
– Tema decidido pelo STF, em matéria constitucional, ou pelo STJ, pelo
Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas
competências, quando: a) for definido em sede de repercussão geral ou
recurso repetitivo; ou b) quando não houver viabilidade de reversão da
tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional (art. 19,
inciso VI, e 19-A, inciso III, da Lei n. 10.522/2002 e art. 62, § 1º, inciso II,
“b”, e § 2º, do Anexo II RICARF); e
– Tema não abrangido pelos julgados acima referidos, quando a ele forem
aplicáveis os fundamentos determinantes extraídos do julgamento paradigma ou da jurisprudência consolidada, vinculando-se a PGFN e a RFB,
desde que (a) inexista outro fundamento relevante que justifique sua impugnação em juízo; e que (b) haja manifestação expressa da PGFN sobre

17

18

O inciso V do art. 927, por exemplo, cuida do efeito vinculante da orientação do plenário ou do
órgão especial de tribunais, podendo abranger, por exemplo, as decisões não definitivas de tribunais regionais federais, as quais não vinculam a Administração Tributária, porque não definitivas e porque não dadas a quem compete dar a palavra final sobre a matéria.
Mencione-se que o CARF deve obediência às decisões definitivas do STF proferidas em sessão
plenária, mesmo que em controle difuso de constitucionalidade fora do sistema de repercussão
geral e ainda que inexista resolução do Senado (art. 62, § 1º, inciso I, do Anexo II do RICARF).
O mesmo efeito vinculante no âmbito da Administração Pública Federal, direta e indireta, pode
ser obtido mediante ato do Presidente da República que autorize a extensão dos efeitos jurídicos
de decisão proferida em caso concreto, após proposta de Ministro de Estado, dirigente de órgão
integrante da Presidência da República ou do Advogado-Geral da União (art. 4º do Decreto n.
2.346, de 10 de outubro de 1997).
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as matérias abrangidas pelos fundamentos determinantes dos respectivos
julgados (art. 19, § 9º, e 19-A, inciso III, da Lei n. 10.522/2002).
Verificadas as situações acima descritas, a Administração Tributária deve ser
coerente com a decisão tomada pelo Poder Judiciário, guiando seus atos por ela.
Assim, por exemplo, dispensam-se recursos, contestações, contrarrazões e constituição de créditos tributários relativamente à matéria firmada pelo Poder Judiciário em desfavor da Administração Tributária.
Os parâmetros objetivos destacados acima definem as situações que vinculam a Administração Tributária a agir de modo coerente externamente. Mas esses parâmetros, por vezes, não esgotam a pergunta: coerência externa com o quê?
Isso porque, para a aplicação do precedente vinculante, requer-se sua compreensão – o que nem sempre constitui tarefa simples. Exige-se, na compreensão do
precedente vinculante, que se extraia a “ratio decidendi”, a regra de direito, ou a
essência da tese jurídica, a qual irradia sua força vinculante. A “ratio decidendi”,
de um modo geral, não é descrita, ou individualizada, explicitamente, pelo tribunal, cabendo aos juízes e à Administração Tributária extrair a “norma legal” do
precedente19. Nessa atividade interpretativa, podem surgir dúvidas. Pode acontecer, por exemplo, de o tribunal atingir consenso ou maioria acerca de determinada conclusão, mas divergir quanto à fundamentação que a alicerça. Pode até mesmo acontecer de a fundamentação divergente, dispersa ou insuficiente comprometer a identificação da tese jurídica e, com isto, comprometer a própria eficácia
vinculante da “ratio decidendi”20. A atividade lógica de compreensão dos precedentes, nessas condições, pode ser complexa. Por conseguinte, pode afigurar-se
complexo, também, o dever da Administração Tributária de manter coerência
externa.
É nesse contexto que emerge o debate sobre o acerto ou não, é dizer, sobre a
coerência ou não da interpretação contida na SCI n. 13/2018 com a decisão tomada pelo STF no RE n. 574.706/PR. Trata-se de caso de coerência ou de incoerência externa? A RFB acreditou ter agido coerentemente. No entanto, como anunciado no início deste trabalho, trata-se de hipótese de flagrante incoerência. Eis
o que veremos no próximo tópico.

19

20

TUCCI, José Rogério Cruz e. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente
judicial. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: RT,
2012, p. 123.
Cf. TUCCI, José Rogério Cruz e. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: RT,
2012, p. 125; e DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão,
precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2015.
vol. 2, p. 448.
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3. O RE n. 574.706/PR e a SCI n. 13/2018
No julgamento do RE n. 574.706/PR, ocorrido em 15 de março de 2017, sob
o rito de repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: “O ICMS não compõe a
base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”.
Muito embora a tese acima reproduzida não o diga expressamente, naquela
ocasião, o STF decidiu que o valor do ICMS destacado na nota fiscal, e não o
ICMS recolhido em moeda, é que deveria ser excluído da base de cálculo do PIS
e da COFINS. Não obstante essa norma não esteja descrita de modo explícito na
tese firmada pelo STF, certamente ela se encontra contida em suas entrelinhas.
Diz-se isso porque o Tribunal decidiu pela exclusão da base de cálculo daquelas
contribuições do valor que nela (base de cálculo) foi incluído indevidamente. E o
montante incluído indevidamente foi o ICMS destacado na nota fiscal, e não somente o ICMS pago, já que aquele, e não este, compunha, como de fato ainda
compõe, a receita bruta da pessoa jurídica (neste sentido, aliás, é o que didaticamente declara o art. 12, § 5º, do Decreto-lei n. 1.598, de 1977, inserido pela Lei
n. 12.973, de 2014)21.
As brevíssimas considerações precedentes, extraídas da tese firmada na ocasião, poderiam evitar discussões sobre a extensão da decisão tomada pelo STF no
RE n. 574.706/PR, notadamente discussões versando sobre o montante do ICMS
a ser excluído da base de cálculo das contribuições sociais: se o destacado, ou o
pago.
Contudo, em face do acórdão proferido pelo STF, em 19 de outubro de 2017,
a PGFN apresentou embargos de declaração, sustentando que “os argumentos
dos votos vencedores são múltiplos e, em alguns pontos, com abrangência diversa,
trazendo incerteza sobre o fundamento que prevaleceu no presente julgado e,
consequentemente, sobre o alcance da decisão do Supremo Tribunal Federal para
outras situações similares”. Dentre as alegadas incertezas, a PGFN requereu o
saneamento de contradição e obscuridade relativas ao valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições sociais: se o destacado, ou o pago.
A despeito do pretenso cenário de incerteza defendido pela PGFN, em 18 de
outubro de 2018, a COSIT emitiu a SCI n. 13/2018, tendo concluído haver conver-
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Nesse sentido: “A toda evidência, o valor do ICMS a ser decotado do PIS e da COFINS deverá ser
exatamente o mesmo valor que foi ou que teria sido indevidamente considerado pelo sujeito passivo dessas contribuições em sua base de cálculo, causando espúria majoração. Logicamente, se
não cabe incluir o ICMS na base do PIS e da COFINS, é precisamente o ICMS, que, erroneamente, compôs ou comporia a base de cálculo dessas contribuições, que deve ser excluído, e não
qualquer outro. E neste caso, é o próprio valor destacado na nota fiscal, já que é esse montante
que o contribuinte incluiu ou incluiria indevidamente como sendo seu faturamento/receita – base
de cálculo das contribuições sociais. Assim, pouco importa quem pagou o ICMS na cadeia, como
alega a PGFN [...].” (ANDRADE, André Martins de et. al. ICMS x PIS/COFINS – por que os ED da
PGFN devem ser sumariamente rejeitados pelo STF no RE n. 574.706. Revista Fórum de Direito
Tributário – RFDT n. 91, ano 16. Belo Horizonte, jan./fev. 2018)
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gência dos votos proferidos pelos Ministros na ocasião, tanto dos vencedores como
dos vencidos, no sentido de que o ICMS a ser excluído seria o pago em espécie, e
não o destacado.
A COSIT reconheceu que, à época da emissão de seu pronunciamento, pendiam de apreciação embargos de declaração opostos pela PGFN.
Todavia, de acordo com a COSIT, considerando que a vinculação da RFB a
decisões do STF tomadas em sede de repercussão geral, como era o caso do RE
n. 574.706/PR, dependia de manifestação específica da PGFN – não ocorrida até
aquela data –, nos termos do art. 19 da Lei n. 10.522/2002, na redação então em
vigor, e tendo em vista que diversas eram as decisões judiciais transitadas em julgado após a decisão do STF, decisões às quais os agentes da RFB precisavam dar
cumprimento, urgia, segundo a COSIT, disciplinar a aplicação, a operacionalidade, o alcance e efeitos da decisão do STF, seja para nortear os agentes fiscais da
RFB e os contribuintes, seja para fornecer “fundamentação estruturada e normativa para fins de subsidiar os cálculos relativos à matéria em lide, no plano do
contencioso judicial e administrativo”.
Em outros termos, urgia conferir coerência ao precedente. Coerência externa, isto é, firmamento de orientação à luz das balizas traçadas pelo Poder Judiciário: nada além, nada aquém destas balizas.
Ocorre que, na louvável e indispensável missão de garantir coerência, a COSIT
acabou, em realidade, guiando seus agentes fiscais a agir de modo incoerente com
o que decidiu o STF no RE n. 574.706/PR, na contramão dos fundamentos que
impõem à Administração Tributária uma atuação alinhada às decisões do STF.
Antes de acrescentar outros fundamentos, a par dos mencionados no início
deste tópico, reveladores da incoerência externa em que incorreu a COSIT, há
algumas considerações importantes a serem feitas acerca da força vinculante do
precedente formado no RE n. 574.706/PR.
Consoante narrado pela COSIT, quando da emissão da SCI n. 13/2018, a
PGFN não havia editado qualquer ato que orientasse e, mais, que vinculasse a
RFB a seguir a decisão tomada pelo STF em controle difuso de constitucionalidade, sob o regime de repercussão geral, como à época exigia o art. 19, § 4º, da Lei
n. 10.522/2002, na redação que a Lei n. 12.844, de 2013, lhe havia dado. Contudo,
em decorrência do trânsito em julgado de decisões proferidas em ações judiciais
propostas por diversos contribuintes, ocorrido antes mesmo do encerramento do
RE n. 574.706/PR, os agentes da RFB viam-se jungidos a compreender e aplicar
tais decisões, quando, por exemplo, da análise de requerimentos de habilitação
de indébitos e de declarações de compensação.
Quer dizer, ao tempo da edição da SCI n. 13/2018, a decisão do RE n. 574.706/
PR ainda não era vinculante à RFB, ao menos não à luz das regras contidas no
art. 19, parágrafo 4º, da Lei n. 10.522/2002, na redação que a Lei n. 12.844, de
2013, lhe havia dado, o qual condicionava a força vinculante do precedente proferido em sede de repercussão geral à edição de ato específico pela PGFN.
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A despeito disso, tendo que cumprir as normas individuais e concretas dos
contribuintes (coisa julgada) obtidas em suas respectivas ações judiciais, a RFB,
acertadamente, decidiu emitir um guia a seus agentes fiscais sobre como agir, de tal
sorte a assegurar que sua conduta fosse coerente, a um só tempo, com as normas
individuais e concretas de cada contribuinte e com a decisão plenária do STF.
Mas qual a razão da obediência e, pois, da coerência com o acórdão do STF
se, por força do art. 19, § 4º, da Lei n. 10.522/2002 então em vigor, a força vinculante da decisão plenária dependia, na perspectiva da RFB, da edição de ato da
PGFN, não ocorrida até aquele momento? A resposta é dada pelo nosso sistema
de precedentes.
Com efeito, em nosso sistema de precedentes, os acórdãos proferidos em sessão plenária do STF em recurso extraordinário, notadamente naqueles com repercussão geral reconhecida, mais do que servirem de instrumento para solução
do caso concreto das partes, prestam-se a definir a questão constitucional neles
versada, possuindo, pois, eficácia obrigatória e transcendendo os limites subjetivos da causa que lhes deu origem22. Em virtude dessa transcendência dos limites
subjetivos das causas é que a doutrina afirma ter havido, nos últimos anos, uma
“objetivação do recurso extraordinário”23, que o aproximou dos julgamentos realizados nos processos objetivos, efetuados por meio de controle abstrato (concentrado) de inconstitucionalidade, já que naquele, tanto quanto neste, a relevância
é da questão constitucional debatida e da tese firmada, a qual orienta e vincula
casos futuros24.
O acórdão do RE n. 574.706/PR consubstancia um precedente obrigatório
que certamente orientou e vinculou, se não todas, grande parte das normas individuais e concretas obtidas por alguns contribuintes em ações versando sobre a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Daí a necessidade de
compreensão, pelos agentes da RFB, do conteúdo e da extensão daquele julgado.
Mas a força obrigatória de precedentes dessa natureza vai além, alcançando até

22

23
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DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e “querela nullitatis”, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. vol. 3,
p. 376.
Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha dizem não ser mais necessário, na quadra
atual, aludir-se ao processo de “objetivação do recurso extraordinário”, uma vez que tal recurso
“é apenas mais uma peça no complexo sistema de formação de precedentes obrigatórios do Direito brasileiro” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
“querela nullitatis”, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: JusPodivm,
2016. vol. 3, p. 376).
OLIVEIRA, Pedro Miranda de. O binômio repercussão geral e súmula vinculante: necessidade
da aplicação conjunta dos dois institutos. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito
jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 724-725.
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mesmo contribuintes que sequer haviam litigado em juízo25, tendo em vista a
mencionada “objetivação do recurso extraordinário”. Por isto a necessidade de
sua observância pela RFB, independentemente da edição de ato específico da
PGFN.
A força obrigatória de precedentes como aquele do RE n. 574.706/PR está
declarada no art. 927, inciso III, do CPC, o qual, conquanto se dirija a juízes e
tribunais, espraia efeitos sobre a Administração Tributária, na medida em que,
como referido no tópico precedente, a ela não é dado agir em contrariedade a
precedentes dotados de eficácia vinculante na forma do referido dispositivo e do
art. 926 do mesmo código, sob pena de sua atuação ser ineficiente e custosa,
criando dúvidas no âmbito do Poder Judiciário sobre a extensão do precedente
vinculante e, com isto, aumentando desnecessariamente a litigiosidade, negando
vigência ao direito fundamental à razoável duração de processos e comprometendo a necessária estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência. Provém
daí – e, claro, de todos os demais fundamentos indicados no tópico 2 deste trabalho – o dever de coerência externa frente à decisão tomada pelo STF no RE n.
574.706/PR, buscada pela COSIT ao editar a SCI n. 13/2018, em que pese a falta
de ato específico da PGFN.
Quer dizer, se a RFB, antes do pronunciamento da PGFN, decidiu materializar orientação a seus agentes fiscais, não lhe era dado agir de modo diverso, ou
de maneira incoerente.
Pois bem. Retornemos à SCI n. 13/2018 e à interpretação por ela feita do RE
n. 574.706/PR.
Não é objeto deste trabalho minudenciar, um a um, os argumentos que revelam o equívoco da COSIT na interpretação dos votos de cada Ministro veiculada
na SCI n. 13/2018. Esses argumentos foram explorados em muitos trabalhos de
doutrina divulgados após a SCI n. 13/2018, cujas afirmações e conclusões endossamos26, e o STF, quando do julgamento dos embargos de declaração da PGFN,
em 13 de maio de 2021, reconheceu que o ICMS a ser excluído da base de cálculo
das contribuições sociais é o destacado na nota fiscal.
Em que pese o tema, na quadra atual, não desperte mais dúvidas, para a
adequada compreensão da incoerência externa da COSIT, é fundamental apre-

25
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Ressalvadas, logicamente, as limitações impostas pela modulação de efeitos da decisão, ocorrida,
afinal, no RE n. 574.706/PR.
Dentre eles, cabe citar, ilustrativamente: ANDRADE, André Martins de et. al. ICMS x PIS/COFINS
– por que os ED da PGFN devem ser sumariamente rejeitados pelo STF no RE n. 574.706. Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT n. 91, ano 16. Belo Horizonte, jan./fev. 2018; SCAFF, Fernando Facury. Qual ICMS deve ser retirado da base de cálculo do PIS e COFINS? Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2019-nov-18/justica-tributaria-qual-icms-retirado-base-calculo-piscofins. Acesso em: 08 jun. 2021; e TÔRRES, Heleno Taveira. A saga do ICMS na base de cálculo
do PIS/COFINS. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-ago-05/consultor-tributariosaga-icms-base-calculo-piscofins. Acesso em: 08 jun. 2021.
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sentar algumas considerações sobre os votos proferidos pelos Ministros do STF
no RE n. 574.706/PR, não só para contrapor as afirmações da COSIT, mas sobretudo porque, sem tal análise, não se faz possível identificar o enunciado normativo (ou a “ratio decidendi”) contido no precedente obrigatório.
A compreensão da “ratio decidendi” do precedente obrigatório é um ato de
interpretação, assemelhado à interpretação das leis27. Enquanto ato de interpretação, essa análise não pode ser feita em tiras, ou fatias. O precedente deve ser
interpretado, de acordo com o art. 489, § 3º, do Código de Processo Civil, “a
partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. Ou seja, o precedente deve ser examinado em sua inteireza, em
toda sua extensão.
A conjugação de todos os elementos extraídos dos votos dos Ministros, aliada
à boa-fé, evidencia que no RE n. 574.706/PR o STF decidiu pela exclusão do ICMS
destacado em nota fiscal da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Para demonstrar o que se afirmou acima, comecemos pelo voto condutor do
acórdão proferido no RE n. 574.706/PR, proferido pela Ministra Relatora Cármen Lúcia. Em seu voto, a Ministra defende que a receita passível de tributação é
a receita própria, adquirida e incorporada ao patrimônio em caráter incondicional, não se sujeitando à tributação a receita pertencente a terceiros, como é o caso
do ICMS cabente a Estados e Distrito Federal.
Em alguns trechos de seu voto, a Ministra Cármen Lúcia explica como se
opera a não cumulatividade do ICMS e faz referência aos critérios de lançamento
contábil de ICMS, aventando a possibilidade de adoção de entendimento no qual
apenas o saldo devedor do imposto, isto é, somente o ICMS pago poderia ser excluído das bases de cálculo das contribuições sociais:
“Poder-se-ia aceitar que a análise jurídica e a contábil do ICMS, ambas pautadas na
característica da não cumulatividade deste tributo, revelariam que, assim como não
é possível incluir o ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, também não seria possível excluí-lo totalmente, pois enquanto parte do ICMS é entregue diretamente ao Estado, parte dele se mantém no patrimônio do contribuinte até a realização
da nova operação.” (Destacamos)

Contudo, a própria Ministra Relatora refuta qualquer tentativa de limitação
do montante a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, o que faz
após descrever o mecanismo da não cumulatividade do ICMS, esclarecendo que
o crédito de ICMS funciona como espécie de moeda de pagamento do imposto
devido pelo contribuinte. É por isto que a Ministra, em seu voto e na ementa do
julgado, consigna que o ICMS, “todo ele”, deve ser excluído da base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS, por não se amoldar ao conceito constitucional
de receita, como seja:
27

MACCORMICK, Neil. Legal reasoning and legal theory. Oxford: Clarendon, 1994, p. 214.
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“9. Toda essa digressão sobre a forma de apuração do ICMS devido pelo contribuinte demonstra que o regime da não cumulatividade impõe concluir, embora se tenha
a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, todo ele, não se inclui na
definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal, pelo que
não pode ele compor a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS.
Enfatize-se que o ICMS incide sobre todo o valor da operação, pelo que o regime
de compensação importa na circunstância de, em algum momento da cadeia de
operações, somente haver saldo a pagar do tributo se a venda for realizada em
montante superior ao da aquisição e na medida dessa mais-valia, ou seja, é indeterminável até se efetivar a operação, afastando-se, pois, da composição do custo,
devendo ser excluído da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. [....]
10. Com esses fundamentos, concluo que o valor correspondente ao ICMS não
pode ser validamente incluído na base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS.” (Destacamos)

A confirmar que, no entender da Ministra Cármen Lúcia, o crédito de ICMS
apurado na sistemática não cumulativa funciona como mera “moeda de pagamento” do imposto, é oportuno reproduzir a seguinte manifestação doutrinária
do Professor Roque Antonio Carrazza, extraída do voto da Ministra Relatora:
“Invocando, uma vez mais, a doutrina de Roque Antonio Carrazza, tem-se:
‘A compensação em tela efetiva-se por meio de simples operações de encontro de
contas de crédito/débito.
Conforme já acenamos, o princípio da não cumulatividade outorga ao contribuinte o direito público subjetivo de pagar, à guisa de ICMS, apenas a diferença
apurada, no encerramento do período, entre seus créditos e débitos.
De fato, a compensação a que estamos a aludir efetiva-se por intermédio da chamada ‘conta corrente fiscal’, em que o saldo, se devedor, é pago pelo contribuinte
e, se credor, é transferido para aproveitamento em períodos subsequentes.
Portanto, o contribuinte tem o direito de lançar em sua escrita fiscal o ‘crédito’
decorrente das aquisições de mercadorias, bens ou serviços tributados (ou tributáveis), pelo ICMS, para, no momento oportuno (em geral a cada trinta dias),
utilizá-lo como ‘moeda de pagamento’ desta exação.” (Destacamos)

Não obstante a tese firmada pelo STF no julgamento do RE n. 574.706/PR
fosse suficiente, como dito, para se definir que o ICMS a ser excluído da base de
cálculo do PIS e da COFINS era o destacado na nota fiscal e, mais, em que pese
os fundamentos lançados no voto condutor do respectivo acórdão confirmassem,
às claras, a mesma conclusão, a COSIT, apegando-se a afirmações feitas durante
os debates ou a trechos isolados e retirados de seu contexto, entendeu que a decisão tomada pelo STF teria sido outra.
De fato, para afirmar o que afirmou, a COSIT fez remissão a afirmações ou
a trechos de votos que faziam alusão do ICMS pago pelo contribuinte, ou ao ICMS
efetivamente repassado aos cofres dos Estados ou do Distrito Federal. Assim, por
exemplo, a COSIT reproduziu o seguinte trecho da antecipação de voto do Ministro Ricardo Lewandowski:
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“Não me impressiona [...] o argumento [...] de que o contribuinte teria uma disponibilidade momentânea, transitória, do valor a ser repassado pelo Estado, inclusive
passível de aplicação no mercado financeiro. É que essa verba correspondente ao
ICM é do Estado, sempre será do Estado e terá que um dia ser devolvida ao Estado; não
ingressa jamais, insisto, no patrimônio do contribuinte.” (Destacamos)

Do voto do Ministro Celso de Mello, a COSIT transcreveu o seguinte excerto:
“[...] o valor pertinente ao ICMS é repassado ao Estado-membro (ou ao Distrito Federal),
dele não sendo titular a empresa, pelo fato, juridicamente relevante, de tal ingresso não se qualificar como receita que pertença, por direito próprio, à empresa contribuinte.” (Destacamos)

Não reproduziremos neste trabalho todos os trechos de declarações ou de
votos de Ministros transcritos pela COSIT na SCI n. 13/2018. Basta aqui dizer que
esses trechos foram retirados de seu verdadeiro contexto e, pois, foram dissociados da decisão tomada pelo STF, com a qual a SCI n. 13/2018 dizia guardar coerência. Isso se confirma em razão de:
– a Ministra Rosa Weber ter declarado: “acompanho vossa excelência”, ou
seja, aderiu ao voto da Ministra Relatora, o qual, como visto, determinou
a exclusão da totalidade do ICMS destacado em nota fiscal da base de
cálculo das contribuições sociais. Também acompanharam o voto da Ministra Relatora, os Ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Celso de
Mello e Marco Aurélio Mello. Do voto do Ministro Marco Aurélio, o seguinte excerto é digno de reprodução: “digo não ser o ICMS fato gerador
do tributo. Digo, também, reportando-me ao voto, que, seja qual for a
modalidade utilizada para recolhimento do ICMS, o valor respectivo não
se transforma em faturamento, em receita bruta da empresa, porque é
devido ao Estado”. Veja-se que, para o Ministro, qualquer que seja a modalidade para quitação do ICMS (i.e., em créditos ou em dinheiro), a conclusão será sempre a mesma: não há receita passível de tributação pelo
PIS e pela COFINS.
– no tocante aos votos vencidos, merecem destaque (i) aquele proferido pelo
Ministro Gilmar Mendes, o qual consignou o seguinte: “reitero aqui todos
os fundamentos que consignei no voto que formulei no RE 240.785/MG e
que me fizeram concluir pela constitucionalidade da incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre a parcela destacada de ICMS incidente
nas vendas de mercadorias e serviços”, bem como (ii) aquele proferido pelo
Ministro Edson Fachin, no qual foi afirmado que: “em síntese, firma-se a
convicção no sentido de que o faturamento, espécie do gênero receita bruta, engloba a totalidade do valor auferido com a venda de mercadorias e a
prestação de serviços, inclusive o quanto do ICMS destacado na nota fiscal”.
Como se verifica, o STF decidiu, iniludivelmente, pela exclusão do ICMS
destacado da base de cálculo do PIS e da COFINS. Daí que, com a edição da SCI
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n. 13/2018, o que houve foi verdadeiro caso de incoerência externa. Não à toa,
foram inúmeras as críticas tecidas pela comunidade jurídica, à época, em face do
pronunciamento da COSIT.
Tamanhas foram as críticas que a RFB emitiu uma nota de esclarecimento,
em seu website, em defesa da SCI n. 13/2018. Mas, ao invés de mudar a orientação
da COSIT, ou ao menos afirmar haver dúvidas sobre a matéria – afinal, pendiam
de apreciação embargos declaratórios da PGFN que suscitavam incertezas diante
da multiplicidade de argumentos dos votos –, a RFB afirmou:
– que existiam várias manifestações “equivocadas” sobre a SCI n. 13/2018;
– que havia decisões em sentidos diversos, existindo, pois, necessidade de
disciplinar e esclarecer procedimentos no âmbito da RFB;
– que, “De forma consubstanciada e contundente, todos os votos dos Ministros do STF, formadores da tese vencedora da inconstitucionalidade, recaíram sobre a parcela mensal do ICMS a recolher a ser excluída da base
de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS”;
– “Nenhum dos votos dos Ministros [...] endossou ou acatou o entendimento
de que o ICMS a ser excluído da base de cálculo mensal das contribuições
corresponde à parcela do imposto destacada nas notas fiscais de vendas”;
– o entendimento prescrito na SCI n. 13/2018 está “perfeitamente alinhado,
convergente e harmonizado com o entendimento pontificado nos votos
dos Ministros formadores da tese vencedora”.
Equívocos não havia em relação às críticas tecidas pela comunidade jurídica
à SCI n. 13/2018. Tanto é assim que, quando do julgamento dos embargos de
declaração da PGFN, em 13 de maio de 2021, o STF, por maioria de votos, reconheceu não haver qualquer contradição no acórdão. A decisão tomada em 2017,
portanto, havia sido no sentido de exclusão do ICMS destacado na nota fiscal da
base de cálculo do PIS e da COFINS, a despeito da sistemática não cumulativa
daquele imposto e das normas contábeis que disciplinam o registro de créditos e
débitos.
Isso restou consignado pela Ministra Cármen Lúcia em seu voto que decidiu,
neste particular aspecto, pela rejeição dos embargos de declaração da PGFN.
Realmente, após fazer alusão a trechos de seu voto quando do julgamento do recurso extraordinário, alguns deles reproduzidos acima, a Ministra arrematou dizendo o seguinte:
“O valor integral do ICMS destacado na nota fiscal da operação não integra o
patrimônio do contribuinte – e não apenas o que foi efetivamente recolhido em
cada operação isolada –, pois o mero ingresso contábil não corresponde ao faturamento,
devendo por isso ser excluído da base de cálculo da contribuição PIS/COFINS. [...]

Assim, no exemplo hipotético rememorado pela embargante, em que o ICMS
destacado em nota, na cadeia produtiva seria de ‘10 destacados em nota pela indústria, 15 destacados em nota pela distribuidora e 20 destacados em nota pelo
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comércio’, chegar-se-ia à seguinte solução, na linha do que asseverado em contrarrazões: ‘o [comerciante] submeteu o valor de 200 ao PIS e à COFINS, quando
deveria ter submetido 180, o distribuidor submeteu 150, quando deveria ter submetido 135 e o industrial submeteu 100, quando deveria ter submetido 90’.
Essa digressão está devidamente explicada no acórdão recorrido, sintetizada
pela conclusão que ‘embora se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, todo ele exclui-se na definição de faturamento aproveitado por este
Supremo Tribunal Federal, pelo que não pode ele compor a base de cálculo para
fins de incidência do PIS e da COFINS’.” (Destacamos)
Como se nota dos apontamentos feitos até aqui, a COSIT retirou excertos dos
votos dos Ministros de seu contexto, interpretando-os em tiras ou fatias, atribuindo-lhes um sentido muito diferente daquele que lhes foi dado por ocasião do
julgamento do RE n. 574.706/PR.
Com efeito, a RFB, escorando-se em expressões como “ICMS pago”, “ICMS
recolhido”, “ICMS repassado”, afirmou que o STF havia determinado a exclusão
do ICMS efetivamente pago da base de cálculo do PIS e da COFINS, quando, na
verdade, muitas dessas expressões foram utilizadas, apenas, para esclarecer que a
sistemática de apuração do imposto e os critérios de seu lançamento contábil são
insuficientes para autorizar a tributação pelo PIS e pela COFINS daquilo que não
corresponde à receita própria28-29. Era flagrante, portanto, o equívoco da interpretação veiculada na SCI n. 13/2018.
Não por outra razão que, poucos dias após o julgamento dos embargos de
declaração, e antes mesmo da publicação do respectivo acórdão, a PGFN, visando
assegurar coerência externa, eliminando o contencioso que se instaurou após a
SCI n. 13/2018, editou o Parecer SEI n. 7.698/2021/ME, de 24 de maio de 2021,
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que passou a vincular a
Administração Tributária, nos termos dos art. 19, inciso VI, “a”, e 19-A, inciso III
e § 1º, da Lei n. 10.522/2002, no qual restou consignado, dentre outros temas, que
“o ICMS que não compõe a base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS
é o destacado nas notas fiscais”.
4. Considerações finais
No tópico precedente, viu-se que a SCI n. 13/2018, afirmando estar ancorada
na decisão tomada no RE n. 574.706/PR, acabou por contrariá-la.
Certamente, ao editar a SCI n. 13/2018, a RFB agiu premida por razões de
ordem pragmática e orçamentária.
28

29

Aliás, a própria exigência de destaque do ICMS em nota fiscal, segundo o art. 13, § 1º, inciso I,
da Lei Complementar n. 87, de 1996, existe somente para fins de controle, e nada mais. Veja-se:
“Art. 13. A base de cálculo do imposto é: [...] § 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive
na hipótese do inciso V do caput deste artigo: I – o montante do próprio imposto, constituindo o
respectivo destaque mera indicação para fins de controle; [...]”.
Outras considerações sobre esse particular aspecto da decisão serão feitas no próximo tópico.
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Sabe-se que a demora no equacionamento do tema, pelo STF, poderia ocasionar a extinção de créditos tributários por decadência (art. 150, § 4º, ou art. 173,
inciso I, ambos do CTN), inclusive por homologação tácita de compensações (art.
74, § 5º, da Lei n. 9.430)30-31, exigindo, assim, que as autoridades fiscais agissem,
não ficando inertes. Diante disso, havia necessidade de disciplinar a matéria, de
modo a assegurar coerência, já que a falta de orientação poderia ocasionar ora
decisões empregando, no cálculo do valor a cobrar, restituir ou ressarcir, o critério do ICMS destacado, ora o do ICMS pago, em prejuízo à segurança jurídica e
ao erário.
Sabe-se também que, ao orientar como orientou, o impacto da tese firmada
pelo STF nos cofres públicos seria menor. Aliás, no que tange a esses impactos,
muito se falou sobre os efeitos danosos, quiçá catastróficos, da decisão tomada no
RE n. 574.706/PR. A própria PGFN fundamentou o pedido de modulação dos
efeitos da decisão no “impacto financeiro e orçamentário” da tese32 – pedido esse
acolhido, dentre outras razões, em virtude do “cenário de profunda e arrastada
crise fiscal da União”, nas palavras da Ministra Cármen Lúcia no voto dos embargos de declaração da PGFN.
A dúvida que se coloca é: podem razões de ordem orçamentária ou pragmática autorizar que a Administração Tributária normatize algo que talvez seja distinto do que foi decidido no precedente vinculante?
Não. Não apenas em razão do dever de manter coerência externa, alicerçado
em todos os fundamentos enunciados no início deste trabalho, mas porque argumentos econômicos ou pragmáticos, “não institucionais”, sozinhos, não podem
ser invocados para solucionar a interpretação da lei, inclusive do precedente vinculante.
De fato, argumentos ditos “não institucionais”, de ordem prática, geralmente
econômica, não têm prevalência sobre os demais e, mais, não são determinantes,
nem na confecção de atos administrativos, nem na elaboração de decisões judiciais33. Não têm prevalência, tampouco são determinantes, porque, em geral, es-

30

31

32

33

Tanto isso é verdade que o julgamento dos embargos de declaração tardou quase quatro anos
para ocorrer.
Acrescente-se que a decisão administrativa que defere a restituição e/ou a compensação é definitiva, não se submetendo a recurso de ofício, nos termos do art. 136, parágrafo único, da IN RFB
n. 1.717, de 17 de julho de 2017.
Dos embargos de declaração da PGFN, retira-se o seguinte: “Inicialmente, cumpre destacar que,
conforme destacado no voto do Ministro Gilmar Mendes, o anexo de riscos fiscais para o ano de
2015, exclusivamente no que diz respeito a incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS – excluído portanto o potencial da tese adotada impactar em outras controvérsias –,
chegou aos seguintes valores, com base em informações da Receita Federal do Brasil, para as
possíveis restituições: R$ 250.294,05 milhões, até 2015. Tais números, no que tange às perdas, se
repetiram na LDO de 2017.”
Humberto Ávila, realçando a importância de se hierarquizar e classificar os argumentos na teoria
da argumentação, aponta para a prevalência dos chamados argumentos institucionais sobre os
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ses argumentos são manipuláveis, até porque não extraídos, ou não hauridos diretamente, do ordenamento jurídico34.
A despeito de não terem prevalência sobre argumentos de caráter “institucional”, argumentos “não institucionais” – como os impactos de eventual inércia ou
de incoerência das autoridades fiscais em sua atividade de fiscalização, ou razões
de ordem financeira e orçamentária – podiam, sim, ser apontados como um dentre os diversos motivos para a edição da SCI n. 13/2018. Mas esses motivos não
institucionais, por si só, não eram suficientes para justificar e fundamentar uma
norma editada pela RFB, muito menos para embasar uma norma em flagrante
incoerência com o precedente vinculante do STF.
É bem verdade que a norma da RFB não estava – ao menos não em sua inteireza35 – fundamentada em aspectos práticos e econômicos. Estava, na verdade,
baseada em uma leitura de cada um dos votos dos Ministros – tanto da corrente
vencedora, como da corrente vencida.
A tarefa de compreensão do enunciado normativo de um precedente vinculante, geralmente, não é simples, conforme referido linhas atrás. Existe dificuldade em se extrair a “ratio decidendi” de julgados e compreender sua extensão,
especialmente porque ou a fundamentação dos precedentes é insuficiente, ou
inconsistente em suas premissas e com o ordenamento jurídico, ou porque há
dispersão argumentativa nos variados votos proferidos no respectivo acórdão.
Tudo isso dificulta a identificação dos fundamentos determinantes do precedente, além de igualmente poder dificultar a compressão da própria regra jurídica
definida pelo Tribunal na mesma ocasião.
Na situação ora analisada, como visto, a PGFN sustentou haver incertezas na
decisão do STF, diante, por exemplo, de contradições argumentativas. Essas incertezas e possíveis contradições legitimavam advogar-se a tese de que o ICMS a
ser excluído da base das contribuições sociais seria o efetivamente pago? Corroboraria a legitimidade dessa tese o fato de que, quando do julgamento dos embargos de declaração apresentados pela PGFN, três Ministros entenderam que o STF

34

35

argumentos não institucionais. Os argumentos institucionais, de acordo com o autor, são aqueles
que têm como ponto de referência o próprio ordenamento jurídico. Já os argumentos institucionais ou pragmáticos, diferentemente, não são reconduzíveis ao ordenamento jurídico, decorrendo de um apelo ao sentimento de justiça que a própria interpretação evoca, pelo que possuem
menor capacidade de objetivação (ÁVILA, Humberto. Argumentação jurídica e a imunidade do
livro eletrônico. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS vol. 19, março 2001. Disponível em:
http://www.seer.ufrgs.br/revfacdir/article/view/71526/40588. Acesso em: 10 jun. 2021, p. 161-162).
ÁVILA, Humberto. Argumentação jurídica e a imunidade do livro eletrônico. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS vol. 19, março 2001. Disponível em: http://www.seer.ufrgs.br/revfacdir/article/view/71526/40588. Acesso em: 10 jun. 2021, p. 169-170.
Recorde-se que a RFB, tanto na SCI n. 13/2018, como na “nota de esclarecimento, esclareceu ser
necessário orientar seus agentes fiscais sobre como agir na fiscalização de contribuintes que passaram a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, até porque, como dito acima, não
poderia haver inércia, sob pena de extinção de eventual crédito tributário.
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havia decidido, ao formar seu precedente sobre a matéria em 2017, que o ICMS
objeto de exclusão seria o pago36? A resposta a ambas as questões é negativa.
O tema foi decidido a partir de múltiplos argumentos – sim, é verdade. Mas,
o que se retira das referências ao ICMS pago é que elas não serviram para definir
o montante a ser excluído da base do PIS e da COFINS. Qual era, afinal, a pertinência dessa questão? Aquelas referências ao ICMS pago serviram, apenas, para
explicar que as normas de apuração do ICMS, inclusive as relativas à sistemática
não cumulativa, e as normas contábeis não podiam transformar em receita o que
receita não é.
A leitura atenta dos votos que acolheram a tese vencedora demonstra que
houve consistência argumentativa no sentido de que:
– receita é um dado jurídico (elemento conceitual);
– receita corresponde a ingressos no patrimônio da pessoa jurídica na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições (elemento
conceitual);
– não é receita própria a receita de terceiro, pois a receita de terceiro não
incrementa positivamente o patrimônio do contribuinte (elemento conceitual);
– logo, o ICMS, pertencendo ao Estado ou ao Distrito Federal, constitui receita de terceiro, sendo impassível de tributação pelo PIS e pela COFINS
(elemento conceitual);
– se, em razão de normas contábeis e da sistemática constitucional da não
cumulatividade do ICMS, o imposto é retratado na escrituração comercial e em livros fiscais como um dos elementos que compõem a receita
bruta, os assentamentos contábeis e fiscais da pessoa jurídica porventura
dissociados do conceito jurídico de receita não são bastantes para autorizar a tributação de PIS e de COFINS sobre o que receita própria não é
(elemento sistemático).
Como se nota, o tema do ICMS efetivamente pago, ou então destacado em
nota fiscal, surgiu, não para definir, muito menos para limitar, o montante a ser
expurgado da base de cálculo do PIS e da COFINS. Surgiu, isto sim, para reforçar o primeiro – e principal – argumento no sentido de que a base de incidência
das contribuições sociais corresponde à receita própria, e nunca à receita de
terceiro, não se admitindo que a forma de apuração do ICMS e os critérios de
sua não cumulatividade, tampouco que lançamentos contábeis, transformem em
receita própria o que juridicamente não o é (elemento sistemático confirma o
conceitual)37.

36
37

Nesse sentido, votaram os Ministros Gilmar Mendes, Roberto Barroso e Nunes Marques.
Humberto Ávila explica que, dentre os argumentos “institucionais”, os linguísticos (como os sintáticos e os semânticos) e os sistemáticos (como os contextuais ou jurisprudenciais) são dotados de
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À vista dessas considerações, tem-se que a interpretação feita pela RFB foi
enviesada, literal e fatiada, talvez numa tentativa de, pelos fins (orçamentários,
arrecadatórios e pragmáticos), justificar os meios (interpretação incoerente do
precedente vinculante). Mas a intenção de diminuir o desastroso impacto nas
contas públicas – alegadamente causado pela tese então debatida – não poderia,
nunca, justificar a falta de sinceridade e de lealdade na interpretação de um precedente obrigatório e de sua “ratio decidendi”. Trata-se de hipótese imoral de
quebra da coerência externa. Afinal, os fins não justificam os meios.
Portanto, a contundência, o alinhamento, a convergência e a harmonia dos
votos dos Ministros do STF – adotando-se as palavras empregadas pela RFB na
“nota de esclarecimento” citada no tópico anterior – eram numa só direção: exclusão do ICMS destacado na nota fiscal da apuração do PIS e da COFINS, a revelar que a SCI n. 13/2018 agiu de modo incoerente externamente, ferindo a segurança jurídica, a isonomia, a moralidade, a legalidade, a proteção da confiança
legítima, a boa-fé, a eficiência e o direito à razoável duração do processo, comprometendo a estabilidade, a clareza, a racionalidade e a previsibilidade que nosso
sistema deve ter e, mais, incrementando a litigiosidade e gerando dúvidas inexistentes sobre a extensão de precedente vinculante.

maior força persuasiva na teoria da argumentação jurídica, o que exige maior ônus argumentativo maior para sua derrotabilidade. Tais argumentos, geralmente, prevalecem sobre os argumentos transcendentes (como os históricos e genéticos) – embora cada caso tenha sua especificidade,
não havendo regra estanque na atividade de hierarquizar argumentos. Por fim, como aponta o
autor, podem aparecer os argumentos não institucionais (ÁVILA, Humberto. Argumentação jurídica e a imunidade do livro eletrônico. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS vol. 19, março
2001. Disponível em: http://www.seer.ufrgs.br/revfacdir/article/view/71526/40588. Acesso em: 10
jun. 2021, p. 162-170).
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1. Introdução
O objetivo deste artigo é analisar se o Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (“IRPJ”) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) devem
incidir sobre benefícios fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(“ICMS”) tratados como subvenção para custeio.
Em síntese, existem, ao menos, três argumentos autônomos que levam à conclusão pela não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os referidos benefícios de
ICMS, quais sejam: (i) a impossibilidade de enquadramento dos benefícios de
ICMS no conceito de renda e lucro1; (ii) a impossibilidade de tributação, pela
União, de benefícios concedidos pelos Estados, em virtude do princípio federativo2; e (iii) a edição da Lei Complementar n. 160, de 7 de agosto de 2017.
O foco do presente artigo é apenas a análise dos efeitos da Lei Complementar n. 160/2017 sobre o assunto.

1

2

A título exemplificativo, cite-se o AgInt no REsp n. 1.278.400/RS, julgado em 05 de dezembro de
2017, pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em que entendeu que o crédito presumido de ICMS “não deve ser caracterizado como lucro da pessoa jurídica, mas, sim, como incentivo estatal para que a atividade do contribuinte seja melhor desempenhada e, por isso, não pode
justificar a imposição de outros tributos, sob pena de mitigar ou até mesmo esvaziar a benesse
concedida. Esse entendimento, mutatis mutandis, também deve ser aplicado ao crédito presumido
de ICMS, já que constitui benefício fiscal de mesma natureza.”
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 1.052.277, em 18 de agosto de 2017, entendeu que a inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e
da CSLL não teria repercussão geral por não envolver matéria constitucional.
Cite-se o EREsp n. 1.517.492/PR julgado em 12 de fevereiro de 2019, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em que se concluiu que a “concessão de incentivo por ente federado,
observados os requisitos legais, configura instrumento legítimo de política fiscal para materialização da autonomia consagrada pelo modelo federativo. Embora represente renúncia a parcela
da arrecadação, pretende-se, dessa forma, facilitar o atendimento a um plexo de interesses estratégicos para a unidade federativa, associados às prioridades e às necessidades locais coletivas.”
Assim, a “tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal estimula competição indireta com o Estado”.
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2. Conceito de subvenções e o seu tratamento fiscal até a edição da Lei
Complementar n. 160/2017
Nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, as subvenções podem ser definidas, genericamente, como “transferências de recursos
destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas”. É nesse sentido que Souto Maior Borges define subvenção como “um ato translativo de domínio, que implica num ‘dar’ [...]. [...] sempre associado à ideia de auxílio, ajuda
[...] de caráter não remuneratório e não compensatório”3-4.
Devido a esse caráter não remuneratório e não compensatório, inclusive, é
que Ricardo Mariz de Oliveira sustenta que os valores referentes às subvenções
não representariam, do ponto de vista jurídico, meras transferências patrimoniais5.
Em conformidade com as disposições da Lei n. 4.320/1964, as subvenções
podem ser classificadas como:
i) transferências correntes, que são dotações para despesas que não correspondam a contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado (art. 12, § 2º, da Lei n. 4.320/1964); ou
ii) transferências de capital, que são dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam
realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo
derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente anterior (art. 12, § 6º, da Lei n. 4.320/1964).
O art. 44, inciso IV, da Lei n. 4.320/1964 determinou que devem ser incluídas
na receita bruta operacional das pessoas jurídicas as “subvenções correntes, para
custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado,
ou de pessoas naturais”.
A terminologia “subvenções para investimento” foi utilizada pelo art. 182, §
1º, alínea “d”, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades

3

4

5

Subvenção financeira, isenção e dedução tributárias. Revista de Direito Público n. 41-42, ano VIII.
São Paulo: RT, 1977, p. 50-51.
Embora escrevendo mais recentemente, José Antonio Minatel apresenta definição semelhante:
“subvenção tem a ver com o ato de prestar auxílio, ajuda financeira, normalmente partindo da
iniciativa de entidade governamental [...] diferentemente da doação, que tem como a liberalidade
como nota determinante, a subvenção, via de regra, insere-se num programa de governo para
aplicação vinculada de receita orçamentária, tendo em conta investimentos em áreas de interesse
coletivo” (Subvenções públicas: registros contábeis e reflexos tributários a partir da Lei nº
11.638/07. Revista Dialética de Direito Tributário n. 159. São Paulo: Dialética, dezembro 2008, p.
42/43.
Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 154/155.
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Anônimas – “Lei das Sociedades Anônimas”) em sua redação original. Esse dispositivo determinou que tais subvenções fossem registradas pelas pessoas jurídicas beneficiárias como reserva de capital.
Para fins de incidência de tributos sobre o lucro, o art. 38, § 2º, do Decreto-lei n. 1.598, de 26 de dezembro de 1977, esclareceu, brevemente, que as subvenções para investimento seriam aquelas concedidas, inclusive, na forma de benefícios ou incentivos fiscais “como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos”.
Esse dispositivo determinou que tais subvenções não seriam incluídas na
apuração do lucro real, desde que fossem (i) registradas como reserva de capital,
utilizável apenas para absorção de prejuízos ou incorporação ao capital social; ou
(ii) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências
ativas.
Como se pode perceber, a Lei das Sociedades Anônimas e o Decreto-lei n.
1.598/1977 diferenciariam as subvenções para custeio de subvenções para investimento. Os mencionados artigos foram consolidados nos arts. 441 e seguintes do
Decreto n. 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda – “RIR/2018”)6.
De acordo com a doutrina, em síntese, as subvenções para investimento seriam transferências destinadas a aplicações de capital e as subvenções para custeio seriam aquelas destinadas a cobrir os gastos correntes e ordinários da pessoa
beneficiada7.
Além da diferenciação fixada sinteticamente pela lei e daquela construída
pela doutrina, as autoridades fiscais federais editaram o Parecer Normativo do
Coordenador do Sistema de Tributação (“CST”) n. 2, de 2 de janeiro de 1978 e,
posteriormente, o Parecer Normativo CST n. 112, de 29 de dezembro de 1978,
cuidando de distinguir as duas espécies de subvenção.
Com a entrada em vigor da Lei n. 11.638, de 28 de dezembro de 2007, que
determinou a adoção dos métodos e critérios contábeis baseados no International
Financial Reporting Standards (IFRS), ambas as subvenções passaram a ser registradas contabilmente como receitas, integrando o resultado (e o lucro) do período.
Nesse contexto, foi editado o Pronunciamento Técnico que trata da Subvenção e Assistência Governamentais (“CPC 07”), via de regra, as subvenções recebi6

7

Embora a legislação tratada se destine especificamente à apuração do IRPJ, ela também é aplicável, em linhas gerais, à apuração da base de cálculo da CSLL, por força do art. 57 da Lei n. 8.981,
de 20 de janeiro de 1995.
Nas palavras de Ricardo Mariz de Oliveira “as subvenções para investimento [...] se destinam ao
fornecimento de fundos para a aquisição de acréscimos ao ativo permanente e, portanto, para a
geração futura de lucros”. Já as subvenções para custeio se destinariam a reembolsar custos e
despesas debitados ao lucro líquido (Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin,
2008, p. 160).
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das pela Companhia deverão transitar pelo resultado, e terão seus registros contábeis determinados em função de eventuais condições estabelecidas para recebimento dessas subvenções.
O CPC 07 estabelece, ainda, que a redução ou isenção de tributo em área
incentivada que atendam ao conceito de subvenção governamental deve ser registrada no resultado pelo valor do imposto total como se devido fosse, em contrapartida à receita de subvenção equivalente, a serem demonstrados um deduzido
do outro.
Na mesma linha, o Manual de contabilidade societária da Fundação Instituto
de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (“FIPECAFI”), estabelece que os
tributos que estejam sujeitos a benefícios fiscais devem ser registrados pelo seu
valor bruto, ou seja, registra-se uma despesa do imposto que deveria ter sido
paga, mas logo depois, registra-se uma redução dessa despesa a receita referente
à subvenção8.
A Lei n. 11.941/2009, de 27 de maio de 2009, manteve o racional de não tributação dos valores recebidos a título de subvenção de investimento, desde que,
no encerramento do exercício, fossem transferidas para a recém-criada Reserva
de Incentivos Fiscais, espécie de reserva de lucros tratada no art. 195-A da Lei das
Sociedades Anônimas. Caso o contribuinte apurasse prejuízo contábil, ou lucro
inferior ao valor recebido como subvenção, a lei determinava que a composição da
Reserva de Incentivos Fiscais deveria ocorrer à medida que fossem auferidos lucros em períodos subsequentes9.
Posteriormente, a Lei n. 12.973, de 13 de maio de 2014, ampliou as restrições
à utilização da Reserva de Incentivos Fiscais para que os valores não fossem tributados. Tais disposições estão atualmente regulamentadas pelo art. 198 da Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil (“RFB”) n. 1.700, de 14 de março de 2017.
Para fins do presente artigo, é suficiente destacar três hipóteses que, nos
termos da Lei n. 12.973/2014 e Instrução Normativa RFB n. 1.700/2017, ensejam
a tributação do valor recebido como subvenção para investimento.
A primeira delas relaciona-se à distribuição de lucros e pagamento de dividendos tendo por base a parcela do lucro formada pelos incentivos fiscais de
ICMS recebidos, mesmo no caso de dividendos mínimos obrigatórios previsto no
art. 202 da Lei das S/A10. Dito de outra forma, caso haja o pagamento de dividendos, a não tributação somente será aplicável caso o valor do incentivo fiscal de
ICMS tenha sido integramente destinado à Reserva de Incentivos Fiscais.

8

9
10

FIPECAFI. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com as
normas internacionais e do CPC. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 1.186.
Art. 18, § 3º, da Lei n. 11.941/2009.
Vale registrar que o art. 195-A da Lei das Sociedades Anônimas autoriza que a Assembleia Geral
delibere a exclusão do montante destinado à Reserva de Incentivos Fiscais da base de cálculo dos
dividendos obrigatórios. No entanto, a viabilidade desse procedimento para fins societários, no
caso concreto, não é objeto desse Memorando.
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A segunda hipótese refere-se à capitalização dos valores recebidos a título de
subvenção para investimento com a posterior redução de capital e restituição dos
valores aos sócios.
A terceira hipótese diz respeito à redução de capital com devolução dos valores aos sócios nos cinco anos anteriores ao recebimento do incentivo fiscal que
tenha sido capitalizado. Como o efeito econômico seria similar ao que ocorreria
na capitalização seguida de redução de capital, o art. 30, § 2º, inciso II, da Lei n.
12.973/2014 atribuiu a essas situações os mesmos efeitos fiscais.
Ocorrendo qualquer das hipóteses mencionadas acima, em princípio, o valor
que deveria ser oferecido à tributação pelo IRPJ restringe-se à parcela do incentivo fiscal direta ou indiretamente distribuída aos sócios.
Nesse exato sentido, cita-se a Solução de Consulta n. 109, de 3 de fevereiro
de 2017, em que as autoridades fiscais, ao serem questionadas a respeito do montante a ser adicionado à base de cálculo do IRPJ e da CSLL na hipótese de inclusão de valores recebidos a título de subvenção para investimento na base de cálculo dos dividendos obrigatórios, determinaram que tais valores deveriam ser incluídos no lucro real e da base de cálculo da CSLL, apenas porque os dividendos
obrigatórios foram pagos com valores recebidos a título de subvenção para investimento, o que não ocorreu no caso presente.
Ainda que a Solução de Consulta tenha tratado especificamente das outras
hipóteses de tributação da reserva, em princípio, o entendimento emanado pela
Receita Federal do Brasil naquela ocasião é aplicável a qualquer das hipóteses que
ensejam a tributação das subvenções para investimento.
3. Alterações implementadas pela Lei Complementar n. 160/2017
Como visto, a subvenção para investimento, de acordo com expressa disposição legal, não está sujeita a tributação pelo IRPJ e pela CSLL desde que observados determinados requisitos previstos na legislação federal. Por outro lado, as
subvenções para custeio estavam sujeitas à incidência dos referidos tributos.
Assim, por muitos anos, os contribuintes enfrentaram uma questão relevante: se os seus benefícios de ICMS deveriam ser classificados como subvenção para
custeio ou subvenção para investimento, para determinar, consequentemente, se
estariam ou não sujeitos à incidência do IRPJ e da CSLL.
No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), a maioria dos
acórdãos sobre o assunto está focada na presença – ou não – de contraprestação
por parte do contribuinte, revelando-se uma questão de prova e análise do caso
concreto. De maneira geral, se presente a contraprestação por parte do contribuinte, sob a forma de investimento estabelecida pela legislação estadual, as subvenções devem ser tratadas como investimento e, portanto, não tributadas11.
11

Exemplificativamente, Acórdãos n. 9101-003.171, de 7 de novembro de 2017, n. 1402-002.721, de
15 de agosto de 2017 e n. 3402-002.904, de 27 de janeiro de 2016.
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A Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão n. 9303-003.432, resultante de julgamento realizado em 27 de janeiro de 2016 – embora estivesse analisando a possível incidência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (“COFINS”) e da Contribuição para o Programa de Integração Social
(“PIS”) – concluiu que determinado benefício de ICMS deveria ser classificado
como subvenção para custeio, e, consequentemente, sujeito a tributação12.
Da leitura do voto vencedor verifica-se que um dos elementos relevantes para
se concluir pela tributação dos referidos valores foi o fato de que não haveria vinculação da aplicação dos recursos referentes ao benefício fiscal de ICMS analisado.
Tais valores somente poderiam ser excluídos da base de cálculo dos referidos tributos caso fossem aplicados na implantação ou ampliação dos empreendimentos.
A linha de argumentação da decisão acima mencionada – assim como de
diversas outras decisões do CARF – baseou-se nas disposições do Parecer Normativo CST n. 112/1978.
Assim, no âmbito federal, os contribuintes dependiam da análise, pela jurisprudência, da natureza de seus incentivos fiscais de ICMS – se subvenção para
custeio ou subvenção para investimento – para que os valores decorrentes de tais
incentivos fiscais fossem desonerados da incidência dos tributos federais.
Em 7 de agosto de 2017, foi publicada a Lei Complementar n. 160, que, em
nossa opinião, tem por objetivo resolver – ainda que parcialmente – a questão
acima, bem como os litígios em esfera estadual envolvendo a denominada guerra
fiscal13.

12

13

“Contribuição para o PIS/PASEP. Período de apuração: 01/11/2006 a 28/02/2008. PIS. Base de
cálculo. Valor de incentivo fiscal concedido por Governo estadual não enquadrável como subvenção para investimento. Tributação pelo PIS e pela COFINS não cumulativos. O valor de incentivo
fiscal concedido por Governos estaduais que não se vincule à efetiva implantação ou ampliação
de empreendimento caracteriza-se como subvenção para custeio e deve ser registrado contabilmente como receita integrante da base de cálculo de contribuições devidas sobre a totalidade das
receitas auferidas.”
Em fevereiro de 2018 o Estado do Amazonas ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 5.902 (“ADI n. 5.902”), sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, pretendendo a declaração de
inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei Complementar n. 160/2017 sob o fundamento que violariam o pacto federativo ao fomentar a “guerra fiscal”, trazendo prejuízos à Zona
Franca de Manaus, que contaria com tratamento mais benéfico reconhecido pela própria Constituição como forma de promoção econômica da região.
Em 26 de fevereiro de 2019, o Ministério Público Federal se manifestou nos autos da mencionada
ADIn n. 5.902/AM pela procedência do pedido, isto é, pela declaração da inconstitucionalidade
de dispositivos da LC n. 160/2017, sob o argumento de que a reinstituição de benefícios fiscais,
por meio de reedição de leis inconstitucionais em sua origem, somada à remissão e à anistia de
créditos tributários relativos a benefícios fiscais concedidos inconstitucionalmente, equivaleria à
convalidação de leis inconstitucionais, o que não seria admissível.
Caso o Supremo Tribunal Federal entenda pelo provimento da ADI n. 5.902, ainda que os dispositivos que alteraram a tributação dos tributos federais (arts. 9º e 10 da Lei Complementar n.
160/2017) não tenham sido objeto do pedido da ADI (arts. 1º ao 5º da Lei Complementar n.
160/2017), em tese, o STF também poderia declará-los inconstitucionais por “arrastamento” ou
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No que tange especificamente à não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os
valores referentes aos benefícios de ICMS, importante transcrever o caput do art.
30 da Lei n. 12.973/2014, bem como os §§ 4º e 5º introduzidos pela Lei Complementar n. 160/2017:
“Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros
a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
[...]
§ 4º Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto
no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo
Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 160, de 2017)
§ 5º O disposto no § 4º deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar nº
160, de 2017)”

Assim, a Lei Complementar n. 160 passou a determinar, de forma expressa,
que todos os “incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais” referentes ao
ICMS devem ser considerados subvenções para investimentos.
A Lei Complementar n. 160 alterou, mais especificamente, o art. 30 da Lei n.
12.973/2014, que elenca, em seus parágrafos, os requisitos para que as subvenções
para investimento não sejam tributadas pelo IRPJ e pela CSLL.
Existem algumas interpretações possíveis para a alteração efetuada pela Lei
Complementar n. 160/2017.
Uma primeira interpretação possível, adotada pelas autoridades fiscais seria
a de que que não houve efeito prático decorrente da inovação legislativa. Isso
porque, como o caput do art. 30 da Lei n. 12.973/2014 não foi alterado pela Lei
Complementar n. 160/2017 que trata de “subvenções para investimento” junto
com a expressão “concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos”, o requisito de “implantação” ou “expansão” continua sendo uma exigência para caracterizar a subvenção para investimento. Vide
o próximo item em que o entendimento das autoridades fiscais é analisado em
maiores detalhes.
Uma segunda interpretação possível seria a de que, quando o § 4º do art. 30
da Lei n. 12.973/2014 prescreveu que os benefícios e incentivos de ICMS “são con-

“absorção”, que ocorre quando “a dependência ou a interdependência normativa entre os dispositivos de uma lei pode justificar a extensão da declaração de inconstitucionalidade a dispositivos
constitucionais mesmo nos casos em que estes não estejam incluídos no pedido inicial da ação.”
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siderados subvenções para investimento”, ou se efetuou uma equiparação (para
fins fiscais) das duas espécies de subvenção ou se criou uma presunção legal absoluta de que todos os benefícios e incentivos de ICMS são necessariamente concedidos para estimular a implantação ou expansão do empreendimento econômico.
Destaque-se, contudo, que não houve a revogação dos dispositivos legais que
tratam dos requisitos para que as subvenções para investimento não sejam tributadas (i.e., sua destinação ao aumento de capital social ou manutenção em reserva de
lucros, como a reserva legal, reserva estatutária ou reserva de incentivos fiscais).
Nessa linha de raciocínio, para que os valores referentes a subvenções para
custeio não se sujeitem à incidência do IRPJ e da CSLL, devem ser cumpridos os
requisitos referentes à não tributação da subvenção para investimento. Um vez
observados tais requisitos, a menos que o art. 30, §§ 4º e 5º, da Lei n. 12.973/2014,
introduzidos pela Lei Complementar n. 160/2017, seja declarado inconstitucional
pelo Judiciário, as autoridades fiscais e julgadoras não poderão exigir tributos
federais sobre as subvenções recebidas e haverá o direito à restituição em caso de
pagamento de tributos efetuado pelo contribuinte14.
4. A interpretação da Receita Federal do Brasil formalizada por meio da
Solução de Consulta n. 145/2020
Por meio da Solução de Consulta COSIT n. 145/2020 – que vincula todas as
autoridades fiscais que atuam no âmbito da Receita Federal do Brasil – esse órgão
entendeu que apenas os incentivos fiscais de ICMS que “tenham sido concedidos
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos” poderiam ser desonerados dos tributos federais.
Isso porque, segundo a Receita Federal do Brasil, para que os incentivos fiscais de ICMS pudessem ser considerados subvenção para investimento, tais incentivos deveriam observar não somente os requisitos dos parágrafos do art. 30 da
Lei n. 12.973/2014 para que não fossem tributados, mas também as disposições do

14

Como mencionado acima, a não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os benefícios fiscais de ICMS
pode basear-se em argumentos autônomos. Como o próprio Superior Tribunal de Justiça entendeu que os valores correspondentes aos benefícios fiscais de ICMS não devem integrar a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, é irrelevante a forma de contabilização dos referidos incentivos fiscais, e, mais ainda irrelevante a destinação dos valores relacionados a tais créditos. Note-se que
essa foi exatamente a conclusão adotada pela Segunda Turma do STJ nos autos do Recurso Especial n. 1.605.245/RS.
Com efeito, por meio da decisão monocrática proferida, em 16 de maio de 2018, nos autos do
Recurso Especial acima mencionado decidiu-se que a não tributação de créditos presumidos de
ICMS pelo IRPJ e pela CSLL estaria condicionada à constituição de reserva de incentivos fiscais
e destinação da referida reserva nos termos do art. 30 da Lei n. 12.973/2014.
Referida decisão, contudo, foi reformada pela decisão da Segunda Turma do STJ, a qual negou
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, tendo decidido que os créditos presumidos de ICMS não poderiam ser tributados pelo IRPJ e pela CSLL, independentemente do cumprimento de qualquer condição, uma vez que referida tributação violaria o pacto federativo.

692

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

caput do referido dispositivo legal que estabelece que, tal como o art. 38, § 2º, do
Decreto-lei n. 1.598/1977, que devem ser desoneradas “as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos”.
Mais especificamente, a Receita Federal entendeu que
“[...] A norma em questão insere novo comando legal ao dispositivo que confere o
adequado tratamento tributário, no que tange ao IRPJ e a CSLL, às subvenções
para investimento. A LC nº 160, de 2017, atribui a qualificação de subvenção para
investimento aos incentivos e os benefícios fiscais ou econômico-fiscais atinentes
ao ICMS e determina que, para receberem o tratamento tributário previsto no
art. 30, não poderão ser exigidos requisitos ou condições que não estejam previstos neste artigo. Ou seja, devem esses incentivos e benefícios equiparados à subvenção para investimento para fins deste dispositivo, dentre outros requisitos,
terem sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, bem como devem ser contabilmente registrados conforme
determina o citado dispositivo.”

Em apertada síntese, portanto, vê-se que a Receita Federal do Brasil concluiu
que, para que determinado benefício de ICMS não esteja sujeito à incidência do
IRPJ, tal benefício deve observar as disposições do caput do art. 30 da Lei n.
12.973/2014, dentre as quais encontra-se a necessidade de que tenham sido concedidas visando à implantação ou expansão de empreendimentos.
Em conformidade com as alterações da Lei Complementar n. 160/2017, para
que determinado benefício fiscal de ICMS não esteja sujeito à tributação pelo
IRPJ e pela CSLL, é necessário que (i) sejam observados os requisitos necessários
à validação do referido benefício nos termos da Lei Complementar n. 160/2017
perante o CONFAZ; (ii) sejam atendidos os demais requisitos até então vigentes
para que as subvenções de investimento não fossem tributadas pelo IRPJ e pela
CSLL, que visam, em síntese, a impedir que os valores de subvenções não tributados pelo IRPJ e CSLL sejam transferidos aos sócios da sociedade que recebeu
as subvenções.
Entendimento similar já foi adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”), no Acórdão n. 9101-003841, que concluiu que “a publicação, registro e depósito” benefício de ICMS perante o CONFAZ seriam suficientes para
afastar a tributação de benefícios fiscais de ICMS, não sendo necessário o cumprimento de outros requisitos.
No entanto, da leitura da íntegra do voto vencedor, verifica-se o entendimento do relator no sentido de que remanesceria a necessidade de dois requisitos,
quais sejam, (i) intenção do Estado em estimular a implantação e expansão de
empreendimentos; e (ii) registro dos valores do benefício em reserva de lucros. O
que o relator entendeu foi apenas que, não necessariamente, para fins de cumprimento do primeiro requisito acima mencionado os valores do benefício deveriam
ser destinados à aquisição de ativo permanente.

Thais de Barros Meira / Lígia Regini

693

Aparentemente, contudo, tal entendimento decorre de uma interpretação
literal das alterações introduzidas na Lei Complementar n. 160/201715. Entendemos, contudo, que a mera interpretação literal do referido dispositivo legal não é
suficiente para a melhor definição do seu conteúdo e alcance, como será demonstrado a seguir.
Em nossa opinião, a Receita Federal do Brasil tentou esvaziar o conteúdo da
Lei Complementar n. 160, formalizando o seu entendimento no sentido de que os
contribuintes que pretendam ter seus incentivos fiscais de ICMS desonerados da
incidência de tributos federais deverão passar no teste que vinha sendo aplicado
até a edição da referida lei para definir se tal incentivo fiscal seria uma subvenção
para investimento ou para custeio.
Em resumo, toda a insegurança e incerteza que vinha sendo enfrentada pelo
contribuinte ao longo dos anos, que pareciam ter sido finalmente eliminadas por
meio da edição da Lei Complementar n. 160/2017, volta à tona em virtude de uma
solução de consulta editada no fim de 2020.
5. A melhor interpretação das alterações da Lei Complementar n. 160/2017
Segundo Alfredo Augusto Becker, 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 em que foi promulgada, relacionando a lei com as
demais leis do sistema jurídico vigente (plano horizontal) e sistemas jurídicos antecedentes (plano vertical)16.
Assim, segundo Neil MacCormick, devem ser analisados os argumentos que
podem ser utilizados para as decisões de interpretação, que podem ser agrupados
em 3 conjuntos: (i) argumentos linguísticos, (ii) argumentos sistêmicos; e (iii) argumentos teológicos e valorativos. Além disso, há argumentos que apelam para a
intenção do legislador, que são ambíguos, pois podem ser objetivos ou subjetivos.
Os argumentos linguísticos se referem ao significado básico das palavras
considerando seu uso ordinário. No entanto, as palavras devem ser lidas em seu
contexto.
Para tanto, devem ser utilizados argumentos sistemáticos, que são aqueles
que levam em consideração o contexto em que as normas foram editadas. Alguns
exemplos são: (i) harmonização contextual, que considera que um texto deve ser
15

16

A mera interpretação no caso em análise poderia encontrar guarida no art. 111, inciso II, do
Código Tributário Nacional, segundo o qual deve ser interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
No entanto, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a interpretação literal “não implica, necessariamente, diminuição do seu alcance, mas sim sua exata compreensão pela literalidade da norma”, bem como que a “busca do real significado, sentido e alcance de benefício fiscal não caracteriza ofensa ao art. 111 do CTN” (REsp n. 1.125.064, julgado
em 6 de abril de 2010 pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça).
BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 100-121.
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interpretado com base no conjunto todo a que pertence; (ii) argumentos com base
em precedentes, (iii) argumentos com base em analogia; (iv) argumentos conceituais; (v) argumentos com base em princípios gerais; (vi) argumentos com base na
história.
Por fim, os argumentos teleológicos e valorativos são reflexo da argumentação consequencialista. Partem da premissa que a elaboração das leis é um processo racional e com finalidades específicas guiado por programas políticos estruturados por algum senso de justiça e bom senso17.
No mesmo sentido, Dennis Patterson esclarece que a técnica da intepretação
que deve ser usada por um bom praticante do direito é baseada na argumentação.
A argumentação compreende assertivas, ou seja, alegações de que determinadas
proposições são verdadeiras, como resultado da lei.
A verdade ou falsidade de tais assertivas são analisadas por meio da argumentação legal. As formas de argumentação são a gramática da argumentação
legal. Há 6 formas de argumentação: (i) textual (significado ordinário); (ii) doutrinária; (iii) histórica/finalística; (iv) ponderativa; (v) estrutural; (vi) ética.
A argumentação é composta de (i) uma assertiva; (ii) um argumento (ou razão); e (iii) uma garantia, que é o meio pelo qual podemos dizer com certeza que
o argumento é legalmente relevante para concluir que a assertiva é verdadeira de
acordo com o direito. O que está por traz da garantia são as formas de argumentação acima mencionadas18.
No caso sob análise, basta que sejam aplicadas as argumentações ou interpretações históricas ou finalísticas para que se chegue à conclusão de que todos os
benefícios fiscais de ICMS que atendam às disposições da Lei Complementar n.
160/2017 não devem se sujeitar à incidência do IRPJ e da CSLL.
A interpretação finalística ou teleológica, como esclarece Tercio Sampaio
Ferraz Junior, deve ser sempre aplicada em conformidade com a Lei de Introdução do Código Civil, que estabelece que “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos
fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”19.
A importância da utilização do referido critério de interpretação tem sido
destacada em diversos julgados do Supremo Tribunal Federal, até mesmo em

17
18
19

MACCORMICK, Neil. Rhetoric and the rule of law. Oxford: Oxford University, 2015, p. 121-142.
PATTERSON, Dennis. Meaning, mind and law. Abingdon: Routledge, 2008, p. 685-709.
Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
No mesmo sentido, citem-se os seguintes ensinamentos:
“Toda prescrição legal tem provavelmente um escopo, e presume-se que a este pretenderam corresponder os autores da mesma, isto é, quiserem tornar eficiente, converter em realidade o objetivo isolado. A regra positiva deve ser entendida de modo que satisfaça aquele propósito; quando
assim não se procedia, construíam a obra do hermeneuta sobre a areia movediça do processo
gramatical.” (BIERMANN, Johannes. Bürgeeliches Rechts, 1908. vol. I, p. 30; DÜRINGER, op. cit.,
n. 23; ENNECCERUS, vol. I, p. 115 apud MAXIMILIANO, Carlos. A hermenêutica e aplicação do
direito. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 124.)
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casos em que são interpretadas normas de imunidade tributária. A título exemplificativo, cite-se o acórdão do Recurso Extraordinário n. 102.141, julgado em 18
de outubro de 1985, pela Segunda Turma20.
O entendimento consignado no recurso extraordinário mencionado acima
foi adotado também pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário n. 203.859, julgado em 11 de dezembro de 1996, em
que o relator destacou que, no exercício de interpretação de uma norma de imunidade, se deve ter em vista os valores que a norma visa proteger.
Mais recentemente, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 607.109,
finalizado em 8 de junho de 2021, o Ministro Gilmar Mendes, ao concluir pela
inconstitucionalidade de dispositivos de lei que vedavam o aproveitamento de
créditos da contribuição ao PIS e da COFINS na aquisição de insumos recicláveis,
destacou a importância da interpretação teleológica de tais dispositivos, considerando-se que o aproveitamento dos créditos em questão seria relevante para “cadeias econômicas ecologicamente sustentáveis, em uma área que foi valorizada
pelo poder constituinte originário e que tem sido acompanhada de perto pela
comunidade internacional, encontra compatibilidade com o substrato ético da
Constituição da República de 1988”.
Os §§ 4º e 5º, incluídos pela Lei Complementar n. 160/2017, no art. 30 da Lei
n. 12.973/2014, claramente têm por objetivo colocar fim à diferenciação existente
até então no que tange ao tratamento das subvenções de investimentos e subvenções para custeio para fins de incidência de IRPJ e CSLL.
Em resumo, os benefícios de ICMS que foram validados pelo CONFAZ passaram a ser considerados como subvenções para investimento, e as autoridades
fiscais e julgadoras ficaram proibidas de exigir, por meio de autuações ou decisões, outros requisitos ou condições não previstas no art. 30 da Lei n. 12.973/2014.
Há parte da doutrina que entende que as alterações implementadas pela Lei
Complementar n. 160/2017 visam afastar “a interpretação indevida feita pela fiscalização acerca dos requisitos necessários à caracterização das subvenções para
investimento, pela qual eram exigidos vinculação, concomitância, sincronia e
equivalência de montante dos benefícios em relação ao empreendimento, sem
respaldo em lei”21.

20

21

“Imunidade tributária. Livro. Constituição, art. 19, inc. III, alínea ‘d’. Em se tratando de norma
constitucional relativa às imunidades tributárias genéricas, admite-se a interpretação ampla, de
modo a transparecerem os princípios e postulados nela consagrado. O livro, como objeto da imunidade tributária, não é apenas o produto acabado, mas o conjunto de serviços que o realiza,
desde a redação, até a revisão de obra, sem restrição dos valores que o formam e que a constituição protege.”
FAJERSZTAJN, Bruno; SILVA, Fabiana Carsoni Alves Fernandes da. As subvenções para investimento no novo regulamento do Imposto de Renda. In: DONIAK JR., Jimir. Novo RIR: aspectos
jurídicos relevantes do regulamento do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2019. vol.
1. 517-542p.
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Parece-nos que o objetivo do legislador era mais amplo, qual seja, pôr fim a
todas as discussões até então existentes acerca dos conceitos de subvenção para
custeio e subvenção para investimento. Isso porque, o § 4º do art. 30 da Lei n.
12.973/2014 estabelece que os benefícios de ICMS que atenderem os requisitos
desse dispositivo “são considerados subvenções para investimentos”.
Não se trata de lei meramente interpretativa com o objetivo de esclarecer que
tais benefícios são subvenções para investimentos.
Como esclarece Andrea Pugiotto, o direito interpretativo é um simples ato de
conhecimento da manifestação prévia da vontade legislativa. Portanto, não altera
o sistema legal vigente, limitando-se a esclarecer seu escopo normativo e contribuindo, assim, para a resolução de dúvidas e incertezas sobre o real significado
da disposição interpretada.
A lei interpretativa não muda o significado da lei interpretada, mas se concentra nela, purificando-a de erros ou incertezas exegéticas. A tentativa não é
constitutiva, porque o legislador nada fez além de esclarecer a disciplina sem introduzir legislação não prevista pela lei anterior, mas limitando-se a uma mera
clarificação do pensamento da lei22.
Ao estabelecer que os benefícios em questão “são considerados” subvenções
para investimento, na verdade, o que o legislador fez foi equiparar os benefícios
de ICMS que até então não eram classificados como subvenções para investimentos a tal espécie do gênero subvenção.
A principal diferença entre as subvenções para investimento e subvenções
para custeio era justamente a necessidade de destinação à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. A partir do momento em que as subvenções para custeio passam a ser equiparadas a subvenções para investimentos, não
se deveria mais exigir, como requisito para a não incidência de IRPJ e CSLL sobre
tais subvenções a observância do referido requisito.
Portanto, pode-se admitir a cobrança de qualquer requisito previsto no art.
30 da Lei n. 12.973/2014 para que as subvenções para custeio não sejam tributadas pelo IRPJ e pela CSLL, exceto aquele que consiste no principal elemento para
diferenciar a subvenção para investimento e custeio.
6. Conclusões
Tendo em vista todo o acima exposto, a interpretação literal das disposições
da Lei Complementar n. 160/2017 poderia sustentar o entendimento adotado
pela Receita Federal no sentido de que somente os benefícios fiscais de ICMS
destinados ao estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos não deveriam se sujeitar à incidência do IRPJ e da CSLL. No entanto, essa
não parece ser a melhor interpretação do referido dispositivo legal.

22

PUGIOTTO, Andrea. La legge interpretativa e i suoi giudici, Imprenta: Milano: Giuffrè, 2003, p.
109-185.
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A melhor interpretação da LC n. 160/2017, decorrente da aplicação dos critérios histórico e finalístico, parece ser a de que todos os benefícios fiscais de ICMS
– destinados ou não à implantação e expansão de empreendimentos econômicos – não
devem se sujeitar à incidência do IRPJ e da CSLL.
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Resumo
O presente relatório busca divulgar parte do conteúdo discutido no âmbito do “VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual”, organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT. O evento ocorreu entre os dias 26 e 28 de maio de 2021, via plataforma on-line e teve como tema: “Consistência decisória em matéria tributária nos
tribunais superiores: aspectos materiais e processuais”.
Palavras-chave: precedentes, consistência decisória, direito tributário.
Abstract
The present report aims to present the discussions held at the VII Brazilian Congress of
Tax Law, organized by the Brazilian Institute of Tax Law – IBDT. The event took place
between May 26 and 28, 2021, via an online platform, and had as theme: “Decisional
consistency in tax matters in higher courts: material and procedural aspects”.
Keywords: precedents, decisional consistency, tax law.

Introdução
O Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual, organizado pelo Instituto Brasileiro
de Direito Tributário (IBDT) em conjunto com a Associação dos Juízes Federais do Bra-
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sil (AJUFE), a Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul
(AJUFESP) e o Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ocupa hoje importante papel no cenário
acadêmico nacional veiculando os temas tributários mais atuais.
Este ano o tema central do Congresso foi a consistência decisória em matéria tributária, o que já se justificaria per se, mas que ganhou ainda maior importância dada a
grande quantidade de decisões proferidas durante o período da pandemia no julgamento em sistema remoto ou telepresencial.
A dinâmica especifica desses julgamentos reduz o necessário diálogo entre os Ministros julgadores, dificultando o confronto entre suas razões de decidir no caso concreto e com eventual racional determinado em outros casos, o que poderia passar despercebido a Ministro que não tenha relatado o caso concreto.
Por isso merecedora de encômios a escolha do tema, além da própria organização do
Congresso que buscou apresentar de forma consistente a questão a partir de suas
bases teóricas até a análise de casos concretos.
No terceiro dia, encaminhando-se ao final, além da mesa de encerramento, realizaram-se 4 painéis de excelência em que foram analisados problemas concretos atinentes aos julgamentos do Supremo Tribunal Federal: (i) Julgamentos do STF em matéria
tributária e coerência decisória: análise de casos (impostos); (ii) Dever fundamental de
pagar tributos?; (iii) Segregação contratual e tributação: possibilidade ou risco?; e (iv)
Coerência das Soluções de Consulta em face dos precedentes jurisprudenciais e da
legislação.
Nos próximos tópicos, exporemos as principais questões discutidas em cada um destes
painéis.
1. Julgamentos do STF em matéria tributária e coerência decisória: análise de casos
(impostos)1
O primeiro painel do dia realizou uma análise da coerência decisória do Supremo Tribunal Federal através do exame de 6 (seis) precedentes envolvendo o Imposto sobre
Serviços (ISS) e o Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS).
No primeiro caso, 2º AgRg RE n. 603.497/MG (tema 247 de repercussão geral), discutiu-se a formação da base de cálculo do ISS, com foco na possibilidade de o art. 9º, §
2º, do Decreto-lei n. 406/1968 determinar a exclusão de materiais da base de cálculo
do ISS para os serviços de construção civil. A regra foi questionada perante o STF sob
o argumento de se tratar de isenção heterônoma, prática vedada pelo texto da Constituição Federal contemporânea, mas foi considerada constitucional pelo STF.

1

Escrito por Tatiana Caroline de Mesquita.
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Em sua exposição, o professor André Mendes Moreira destacou o posicionamento do
STF ao declarar a compatibilidade do dispositivo com a Constituição Federal (1988), e
a deferência do tribunal ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
firmou entendimento restritivo na análise do alcance da regra para que se permita a
exclusão da base de cálculo do ISS tão e somente das mercadorias vendidas pelo construtor e sujeitas ao ICMS. Destacou, por fim, o reflexo das decisões tributárias na
economia, relatando a opção de construtores brasileiros pelo uso do cimento – em
detrimento de técnicas mais avançadas – em decorrência de menor carga tributária no
primeiro caso.
Outro precedente apresentado, nos autos do RE n. 628.075/RS (tema 490 da repercussão geral), discutiu-se a glosa de crédito em operação interestadual, quando o estado
de origem tenha instituído benefício fiscal – no caso, crédito presumido. Como exposto pela professora Mara Eugênia Buonanno Caramico o Ministro Gilmar Mendes (voto
vencedor), ao declarar a constitucionalidade da norma que determina a glosa, pontuou
que não estava sob discussão no caso a exigibilidade ou não de convênio CONFAZ para
a instituição do benefício, mas o princípio constitucional da não cumulatividade que
somente permitiria a tomada de crédito do ICMS pago na etapa anterior.
A professora destacou, em contrapartida, o voto do Ministro Edson Fachin (vencido)
para quem o art. 8º, I, da Lei Complementar n. 24/1975, que autoriza a glosa dos créditos pelos estados de destino no caso de benefícios fiscais instituídos unilateralmente,
não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Do voto do Ministro, a
professora também destacou o argumento de que o parâmetro de análise para a aplicação do princípio da não cumulatividade, segundo o STJ, seria a cobrança do IMCS na
etapa anterior. Desta forma, o crédito presumido na origem não afastaria o reconhecimento do crédito no destino e, consequentemente, a glosa seria inconstitucional.
Por fim, a professora destacou cinco cenários que demonstram a insegurança e o possível tratamento não isonômico de contribuintes decorrente da modulação de efeitos,
na qual foi determinado que caso o estado de destino não tenha ainda efetuado os
lançamentos tributários somente poderá assim proceder com relação a fatos geradores ocorridos a partir da decisão.
O professor Arthur Maria Ferreira Neto relatou as incoerências do STF em precedentes
envolvendo o diferencial de alíquota em do ICMS (“Difal”) em operações interestaduais, a partir da análise dos temas 1093 (RE n. 1.287.019/DF), 456 (RE n. 598.677/RS)
e 517 (RE n. 970.821/RS) de repercussão geral e iniciou sua narrativa distinguindo “dois
tipos de difais”.
O “difal com consumidor final”, previsto no art. 155, § 2º, VII e VIII, do texto constitucional, seria técnica de repartição de receitas do ICMS entre os estados da federação,
teria sido analisado no tema 1093. Nele o STF reconheceu que a Constituição Federal
exige Lei Complementar para a regulação do “difal” e que o Convênio CONFAZ 93 não
cumpriria este papel, pelo que seriam inconstitucionais as leis estaduais que exigiam a
cobrança. No julgamento, modulou-se os efeitos da decisão para que a inconstitucio-

704

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

nalidade produza efeitos, no entanto, somente após o ano de 2022 se a legislação
complementar não for editada.
No “difal legal/antecipatório”, sem previsão no texto constitucional, ocorre o recolhimento antecipado do ICMS que seria devido na posterior saída dentro do território do
estado destinatário, como forma de antecipação de caixa do estado. Esta categoria
teria sido analisada nos temas 456 e 517.
No primeiro, tema 456, o STF declarou inconstitucional por afronta ao princípio da
legalidade a lei do estado do Rio Grande do Sul2 que havia feito uma delegação em
branco para que o executivo regulasse, por meio de decreto, a incidência tributária. Já
no tema 517, o STF reconheceu a constitucionalidade da incidência do “difal” para os
contribuintes optantes pelo regime do simples nacional na definição da nova lei gaúcha3. Nos termos do voto do relator, Edson Fachin, o simples nacional é opcional e,
portanto, não há como aderir parcialmente ao regime.
Por fim, o Professor destacou que o resultado antagônico demonstra a incoerência do
STF na análise dos temas, o que teria sido resultado da confusão entre as duas categorias de “difal”, visto que um dos argumentos para atestar a constitucionalidade na
análise do tema 517 teria base no equilíbrio de repartição de receitas, o que não guarda relação com o “difal legal/antecipatório” e sim com o “difal com consumidor final”.
Em seguida o professor Paulo Ayres Barreto relatou o julgamento do caso envolvendo
farmácia de manipulação, tema 379 (RE n. 605.552), tendo destacado o elevado número de precedentes no pós-pandemia que trataram do ISS4 para, em comparação aos
julgamentos anteriores5, ressaltar que existe convergência dos julgamentos por prestigiarem, quase sempre, a dualidade obrigação de dar e de fazer na solução de conflitos
de competência entre o ICMS e o ISS.
O professor ressaltou ainda que se tem entendido que via de regra não incide o ICMS
quando mercadoria (ou material) for utilizada na prestação de serviço, quando os
serviços estão descritos na lista. O imposto estadual apenas incidiria caso a lei complementar (LC n. 116/2003) o previsse diretamente.
Especificamente com relação ao caso da farmácia de manipulação, destacou o voto do
Ministro Dias Toffoli (vencedor) que conclui pela existência de inequívoca prestação de
serviços/obrigação de fazer nas operações com medicamentos sob encomenda (sujeito
ao ISS), e obrigação de dar nas operações com medicamentos “de prateleira” (sujeito
ao ICMS). E, ainda, o voto do Ministro Gilmar Mendes que, lembrando a tramitação do
projeto de lei que deu ensejo da LC n. 116/2003, afastou a incidência do ISS na operação.

2
3
4

5

Lei Estadual n. 8.820/1989.
Lei Estadual n. 8.820/1989, n. 10.045/1993 e n. 14.436/2014.
Contratos de franquia (tema 300), permissão uso de dutos (ADI n. 3.142), jogo/aposta (tema 924), software
(ADIs n. 1.945, n. 5.659), farmácia de manipulação (tema 379), CEPOM (tema 1020) e a taxatividade da
lista da lei complementar (tema 296).
Locação de bens móveis (RE n. 116.121), leasing (tema 125) e planos de saúde (tema 581).
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Para o professor, a exclusão da expressão “inclusive manipulação” do item 4.07 na
tramitação do projeto não seria suficiente para afastar a incidência do ISS, pois o serviço prestado pela farmácia de manipulação continuaria a estar contido na expressão
“serviço farmacêutico”.
Em conclusão, o professor reforça que há dificuldade em identificar o conceito de
“serviço” que prevalece na jurisprudência do STF e que o cenário atual, no contexto da
economia digital, trará ainda mais dificuldade no enfrentamento do conflito de competência tributária entre ICMS e ISS nos casos concretos.
Ao professor Luís Flávio Neto coube o relato da solução de conflito de competência
entre o ISS e o ICMS nas operações com software, ADIs n. 1.945 e n. 5.659, as quais
decidiu o STF estariam exclusivamente no campo de incidência do ISS, independentemente do tipo de software. Ou seja, ter-se-ia abandonado a dicotomia software de
prateleira e software sob encomenda.
O professor iniciou sua fala abordando a evolução da jurisprudência do STF sobre a
matéria, destacando o julgamento do RE n. 176.626/SP em 1998, no qual se definiu a
incidência de acordo com a categoria do software: de prateleira/massa em meio físico
(ICMS) e sob encomenda/customizado (ISS) e, em 2010, o julgamento da cautelar na
ADI n. 1.945, em que foi afastada a necessidade de meio físico para a incidência do
ICMS.
Em linha do tempo paralela, destacou a atividade legislativa, iniciando pela edição das
Leis n. 9.609/19986 e n. 9.6010/19987, tendo esta última definido que a remuneração
pelo licenciamento e uso de software se qualifica como royalty. Destacou, em seguida,
a edição da Lei Complementar n. 116/2003, que incluiu na lista de serviços o item 1.05
“licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação”.
Ainda, fez referência aos posicionamentos do CONFAZ, nos anos de 2015 e 2017, que
refletiam a dicotomia estabelecida pelo STF na decisão proferida em 1998. Destacou a
desconfiança de certos contribuintes que continuavam a efetuar o recolhimento exclusivo do ISS, bem como a posicionamentos da Receita Federal com relação aos tributos federais que também não refletiam a dicotomia estabelecida pelo STF, mormente em relação ao PIS e à COFINS, à CIDE-remessa e ao IR-fonte).
O professor, então, elencou as premissas de análise nas ADIs n. 1.945 e n. 5.659 que
diferenciaram o resultado da jurisprudência então vigente no próprio STF: a previsão
em lei complementar e a existência de engenho humano/criação intelectual no desenvolvimento do software, que levou à definição da incidência exclusiva do ISS.
Encerrando sua fala, o professor citou a evolução da inteligência artificial como demonstração de que a análise do conflito não irá se findar nestes precedentes e desta-

6
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Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no
País.
Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais.
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cou a recente proposição da ONU de inclusão de um art. 12-B nos tratados de bitributação para divisão de competência entre os países nos serviços técnicos, inclusive sem
interação humana.
Por fim, a professora Thais De Laurentiis, relatou o julgamento do RE (tema 906), no
qual o STF declarou constitucional a incidência do IPI na primeira revenda de produtos
importados, em que pese a incidência no momento do desembaraço aduaneiro.
A professora iniciou fazendo a ressalva de que, muito embora guardião da Constituição, diante da concisão de seu texto, o STF analisa o Código Tributário Nacional e a
legislação ordinária na definição da hipótese de incidência do IPI. Assim, o tribunal
definiu duas hipóteses de incidência do IPI – importação e industrialização – e, em
ambas, o importador é equiparado a industrial, pelo que se sujeita à incidência sucessiva na importação e na primeira revenda.
Na análise da decisão especificamente, a professora destacou três argumentos principais. No primeiro, o STF teria afastado o argumento de afronta à materialidade do IPI
porque a constituição singelamente se refere a operação com produto industrializado,
não exigindo operação de industrialização.
O segundo ponto sob análise foi a alegação de bitributação por usurpação da competência dos estados na operação de simples revenda, entendimento superado no sentido
de que a constituição autoriza a sobreposição de incidência do ICMS e do IPI.
O terceiro ponto, que na opinião da professora representa a questão nodal da decisão,
disse respeito à isonomia e não discriminação exigidos pelo Acordo Geral de Tarifas e
Comércio (GATT), do qual o Brasil é signatário. Na análise do STF, a segunda incidência
serviria exatamente para garantir a isonomia entre o produto importado e o nacional,
visto que o valor agregado na revenda para a inserção no produto nacional só é alcançado pela incidência do IPI na primeira revenda. Assim, somente com a incidência no
desembaraço e na primeira revenda haveria equalização entre o produto estrangeiro e
o nacional.
Destacou, de forma complementar, a inexistência de sobretaxação da materialidade
pela aplicação do princípio da não cumulatividade, que garante a tomada de crédito do
IPI incidente no desembaraço. E concluiu destacando a coerência da decisão com a
jurisprudência do STF8 em temas que tangenciam o discutido no precedente, nos quais
o STF teria confirmado a necessidade de tributação na importação para colocar em pé
de igualdade o produto nacional e o importado.

8

RE n. 723.651/PR: constitucionalidade da incidência do IPI na importação de veículos por pessoas naturais
(pessoas físicas); RE n. 1.089.465/RJ: constitucionalidade da incidência do IPI na importação de equipamentos médicos para clínicas de saúde e hospitais e ARE n. 756.244/AM: onde se decidiu que as receitas derivadas das exportações são imunes mesmos nas importações indiretas, ou seja, com a intermediação de trading
companies.
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2. Dever fundamental de pagar tributos9?
O professor José Casalta Nabais iniciou o segundo painel do dia traçando as premissas
históricas, e de evolução do direito, que subsidiaram as conclusões de sua tese de doutorado10 acerca da existência de um dever fundamental de pagar impostos, esclarecendo que a ideia central do dever fundamental de pagar impostos surge do entendimento de que há deveres fundamentais autônomos, os quais decorrem da própria função
de organização do Estado e compõem o contrato social para convivência em sociedade, entre eles o dever de contribuir financeiramente para a efetivação de objetivos
sociais da convivência em comunidade, estes diretamente vinculados a instrumentos
de efetivação dos direitos fundamentais de todos os cidadãos.
Neste sentido, a teoria do dever fundamental de pagar impostos se ampara na existência de um Estado Fiscal, que tem financiamento heterônomo, através da livre iniciativa
e de uma economia de mercado, que irá proporcionar a realização de direitos fundamentais individuais e coletivos. Esclarece o professor José Casalta que a depender da
necessidade de atuação do Estado, se mínima ou máxima, verificar-se-á a menor ou
maior extensão do dever fundamental de pagar impostos. Contudo, destaca que os
deveres fundamentais devem ser entendidos como garantidores do indivíduo ter a
maior liberdade possível e contribuir com o mínimo.
Adicionalmente, José Casalta Nabais coloca como questão a ser analisada a existência
de um dever fundamental de pagar impostos ou tributos. A este respeito, ressalta que
há a necessidade de fazer a distinção entre os conceitos de tributos unilaterais e os
bilaterais, sendo aqueles com contornos de impostos, decorrentes de uma lógica de
Estado, traduzida na representação decorrente da tributação, os quais têm uma legitimidade essencialmente política. Já os tributos bilaterais se caracterizariam pela relação
de troca de utilidades, ou seja, através da lógica de mercado de contraprestação por
prestações públicas. Neste sentido, conclui que o dever fundamental de pagar tributos
seria aplicável somente aos tributos que tenha, substancialmente, as características
próprias dos impostos.
Em seguida, o professor Sergio André Rocha, sob o subtema “Tributação e Cidadania
no Estado Brasileiro Contemporâneo”, afirmou haver a necessidade de reaproximação
entre o direito financeiro e o direito tributário decorrente da imposição de percepção
da atividade financeira do Estado com ato complexo que decorre da natureza instrumental da tributação, a qual ocorre em função de atuações e obrigações do Estado.
Neste sentido, afirma que a segurança jurídica não se restringe à tributação, mas
também à previsão orçamentária, interessando a toda coletividade, principalmente
dentro do contexto de crise sanitária e orçamentária vivido pelo Brasil.
Afirma ainda que a competência tributária não é uma faculdade, mas sim um dever,
fundamentando-se nas disposições do art. 11 da Lei Complementar n. 101, de 4 de
9
10

Relator Natanael Oliveira Cruz.
NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Almedina, 2020.
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maio de 2000 (Brasil, 2000)11, que atribui como requisito essencial da responsabilidade
na gestão fiscal o efetivo exercício da competência tributária. Contudo, reconheceu
haver exceções à regra contida na lei complementar, exemplificando, entre outros, a
instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas, previsto na Constituição Federal de
1988, no inciso VII do art. 153.
Segundo ele, há uma interpretação jurídica desconexa da realidade, e alguns argumentos de consequencialismo e derrotabilidade decorreriam dessa interpretação. Para o
Expositor, o juiz ao analisar uma questão tributária, deve levar em conta os seus possíveis reflexos, contudo, não se admitindo o julgamento unicamente com base nas
consequências. Neste sentido, conclui pela existência de duas teorias sobre a relação
jurídico-tributária, quais sejam: “A tributação como restrição de direitos fundamentais
do contribuinte” e “A tributação como manifestação da cidadania daqueles que integram uma coletividade organizada”.
Ao analisar a possível dicotomia entre o dever fundamental de pagar tributos e o direito fundamental à economia tributária o professor Sergio André nega a existência do
confronto entre elas, afirmando haver a necessidade do desapego às teorias para buscar a real solução na análise dos planejamentos tributários que passaria pela definição
do conceito de simulação.
Por fim, conclui que a teoria do dever fundamental de pagar tributos não defende a
máxima tributação, nem a tributação sem lei e tampouco se oporia ao planejamento
tributário. Adicionalmente, destaca que decisões consideradas negativas do Poder Judiciário e do CARF não se fundamentaram na teoria do dever fundamental de pagar
tributos, fazendo contraposto ao artigo publicado pelo Pedro Adamy12 acerca da existência do uso dessa teoria como um dos fundamentos para se manter autuações fiscais.
Na sequência, a professora Martha Toribio Leão apresentou julgamento realizado pelo
Tribunal Regional Federal da 4ª Região13 em que, no caso concreto, a aplicação da teoria do dever fundamental de pagar tributos teria sido utilizada para fundamentar o
voto vencido contrário ao contribuinte. O caso em análise tinha como discussão a
possibilidade de amortização de ágio gerado nas operações de reestruturação societária entre empresas relacionadas, onde uma empresa fez a aquisição de outra relacionada com sobrepreço, em confronto com o patrimônio líquido da empresa adquirida,

11

12

13

“Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.
Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos.”
ADAMY, Pedro. O CARF e o dever fundamental de pagar tributos. Jota, 2021. Disponível em: https://www.
jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-do-carf/o-carf-e-o-dever-fundamental-de-pagar-tributos25052021. Acesso em: 14 jun. 2021.
Tribunal Regional Federal (4ª Região). Apelação n. 5058075-42.2017.4.04.7100, julgado pela Segunda Turma
do tribunal, Rel. Alexandre Rossato da Silva Ávila, juntado aos autos em 09.04.2021.
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com base num laudo em que estabelecia a expectativa de rentabilidade futura e, posteriormente a empresa investidora incorporou a empresa investida que tinha realizado
a aquisição, sendo que o Tribunal entendeu pelo cancelamento do débito por maioria
de votos (3x2).
Analisando o motivo da autuação fiscal, a professora Martha Leão afirma que esta se
fundamentou não na infração à lei, tendo em vista que à época dos fatos não havia
qualquer restrição legal, mas com base na artificialidade da operação que gerou o ágio
que se pretendia a amortização, pois tinha como único fundamento a economia tributária, uma vez que toda a operação ocorreu dentro do mesmo grupo econômico. Ato
seguinte, em análise dos votos, a Expositora, fazendo contraponto ao afirmando anteriormente pelo professor Sergio André, demonstra que o cerne da divergência no Tribunal foi a possibilidade de fazer uma operação com a finalidade de economizar tributos.
Estabelecidas as premissas do caso, a professora Martha Leão expôs a necessidade do
debate doutrinário entre o dever fundamental de pagar tributos e o direito fundamental de pagar tributos, valendo-se de que a solução apresentada pelo Tribunal para o
processo se pautou no argumento de que não seria abusiva a prática de operações
com a finalidade de economizar tributos. Devendo prevalecer a interpretação de acordo com os princípios da legalidade e da liberdade. Esclareceu também que o debate
dessa dicotomia se faz necessário, uma vez que a autuação fiscal se fundamentou na
eficácia positiva da capacidade contributiva para desconsiderar a operação feita pelas
empresas do mesmo grupo.
No que concerne à presença do dever fundamental de pagar tributos na Constituição
Federal do Brasil, a professora afirma que este dever não tem disciplina na Magna
Carta, encontrando-se fundamento tão somente na legislação infraconstitucional, ou
seja, a atuação do dever fundamental de pagar tributos estará condicionada à existência de lei de incidência do tributo sobre o ato jurídico.
Dessa forma, conclui pela existência de um direito fundamental de economizar tributos, afirmando não haver a possibilidade de ponderação de princípios tidos como individuais14 com princípios de cidadania15, uma vez que não possuem a mesma eficácia e
função, sendo que a Constituição Federal teria atribuído à legalidade o papel de criar
obrigações tributárias. Afirma ainda que não se pode concluir pela efetivação da solidariedade por meio unicamente do Estado, mas sendo também realizada pela inciativa
privada, de tal forma que a solidariedade e a igualdade não poderiam ocupar as lacunas legais para se objetivar a tributação.
Passando aos debates, o professor Paulo Victor Vieira da Rocha afirmou não acreditar
na existência da dicotomia – dever fundamental de pagar tributos x direito fundamen-

14
15

A exemplo: segurança jurídica, liberdade e legalidade.
Citou: solidariedade, capacidade contributiva e igualdade.
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tal de economizar tributos – implicado diretamente na Constituição Federal do Brasil.
Para fundamentar a sua afirmação, o professor afirma que se o direito fundamental de
pagar tributo, atuando com caráter principiológico, poderá ser exercido na maior maneira possível, terá como limitador necessário, outros princípios constitucionais, como
o caso da capacidade contributiva.
Neste sentido, admitida a existência de um direito fundamental de economizar, também há de se reconhecer a disciplina de um dever fundamental de pagar tributos na
Constituição Federal. Afirmou ainda que aceitar a existência de um dever fundamental
de pagar tributos implicaria a consequência da máxima tributação, uma vez que atuaria com critério de desempate quando da análise de um caso considerado difícil, isto é,
quando se está diante de duas interpretações possíveis.
No que concerne à análise do conceito de dever fundamental, o professor afirma que
este deve ter como característica a implicação direta na Constituição Federal. Contudo, aponta a problemática do uso, pelo Supremo Tribunal Federal, do argumento do
dever fundamental de pagar tributos para resolução de casos difíceis. Compara resultado de pesquisa feita no Tribunal Constitucional Português e no Supremo Tribunal
Federal, para concluir a maior predominância do argumento do dever fundamental
neste. Dessa forma, questiona se este dever fundamental pode ser implicado na Magna Carta para fins de pretensão e, caso positivo, poderia ser pleiteado judicialmente de
forma individual.
Adicionalmente, indaga se a teoria elaborada pelo Professor José Casalta Nabais poderia ser aplicada no direito brasileiro, fundamentando-se na disposição do art. 107
(10416 ) da Constituição da República Portuguesa, uma vez que a competência tributária lá estabelecida seria restritiva.
Por fim, questiona se o dever fundamental de pagar impostos seria uma razão implícita para desconsiderar as disposições do art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal17.
Pois, no seu entender, a textualidade do artigo foi superada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento da possibilidade de quebra sigilo bancário18. Questiona também

16

17

18

PORTUGUESA, Constituição da República (Revisão Constitucional 2005), Título IV – Sistema Financeiro e
fiscal. Art. 104. Disponível em: https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx. Acesso em: 14 jun. 2021.
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para
fins de investigação criminal ou instrução processual penal; (Vide Lei nº 9.296, de 1996)”
RE n. 601.314/SP: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 225 da repercussão geral, conheceu do recurso e a este negou provimento, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso
de Mello. Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema em questão, a seguinte tese: “O art. 6º
da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
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se no julgamento da possibilidade da dedutibilidade da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) da base de cálculo do Imposto de Renda (IRPJ)19 o dever fundamental de pagar impostos poderia ter sido fundamento para desconsiderar tal possibilidade.
Em resposta aos questionamentos feitos pelo professor Paulo Victor, o professor José
Casalta Nabais afirma a existência conjunta dos direitos e deveres fundamentais na
constituição, tendo sua fundamentalidade expressa na necessidade da comunidade,
estabelecida através do contrato social positivado nas disposições constitucionais, entre estes direito e deveres, a maneira de financiamento do Estado. Dessa forma, afirma
o professor José Casalta que o dever fundamental de pagar impostos não é implicado
diretamente na constituição e é dirigido ao legislador, ou seja, caberá ao legislador
disciplinar a incidência do tributo em determinada operação.
No que concerne ao julgamento da quebra do sigilo bancário, afirma que o Supremo
Tribunal Federal atendeu às disposições das leis internacionais decorrentes da globalização do acesso às informações bancárias.
Adicionalmente, quanto ao questionamento dos limites do art. 107 (104) da Constituição da República Portuguesa, afirma que não se trata de limites à competência tributária, mas tão somente uma lista exemplificativa para fins de atuação do legislador, se
diferenciando da Constituição Federal do Brasil, uma vez que esta delimita tão somente as regras de repartições de receitas entre os entes. Portanto, afirma que em Portugal o direito fiscal é aquilo que o legislador disser, ressalvando a possibilidade de o
legislador, interpretando a norma, levar em consideração a solidariedade.
Por fim, o professor traçou um paralelo com os direitos sociais e os deveres fundamentais, sendo que os primeiros devem ser concretizados ao máximo pelo legislador, já os
últimos têm uma diretiva de minimização, ou seja, deve cobrar o menor imposto para
fazer o máximo possível. Concluindo, em comentário à legislação brasileira, a possibilidade de realização de planejamentos tributários motivados pela economia de tributos, desde que não sejam simulações.
Em continuidade aos debates, o professor Ramon Tomazela Santos afirma a importância da obra do professor José Casalta Nabais para fins dos estudos dos deveres fundamentais e para equilíbrio no debate acerca da imposição tributária, rejeitando as teorias dos tributos como normas de rejeição social.
Assevera que as conclusões do professor Sergio André, no seu entender, não decorrem
de um dever fundamental de pagar tributos, mas sim de um dever cívico e moral de

19

cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”; e, quanto ao item “b”, a tese: “A Lei 10.174/01
não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN”, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de
Mello. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 24.02.2016.
RE n. 582.525/SP.

712

Anais do VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual

pagar tributos. Contudo, concorda com a afirmação acerca do desvirtuamento teórico
realizado sobre a teoria do dever fundamental como uma positivação do princípio da
capacidade contributiva e da maximização da tributação.
No que concerne à possibilidade da transposição da tese do dever fundamental de
pagar tributos, afirmou não verificar este dever com fundamento implícito na Constituição Federal do Brasil e que os demais deveres fundamentais utilizados para subsidiar
a existência do dever debatido possuem previsão expressa na Magna Carta, atuando
como normas de eficácia plena ou contida, mas nunca se manifestando como normas
de eficácia limitada. Adicionalmente, reitera o argumento da ausência de monopólio,
por parte do Estado, de realização das garantias fundamentais, ficando a efetivação
por parte também da iniciativa privada.
Em complemento, acresce que não haveria uma sujeição genérica ao poder de legislar
do Estado, mas tão somente a existência da sujeição às regras de competência tributária prevista na constituição.
Para rejeitar a aplicação da tese, o professor ainda abordou que as noções de Estado
Fiscal e cidadania não possuem a densidade normativa para que se extraia desses conceitos um dever fundamental constitucional, uma vez que a noção de Estado Fiscal
não estabelece se a tributação decorrerá da constituição ou da legislação infraconstitucional a partir do efetivo exercício da competência tributária.
Por outro lado, a ideia de cidadania na forma como foi concebida, não se equivale à
tributação nos dias atuais, uma vez que se tributa somente com base na residência, de
modo que a justificação de um dever fundamental unicamente com base na cidadania
não se mostra congruente com o sistema tributário.
Por fim, afirma ainda que a extrafiscalidade, valendo-se da maior tributação, coíbe
comportamentos indesejados, indica que o fundamento de buscar a economia tributária é inerente aos contribuintes, de modo que não há como se conceber um dever
fundamental de pagar tributos.
Dessa forma, esclarece que os argumentos utilizados pela doutrina para transposição
da teoria do professor José Casalta Nabais para o direito brasileiro já encontram fundamentos diretos na Constituição Federal, não havendo a necessidade do uso desses
argumentos para emprego da tese, concluindo pela ausência de um dever fundamental, mas sim de um dever cívico e moral a ser seguido.
Em debate acerca dos comentários feitos pelo professor José Casalta Nabais, a professora Martha Leão esclarece que a tese elaborada pelo professor é transportada somente pelo título, esclarecendo que a segunda parte da tese trata sobre as limitações ao
poder de tributar e a primeira parte estabelece um princípio político a ser seguido pelo
legislador. Dessa forma, causaria distorções na aplicação da teoria elaborada, aplicando-se o “ser” ao invés do “dever ser”.
Em encerramento dos debates, o professor Sergio André reafirmou a ideia de que a
discussão dos limites ao planejamento tributário não estaria na dicotomia “direito fundamental de economizar tributos x dever fundamental de pagar tributos”, mas sim
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dentro de quais seriam os critérios para desconsideração do ato ou do conjunto de
atos. Neste sentido, destaca que a teoria do professor José Casalta Nabais é desvirtuada, por vezes, pelos agentes de fiscalização e de representação processual do Fisco.
Contudo, eventual distorção é fruto da interpretação da tese, não podendo ser atribuída diretamente à teoria desenvolvida pelo professor.
Por fim, o professor Sergio André traça um conceito do dever fundamental de pagar
tributos, como sendo um princípio que vai determinar o estabelecimento de um sistema que resguarda o pagamento do tributo legítimo da mesma maneira que protege o
contribuinte da tributação ilegítima.
3. Segregação contratual e tributação: possibilidade ou risco20 ?
O terceiro painel tratou do tema da segregação contratual e sua relação com a tributação, com especial foco na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça em casos de agregação de atividades em contratos atípicos, que
coligam locações de bens móveis e serviços tributáveis.
Em sua exposição, o professor Ricardo Mariz de Oliveira destacou a importância do
Direito Privado e da determinação da causa como determinante do tipo contratual
praticado entre as partes. O professor lembra que os fatos econômicos, em regra,
ocorrem no ambiente dos atos e negócios jurídicos, sendo regulados principalmente
pelo Direito Privado. Com isso, o Direito Tributário se vale dos fatos econômicos regulados pelo Direito Privado para fins da determinação das suas consequências tributárias, na forma dos arts. 109 e 110 do Código Tributário Nacional. Afinal, nas palavras
do professor, “antes de haver fato gerador, é preciso que haja fato econômico”.
Os contratos são negócios jurídicos, isto é, atos jurídicos latu senso, entendidos como
atos decorrentes do poder de autorregulação dos interesses das partes21, possuindo a
vontade como elemento nuclear do suporte fático. Diante da complexidade das relações particularidades e da criatividade negocial das partes, o Direito Privado tutela a
realização de contratos típicos (ou nominados), enquanto aqueles expressamente positivados pela legislação civil, ou atípicos (ou inominados), sejam aqueles que não são
expressamente regulados pela legislação civil, mas congregam elementos contratuais
na conformação de uma forma contratual particular22. Nesse sentido, prevê o art. 425
do Código Civil23.
A determinação da natureza jurídica do contrato está relacionada à compatibilidade
entre o instrumento (forma) pelo qual as partes pactuam uma negociação e a sua
substância jurídica (função ou fim) que concretiza o negócio jurídico praticado. Este é

20
21

22
23

Relator Arthur Pitman.
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro – vol. 1: teoria geral do direito civil. 29. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 477.
GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 97.
“Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código.”
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o conceito de causa24, que está ligado à função ou ao fim atribuído a cada um dos
tipos contratuais pela própria norma jurídica, sendo elemento que define a natureza
jurídica de cada um dos contratos e os distingue dos demais. Assim é que, por exemplo,
o contrato de compra e venda (forma) é utilizado para transferir a propriedade do bem
transacionado contra o pagamento do preço (função); por sua vez, o contrato de
doação (forma) é utilizado para transferir a propriedade do bem doado por liberalidade da parte doadora (função).
Assim, a função (causa) do contrato (forma) é identificada por suas prestações e contraprestações, que correspondem à sua substância jurídica e identificação do tipo contratual. Por esse motivo, o art. 421 do Código Civil25 dispõe que a liberdade de contratar encontra limites na função (causa) social do contrato.
Assim, os contratos devem respeitar a causa, enquanto substância do negócio jurídico
praticado, e tal máxima se espraia por todo o ordenamento jurídico brasileiro: assim é
que o art. 167 do Código Civil26 prevê a nulidade do negócio jurídico simulado, quando
este não for válido em sua forma e na substância. Também assim dispõe o art. 187 do
Código Civil27, ao prescrever que o titular de um direito exercido manifestamente além
dos limites impostos pelo seu fim econômico ou social comete ato ilícito. Ainda, o art.
173 do Código Civil28 determina que o negócio celebrado deve conter a substância do
negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo.
Deste modo, o professor Mariz destaca que não basta a adoção declarada de uma
forma contratual, mas a efetiva prática das prestações e contraprestações que determinam a causa do contrato. Com isso, desde que as partes adotem uma forma contratual e efetivamente a pratiquem, há liberdade negocial, que caracteriza a vida patrimonial e econômica dos indivíduos (art. 2º, inciso II e art. 170 da Constituição), para
celebrar contratos, inclusive segregando-os, desde que em obediência aos limites da
causa do negócio jurídico. Mesmo nos contratos atípicos ou inominados existe tal
possibilidade, desde que cumpridas as normas gerais fixadas pelo Direito Privado, conforme previsto no citado art. 425 do Código Civil.
Por sua vez, o professor Rodrigo Maito da Silveira investigou os possíveis critérios e
posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal na
possibilidade de segregação contratual para fins de tributação. Após traçar considerações gerais sobre a interpretação de contratos, o professor Maito analisou os principais
precedentes dos tribunais superiores sobre o tema e os critérios utilizados.
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Ao analisar os casos da incidência de ISS sobre atividades desenvolvidas por meio de
contratos típicos, o professor determina que os focos das discussões jurisprudenciais
são os seguintes: (i) a (in)constitucionalidade da incidência do ISS sobre determinadas
atividades; (ii) o (não) enquadramento do objeto do contrato na “lista de serviços”; (iii)
a (ir)relevância da distinção entre obrigações de dar e de fazer como critério distintivo
do campo de incidência tributária. Já em relação aos contratos atípicos, o foco das
discussões se pautou nos seguintes pontos: (i) possibilidade de segregação do objeto
contratual e do preço das atividades; (ii) a (ir)relevância da distinção entre obrigações
de dar e fazer como critério distintivo do campo de incidência tributária.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o tribunal enfrentou a questão da incidência do ISS sobre os contratos de franquia (franchising), no julgamento do REsp n.
221.57729, e sobre os contratos de afretamento de embarcações, no julgamento dos
REsp n. 794.444 e n. 1.054.14430, e apesar de identificar a natureza jurídica típica e
híbrida de tais contratos, a Corte entendeu que estes não seriam fracionáveis pra fins
fiscais, e, por não se subsumirem ao conceito de serviço tributável, não ensejariam a
incidência do ISS.
Por outro lado, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o tribunal enfrentou as seguintes questões em relação aos contratos típicos: (i) no julgamento do RE n. 116.121331, o tribunal enfrentou a questão da incidência de ISS sobre a locação de bens móveis, no entanto, entendeu pela não incidência do imposto por não haver obrigação de
fazer; (ii) no julgamento RE n. 592.90532, o tribunal tratou da questão da incidência de
ISS sobre operações de leasing e, especialmente em relação ao lease-back e leasing
operacional, entendeu que o contrato não seria fracionável, havendo uma prevalência
da obrigação de fazer capaz de atrair a incidência de ISS; (iii) no julgamento do RE n.
651.70333, a corte enfrentou a questão da incidência do ISS sobre a administração de
planos de saúde, entendendo que tal contrato não seria fracionável, porquanto legalmente tipificado, incidindo ISS sobre seu valor global; (iv) no julgamento do RE n.
603.13634, o STF determinou a incidência do ISS sobre os contratos de franquia (franchising), por tratar-se contrato típico, e, portanto, não fracionável.
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Em relação aos contratos atípicos, no âmbito do STJ, no julgamento do REsp n.
1.194.999 discutiu-se a incidência de ISS sobre atividade de locação e manutenção de
equipamentos de “xerox”, determinando-se que o imposto deveria incidir apenas sobre
a parcelas dos serviços que compunham o contrato, e não sobre o valor da locação,
sendo ônus do Fisco arbitrar a base de cálculo do tributo quando não houvesse uma
segregação das receitas do contrato.
Já no âmbito do STF, a questão foi analisada nas seguintes oportunidades: (i) nos debates da Proposta de Súmula Vinculante n. 31, que determinou a não incidência do ISS
sobre a locação de bens móveis, as discussões entre o Ministro César Peluso e Ministro
Joaquim Barbosa evidenciavam que o escopo de aplicação da súmula deveria afastar a
incidência do imposto apenas em locações de bens móveis não coligadas com outras
prestações de serviços tributáveis; (ii) no julgamento do ARE n. 656.70935, a corte
determinou que, em atividades que agregam locação de bens móveis e serviços tributáveis, o ISS deverá incidir apenas sobre a parcela do preço que remunera o serviço
tributável. Em obter dictum, os ministros esclareceram que seria necessário haver uma
clara segregação dos preços e dos objetos contratuais; (iii) no julgamento do ARE na
Rcl. n. 14.290, o tribunal determinou que nas mesmas operações que agregam locação
de bens móveis e serviços tributáveis, o ISS só recai sobre o serviço se o preço e o
objeto contratual for passível de segregação, exceto no caso de prestações e operações “baralhadas”, isto é, cuja segregação não é possível; (iv) por fim, na ADI n. 3.142,
o STF determinou que o ISS incidiria sobre o valor total de contratos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,
de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, quando
estas forem agregadas da manutenção dos meios, quando o objeto contratual e o
preço do contrato não puderem ser segregados.
Nesse sentido, o professor Ricardo Maitto propõe as seguintes conclusões sobre os
critérios de segregação contratual utilizados pelo STJ e pelo STF: (a) em relação aos
contratos típicos, a segregação contratual não é viável, em regra. A fragmentação
seria possível, em tese, apenas quando houver previsão específica na legislação tributária à qual o objeto do contrato puder ser reconduzido e desde que observados os
mesmos critérios de segregação dos contratos atípicos; (b) em relação aos contratos
atípicos, a segregação contratual é possível, desde que (b.1) haja autonomia das prestações que constituem o objeto do contrato, e que guardem coerência com a causa do
negócio jurídico (autonomia relativa) ou nela não interfiram (autonomia absoluta); e
(b.2) seja possível atribuir valor econômico a cada obrigação contratual autônoma.
Na exposição do professor Victor Borges Polizelli, analisou-se os métodos de interpretação dos chamados “contratos mistos, complexos ou atípicos”, que são o resultado da
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combinação de elementos de diferentes tipos contratuais, formando uma espécie contratual não esquematizada em lei36.
Nesta senda, o professor Victor Polizelli expôs os principais métodos para intepretação
e integração dos contratos atípicos no Direito Privado, quais sejam (a) a teoria da
combinação, pelo qual os elementos do contrato atípico são decompostos e isolados,
identificando-se nestes elementos próprios a existência de contratos típicos, para os
quais seja possível aplicar a disciplina legal de contratos já regulados pelo Direito Privado37; (ii) a teoria da absorção, pelo qual um elemento preponderante é identificado
em um contrato atípico e este absorve os demais, subordinando-os à disciplina contratual típica do elemento preponderante38; e (iii) a teoria da aplicação analógica, pelo
que a disciplina dos contratos atípicos é identificada por meio de analogia, cabendo ao
intérprete identificar o contrato típico que mais se aproxima da disciplina do contrato
atípico, seja por recurso aos princípios gerais do direito (analogia iuris) 39 ou por similitude de fim ou função (analogia legis) 40.
Em que pese não haver respostas corretas para fins de interpretação e integração de
contratos atípicos, os métodos e as teorias abordadas devem ser aplicados conforme o
caso concreto, a depender do objeto contratual e de sua complexidade.
O professor Polizelli também destacou o papel das normas contábeis, especialmente do
Pronunciamento Técnico CPC n. 47, na segregação de receitas de contratos para fins
de tributação. Até 2017, o tratamento contábil de receitas provenientes de certos tipos
de transações e eventos era estabelecido de forma esparsa por diversos Pronunciamentos Contábeis, com destaque para o Pronunciamento Técnico CPC n. 30 (R1) – Receitas, aprovado pela Deliberação CVM n. 692/2012 e pela Resolução CFC n. 1.412/2012
e NBC TG n. 30. Ocorre, no entanto, que a emergência do desenvolvimento de um
modelo unificado para reconhecimento de receitas de todos os contratos com clientes
para venda de bens e serviços inspirou a emissão de uma norma de princípios conjuntos entre o IASB e o FASB, o IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers, que
foi posteriormente incorporada pelo Brasil, a partir de 1º de janeiro de 2018, pelo
Pronunciamento Técnico CPC n. 47 – Receita de Contrato com Cliente, aprovado pela
Deliberação CVM n. 762/2016 e pela NBC TG n. 47/2016.
O processo de reconhecimento e mensuração previsto no CPC n. 47 circunscreve cinco
etapas, que podem ser resumidas da seguinte forma: (i) identificação do contrato com
clientes; (ii) identificação das obrigações de performance separáveis previstas no con36
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trato; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço da transação às
obrigações de performance separáveis previstas no contrato; e (v) reconhecimento da
receita conforme a satisfação das obrigações de performance. Em sua exposição, o
professor Polizelli destacou de modo específico a segunda etapa do processo de reconhecimento de receitas, isto é, a fase de identificação das obrigações de performance
separáveis previstas no contrato. A identificação das obrigações de performance separáveis previstas no contrato é ponto fulcral do novo pronunciamento contábil.
Segundo o § 22 do CPC n. 47, a obrigação de performance refere-se a cada promessa
de transferir ao cliente (i) bem ou serviço que seja distinto; ou (ii) série de bens ou
serviços distintos que sejam substancialmente os mesmos e que tenham o mesmo padrão de transferência para o cliente. A identificação de obrigações de performance
distintas no âmbito de mesmo contrato com cliente poderá resultar no reconhecimento de passivos independentes entre si e dissociados da receita nominal indicada na
documentação fiscal emitida, como em obrigações de garantia (§ B28 a B33), direitos
não exercidos de clientes (§ B44 a B47), acordos do tipo bill-and-hold (§ B79 a B82),
entre outros.
É importante ressaltar que as obrigações de performance podem ser promessas explícitas ou implícitas nos contratos com clientes, podendo ser decorrentes de meras práticas usuais de negócios, políticas publicadas ou declarações específicas da entidade,
desde que, no momento da celebração do contrato, essas promessas criem uma expectativa válida do cliente de que a entidade irá lhe transferir bem ou serviço (§ 24),
ainda que essa expectativa não encontre respaldo do ponto de vista jurídico.
De todo modo, segundo o professor Polizelli, o tratamento contábil está, geralmente,
alinhado com o tratamento jurídico dado pelo Direito Privado, por força do § 10 do
CPC n. 47, devendo ser combinados quando (a) as prestações contratuais são negociadas em “pacotes” indissociáveis”; (b) os preços das prestações contratuais possuem
relação de interdependências; e (c) a obrigação contratual é prestada de forma unificada (§ 17). Por outro lado, os contratos deverão ser segregados quando os bens e/ou
serviços previstos nos contratos distintos (§ 27), isto é, (i) quando os bens e/ou serviços previstos no contrato puderem gerar benefícios isoladamente; e (ii) quando os
bens e/ou serviços previstos no contrato puderem ser identificados como componentes segregados no contrato.
4. Coerência das Soluções de Consulta em face dos precedentes jurisprudenciais e
da legislação41
O quarto painel, presidido por Thais de Barros Meira, teve por objeto a análise da coerência entre a interpretação manifestada pela Receita Federal em suas Soluções de
Consulta em face da jurisprudência dos Tribunais Superiores e a da própria legislação.
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Foram analisadas (i) a Solução de Consulta COSIT n. 145/2020, que trata da extensão
do regime tributário das subvenções para investimento às subvenções para custeio,
após nova disciplina conferida pela Lei Complementar n. 160/2017; (ii) a Solução de
Consulta COSIT n. 39/2020, principalmente no que toca ao tratamento do ágio na
aquisição de participação societária remanescente por empresa controladora; e (iii) a
Solução de Consulta Interna COSIT n. 13/2018 e Instrução Normativa RFB n. 1.911/2019,
que definiram ser somente o ICMS pago passível de exclusão da base de cálculo do PIS
e da COFINS.
Coube ao professor José André Wanderley Dantas de Oliveira a análise do entendimento manifestado na Solução de Consulta COSIT n. 145/2020. O professor introduz sua
fala esclarecendo que a Administração Tributária, em razão dos princípios da legalidade, boa-fé objetiva, e confiança recíproca – pautada na ética, moral e lealdade –,
possui um verdadeiro dever de coerência em relação à lei, à jurisprudência, e a seus
próprios atos normativos, tudo para que se possa preservar a segurança jurídica e para
que seja satisfeito o princípio do nemo potest venire contra factum proprium.
Passando à análise de seu caso específico, o professor relata, a título de contextualização, que (i) o art. 30, § 2º, do Decreto-lei n. 1.598/1977, assim como o art. 30 da Lei
n. 12.973/2014, preveem que as subvenções para investimento – valores ou benefícios
fiscais concedidos pelo entes tributantes e aplicados em determinado empreendimento econômico – não comporão a base de cálculo do Imposto de Renda e da CSLL, ao
passo que (ii) o art. 44, IV, da Lei n. 4.506/1964, estabelece que as subvenções para
custeio – valores e benefícios fiscais concedidos sem a contrapartida de sua aplicação
em um empreendimento econômico – integrarão a receita bruta operacional, estando
sujeitas aos referidos tributos.
Com a publicação da Lei Complementar n. 160/2017, foi inserido um § 4º no art. 30 da
Lei n. 12.973/2014, o qual passou a prever que os benefícios fiscais do ICMS “são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos neste artigo”. A discussão que se colocou, e que foi objeto da
Solução de Consulta, é a de se tal alteração passou a estender às subvenções para
custeio o mesmo tratamento tributário conferido às subvenções para investimentos.
O entendimento da Solução de Consulta foi em sentido negativo, uma vez que o § 4º
não foi capaz de excluir o requisito trazido no próprio caput do art. 30, o qual fala,
expressamente, em “estímulo à implantação ou expansão de empreendimento econômico”. Analisando o tema, o professor André Dantas entende como correta a conclusão da COSIT, uma vez que, em seu entendimento, a Solução de Consulta apenas “repete e ratifica aquilo que é a exigência do caput do artigo 30, da Lei nº 12.973/2014”.
Assim, para André Dantas, a aplicação da subvenção em determinado empreendimento econômico seria um verdadeiro requisito para a aplicação da norma construída a
partir do art. 30 da Lei n. 12.973/2014.
Adiante, André Dantas ressalta que a primeira disciplina das subvenções para investimentos, trazida pelo art. 188, § 2º, alínea “d”, da Lei das Sociedades Anônimas, não
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incluía em seu conceito os incentivos e benefícios fiscais. Tal equiparação somente
ocorreu com a edição do Decreto-lei n. 1.598/1977, e simplesmente foi mantida pelo §
4º do art. 30 da Lei n. 12.973/2014.
Ressalta, ainda, que a Solução de Consulta não faz voltar à situação anterior à alteração promovida pela Lei Complementar n. 160/2017, uma vez que estabelece que outros
requisitos anteriormente trazidos pela Receita Federal – como os constantes no Parecer Normativo COSIT n. 112/1978 – estariam expressamente afastados.
Cumpre esclarecer que, em sentido oposto, entenderam os membros da mesa de debates do IBDT realizada em 6 de fevereiro de 202042. Naquela ocasião, Ricardo Mariz de
Oliveira, Luís Eduardo Schoueri e João Bianco defenderam que a oração “concedidas
como estímulo à implementação ou expansão de empreendimentos econômicos” seria
parte da definição das subvenções para investimento, e não um requisito. Assim, quando o § 4º do art. 30 da Lei n. 12.973/2014, fala em “vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo”, está se referindo tão somente aos
requisitos listados nos incisos do artigo – como a constituição de reserva de benefícios
fiscais –, e não à concessão da isenção “como estímulo à implementação ou expansão
de empreendimentos econômicos”. Assim, teria ocorrido uma verdadeira equiparação,
para fins fiscais, entre o regime tributário das subvenções para investimentos e das
subvenções para custeio.
Por fim, André Dantas comenta o recente entendimento da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso
Especial n. 1.517.492, segundo o qual a incidência do Imposto de Renda sobre as subvenções para custeio violaria o princípio federativo e a imunidade recíproca. Entende
o professor que o julgado somente se aplica à concessão de crédito presumido de
ICMS, destacando precedentes jurisprudenciais nesse sentido, em especial, do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região.
O segundo tema abordado no painel foi relatado por Gustavo Liam Haddad. Trata-se
de análise do entendimento firmado na Solução de Consulta COSIT n. 39/2020, no
sentido de que o ágio decorrente da aquisição de participação societária remanescente, em empresa na qual já se detinha o controle, não é passível de dedução, via amortização, das bases de cálculo do Imposto de Renda e da CSLL.
O entendimento da COSIT é construído com base em duas premissas. A primeira delas
é a de que, conforme o art. 22 da Lei n. 12.973/2014, somente poderá ser dedutível “o
saldo do referido ágio existente na contabilidade na data da aquisição da participação
societária”. A segunda premissa é a de que, conforme o Pronunciamento Técnico CPC
15, somente será registrado contabilmente o ágio (goodwill) apurado por ocasião de
uma operação de combinação de negócios, a qual, por sua vez, pressupõe a aquisição
do controle societário. A conclusão é a de que, na aquisição com ágio de participação
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societária remanescente de empresa da qual já se obtém o controle, não é cabível a
dedução do ágio apurado, uma vez que, nessas hipóteses, não ocorre uma efetiva
combinação de negócios, não havendo o desdobramento contábil do custo de aquisição em investimento, mais-valia e goodwill.
Haddad discorda da conclusão da Receita Federal, trazendo dois argumentos para sustentar sua posição: (i) mesmo na aquisição de participação societária remanescente,
há registro contábil do ágio; e (ii) a regra tributária é autônoma em relação à regra
contábil, mesmo porque o próprio conceito de renda, assim como o princípio da renda
líquida, demanda a dedutibilidade do ágio na aquisição de participação societária.
Quanto ao primeiro argumento, esclarece o painelista que as aquisições de participação societária remanescente são tratadas, na contabilidade, como operações de “transações de capital”, as quais, conforme ICPC 09, serão registradas a débito, no ativo da
controladora, pelo valor patrimonial das participações adquiridas, sendo o saldo remanescente – correspondente ao ágio – registrado a débito no patrimônio líquido da
controladora. Como se vê, apesar de o ágio não ser registrado nos termos do CPC 15,
há um efetivo lançamento contábil do valor referente ao ágio (diferença entre o valor
justo e o custo de aquisição da participação), o que justificaria a aplicação da regra do
art. 22 da Lei n. 12.973/2014.
Quanto ao segundo argumento, explica Haddad que o art. 20 do Decreto-lei n.
1.598/1977, traz como único requisito para o desdobramento do custo de aquisição em
investimento, mais-valia e goodwill, que as participações societárias adquiridas estejam submetidas ao Método de Equivalência Patrimonial (MEP). Nesse sentido, ainda
que as regras contábeis disponham de modo diverso, a legislação tributária autorizaria
o registro do ágio na aquisição de participações societárias remanescentes. Em síntese,
enquanto o requisito contábil para o registro do ágio é a ocorrência de uma “combinação de negócios”, o requisito fiscal é tão somente a sujeição da participação societária ao MEP.
A isso, soma-se o fato de o ágio na aquisição de participação societária em empresa
controlada ser, para fins de apuração da renda, uma efetiva despesa necessária à obtenção dos lucros proporcionados pela aquisição da participação societária remanescente.
Diante de tais argumentos, conclui Haddad que, em razão da independência entre o
regime jurídico e contábil, é legítima a amortização, e consequente dedução, do ágio
verificado na aquisição de participações societárias remanescentes em empresa já
controlada.
Por fim, a última painelista foi Fabiana Carsoni Alves da Silva, a quem coube tratar da
coerência da Receita Federal a partir da perspectiva da Solução de Consulta Interna
COSIT n. 13/2018 e da Instrução Normativa RFB n. 1.911/2019, que definiram ser somente o ICMS pago passível de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS. Como
o tema já havia sido esgotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 574.706/PR, Fabiana não se debru-
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çou sobre o acerto das conclusões tiradas pela Receita Federal, mas aproveitou a ocasião para questionar, de maneira ampla, a coerência no interior da Administração Tributária.
A consternação diante da Solução de Consulta Interna COSIT n. 13/2018 surge, justamente, porque o voto da Ministra Cármen Lúcia, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 574.706/PR, já não deixava dúvidas de que o ICMS a ser excluído da base de
cálculo do PIS e da COFINS seria aquele destacado na nota fiscal. Ainda assim, insistiu
a Receita Federal em entender de modo diverso, fato que joga luzes na discussão a
respeito da coerência no bojo da Administração Tributária.
Adentrando no tema, Fabiana ressalta que a coerência, na esfera administrativa, possui duas vertentes: (i) a coerência interna, que se verifica quando a administração interpreta a legislação tributária, norteando os agentes fiscais sobre como deverá ser
aplicada a legislação tributária; e (ii) coerência externa, entre os entendimentos da
administração tributária e as decisões vinculantes dos Tribunais Superiores.
O dever de coerência se justificaria, para Carsoni, em função de princípios como os da
estabilidade, clareza, racionalidade, previsibilidade, segurança jurídica, legalidade,
boa-fé, proteção da confiança legítima do contribuinte, moralidade, eficiência, igualdade, e da “teoria dos atos próprios”, que não admite a contradição por parte da Administração. A coerência seria, assim, um elemento fundante do ordenamento jurídico.
A coerência interna pode ser manifestada, na visão da painelista, por meio de diplomas
normativos emanados pela Administração Tributária – as “normas complementares” –,
como súmulas da administração tributária, pareceres da PGFN; súmulas do CARF, soluções de consulta, soluções de divergência, soluções de consulta interna, pareceres
normativos, instruções normativas, e até mesmo as práticas reiteradas. O efeito da
aplicação destes atos normativos seria, de um lado, a dispensa de constituição de créditos tributários, e de outro, a aplicação de mudanças interpretativas com efeitos prospectivos, conforme o art. 146 do CTN. Quanto às soluções de consulta, há, inclusive,
previsão vetando a cobrança de tributo por parte da Receita Federal.
Quanto à coerência externa, Fabiana relata que os instrumentos para a sua manifestação são os mesmos utilizados para promover a coerência interna. As decisões judiciais
em relação às quais a Administração Tributária deve manter coerência são aquelas
previstas no art. 19 da Lei n. 10.522/2002, quais sejam, as proferidas em Recursos Especiais Repetitivos e Recursos Extraordinários com repercussão geral reconhecida, as
decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade.
Voltando à análise da Solução de Consulta Interna COSIT n. 13/2018, a painelista, a
partir de uma análise do contexto de sua publicação, explica que a Receita Federal
buscou alcançar uma coerência interna, procurando dar uma resposta aos seus auditores – e também aos administrados – a respeito do ICMS a ser excluído. A justificativa da Receita Federal para tanto foi, conforme relata Fabiana, de ordem pragmática,
uma vez que era necessário dar uma resposta frente à situação de insegurança que se
instalara com a oposição de embargos de declaração pela Procuradoria, uma vez que
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a Administração Precisava analisar e homologar, no prazo de cinco anos, os pedidos de
compensação realizados em decorrência dos processos judiciais que já estavam a transitar em julgado. O medo da decadência, portanto, exigiu a edição da Solução de
Consulta.
Fabiana questiona se tais circunstâncias legitimariam a postura (incoerente) adotada
pela Administração. A resposta é negativa. Isso porque os fundamentos jurídicos e a
ratio decidendi do acórdão proferido no Recurso Extraordinário n. 574.706/PR foram
claros no sentido de que o ICMS a ser excluído seria o destacado, sendo as passagens
citadas pela COSIT, fazendo referência ao ICMS pago, tiradas de contexto. Haveria,
assim, consistência argumentativa suficiente em todos os votos para se concluir que o
ICMS a ser excluído era o destacado.
5. Mesa de fechamento e conclusões43
Na mesa de fechamento do Congresso, os autores deste relatório tiveram oportunidade de retomar os temas e endereçar as questões que restaram em aberto ao longo do
dia.
Após breve relato da primeira mesa pela professora Tatiana, esta e os professores Bruno Campilongo discutiram a definição do conceito de serviço, incluindo a análise da
ADI n. 1.945, que decidiu pela incidência do ISS sobre contratos de software, bem
como a decisão proferida no RE n. 628.075/RS, acerca da glosa de crédito presumido
de ICMS, acima relatado com maiores detalhes.
Na sequência, perguntou-se se haveria coerência entre as decisões analisadas e a professora Tatiana entendeu que haveria coerência nas decisões, pois estariam amparadas
na causa do negócio jurídico. Essa questão suscitou a apresentação do terceiro painel
pelo Professor Arthur Pitman sobre a segregação de atividades, partindo inicialmente
da diferenciação entre atividades-meio e atividades-fim tal qual proposta pelo professor Aires Barreto.
O professor Pitman revisou a jurisprudência do STF sobre o conceito de serviço, dialogando com as palestras dos professores Maito, Polizelli e Ricardo Mariz. Segundo ele
haveria uma certa coerência na matéria: (i) quando há obrigação de dar pura, não incidiria o ISS, podendo incidir o ICMS a depender do caso; (ii) quando há obrigação de
fazer pura, incide o ISS sobre a totalidade do contrato, (iii) quando há obrigação mista
com obrigações de dar e fazer, com a impossibilidade de segregação, incide o ISS; e (iv)
quando é possível segregar, pode ser dado tratamento tributário autônomo.
Questiona ainda o que o Supremo Tribunal Federal não teria dito em suas decisões: se
toda vez que há um contrato atípico e há possibilidade de segregar, se o contribuinte
deve dar um tratamento tributário autônomo? Deve ser segregado? Não há resposta
pronta ao questionamento.

43

Relator Michell Przepiorka.
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Perguntou-se então se seria possível o arbitramento da base de cálculo do ISS para
fins de segregação, caso o contribuinte não tivesse previsto a segregação contratualmente. Na visão do Professor Arthur, o CPC 47 não teria efeitos sobre as materialidades
da incidência tributária, servindo apenas como prova e indícios da materialidade.
Na sequência, o professor Natanael apresentou o segundo painel, enfatizando que o
professor Casalta Nabais esclareceu que o dever fundamental de pagar tributos é direcionado ao Estado, que deve maximizar o custeio com o mínimo de intervenção no
patrimônio do contribuinte. Perguntou-se no chat durante a palestra, se o desvirtuamento da tese era um posicionamento institucional da Receita Federal, o que foi respondido negativamente.
Por fim, o Professor Bruno apresentou a quarta mesa do dia, indicando o papel das
consultas no estabelecimento e reforço dos princípios da eficiência, da lealdade e, da
segurança jurídica dos jurisdicionados ao mesmo tempo em que se resguardam os interesses da administração pública.
Os temas e debates do Congresso em geral demonstraram a importância de se buscar
a coerência e a consistência das decisões dos Tribunais Superiores, não apenas no âmbito dos Tribunais, mas seu reflexo em todas as esferas da Administração, incluindo-se
os tribunais administrativos e as soluções de consulta, para que se crie um ambiente de
neutralidade e segurança jurídica de modo a ensejar novos investimentos e o decorrente crescimento econômico.
O alinhamento dos órgãos do administrativo e dos próprios contribuintes às decisões
consistentes proferidas pelos tribunais superiores diminui a macrolitigância fiscal, ensejando maior arrecadação com menor complexidade tributária. É a cura psiquiátrica
ou ao menos o tratamento psiquiátrico para os integrantes do manicômio fiscal que
hoje há no Brasil.
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uma Jurisprudência Consistente?
Political Sanctions on Brazilian’s Supreme Court:
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Resumo
O presente artigo tem por escopo a análise da consistência da jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal em relação às sanções políticas. Para tanto,
será feito um cotejo doutrinário do tema, ao que seguirá uma explanação a
respeito do desenvolvimento da abordagem da Corte em relação a essa figura, em especial no que tange aos critérios empregados para sua identificação
em casos concretos. São dois os objetivos pretendidos: a um, indicar uma
possível flexibilização do conceito dito “tradicional” de sanções políticas, ainda que seja cedo afirmar peremptoriamente sua superação; a dois, busca-se
fornecer ao leitor elementos para que este proceda à análise crítica relativa à
solidez desse possível novo entendimento.
Palavras-chave: sanção política, STF, American-Virginia, livre iniciativa, consistência.
Abstract
The purpose of this article is the analysis of the consistency of Brazilian’s
Supreme Court case law about political sanctions. For this purpose, this article suggests a legal scholar review regarding the subject, which will be followed by an explanation about the Court’s approach to the matter, specificaly
regarding the criteria applied to their identification in real cases. The article’s aims are: the first is to, to point a possible flexibilization of the so-called
traditional concept of political sanctions, even tough it might still be soon to
affirme peremptorily it’s overcoming; the second, it intends to provide elements for a critical analysis according to the consistency of Brazilian’s Supreme Cour understending of the subject.
Keywords: political sanctions, Supreme Court, American-Virginia, freedom of
enterprise, consistency.

Introdução
Ao tratar da consistência de decisões – leia-se, jurisprudência – dos tribunais
superiores, duas ideias podem vir a mente: a primeira é associar “consistência” à
noção de imutabilidade e permanência. Neste sentido, seria consistente o entendimento que se mantivesse intacto por longo período de tempo. No entanto, também poderia se conceber como consistente um entendimento que, apesar de re-
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cente, encontra-se estabelecido em alicerces sólidos, isto é, um entendimento bem
fundamentado1.
Essas duas compreensões do termo “consistência”, apesar de atribuírem significações distintas a um mesmo objeto, não são mutuamente excludentes. Pelo
contrário, mais parecem intimamente vinculadas entre si. Isso porque a segunda
significação tende à primeira: o entendimento bem fundamentado tende a ser
duradouro.
É a partir dessas duas lentes (durabilidade – solidez) que o presente artigo se
propõe a analisar o tema, bastante caro à doutrina tributária, das sanções política. A análise jurisprudencial da matéria se torna particularmente relevante pelo
fato de que a vedação às sanções políticas não consta expressamente de nenhum
dispositivo normativo. Trata-se de construção jurisprudencial feita a partir da
interpretação sistemática do próprio ordenamento: se há um sistema específico
destinado a reger a cobrança de tributos, entende-se que medidas que extrapolem esse sistema não encontram acolhimento no ordenamento.
Além disso, o tema das sanções políticas se amolda perfeitamente à uma análise de consistência das decisões dos tribunais superiores. Isso porque, se até recentemente era apontado pela doutrina que o entendimento do Supremo Tribunal Federal (“STF”) sobre o tema era consistente, no sentido de duradouro/estável, ultimamente têm sido frequentes as menções a uma suposta superação do
entendimento dito “tradicional”.
O alerta vermelho teria sido dado quando dos julgamentos que compõem o
conhecido caso American Virginia em que, resumidamente, o STF, a partir de
fundamentos essencialmente concorrenciais, houve por bem manter expediente
da Receita Federal do Brasil que, ao fim e ao cabo, condicionou o funcionamento
da empresa, fabricante de tabaco, ao adimplemento de suas obrigações tributárias.
O caso motivou discussões de diversas naturezas: a um, questionou-se a respeito de uma possível superação do tradicional posicionamento da Corte em relação às sanções políticas; a dois, se as medidas aplicadas no caso efetivamente se
enquadrariam no conceito de sanção política; a três, questionamentos a respeito
da adequação de se empregar fundamentos concorrenciais como critérios para
validar sanções tributárias.
Destas, a fim de respeitar a problemática da consistência dos julgados da
Corte, bem como as limitações de extensão impostas por um artigo, debruçarnos-emos apenas em relação à primeira. Assim, este estudo explorará uma possível superação do tradicional posicionamento da Corte em relação às sanções políticas, o que, em caso afirmativo, implicará a conclusão de uma quebra na consistência do entendimento do Tribunal sobre o tema.
1

Neste sentido, em suas definições do temo “consistência”, o dicionário Aurélio aponta tanto (i)
“regularidade; em que há perseverança” como (ii) “que tende a ser firme, rígido, duro” ou ainda
(iii) “estado de resistência de um corpo”, cf. https://www.dicio.com.br/consistencia/. Acesso em: 01
maio 2021.
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Para tanto, dividiremos este artigo em duas partes principais: na primeira,
teceremos considerações a respeito da discussão doutrinária relativa àquilo que se
entende por sanção política, o que servirá como base para a segunda etapa, na
qual será feito um estudo do percurso jurisprudencial do tema. Neste sentido,
propomos a adoção do caso American Virginia como marco comparativo da análise, dado ser indicado como representante do surgimento de uma potencial
“nova vertente” jurisprudencial relativa ao tema. Assim, subdividiremos o estudo
jurisprudencial em três subpartes: (i) cenário anterior ao referido caso, (ii) julgamento American Virginia, e (iii) estado da arte atual, pós-American Virginia.
Neste sentido, enquanto o intuito da primeira parte é fornecer ao leitor elementos para que este proceda a uma análise crítica de tal jurisprudência no sentido de sua consistência-solidez, a segunda tem como objetivo extrair conclusões
a respeito da consistência-permanência da jurisprudência sobre o tema das sanções políticas.
Cumpre, por fim, registrar que, por escolha metodológica, restringiremos o
escopo de nosso estudo à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (“STF”),
sem estabelecer qualquer circunscrição temporal. A presente pesquisa se vale da
análise de todos os 47 acórdãos encontrados a partir da busca do termo “sanção
política” na base de dados do sistema de pesquisa jurisprudencial do STF.
1. Fundamentos e evolução doutrinária a respeito das sanções políticas
Infrações fiscais são, nas palavras de Ruy Barbosa Nogueira, ações ou omissões que conflitam com dispositivos da legislação tributária2 e que, quando verificadas, implicam sanções, entendidas como “consequentes normativos da infração a uma norma”3.
Neste sentido, se, no Direito, quando analisadas a partir de uma perspectiva
funcional, as sanções podem apresentar diversas finalidades – das quais destacamos a indenizatória (também identificadas como compensatória ou reparadora) e
repressiva (ou preventiva)4 – em sede do Direito Tributário, é evidente a predominância desta última em relação àquela5. Prova disso é o fato de que a estipulação
de penalidades não ilide o pagamento do tributo devido (CTN, art. 157)6.
2
3
4

5

6

NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. 14. ed. atual. São Paulo: Saraiva: 1995, p. 193.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 840.
Não há uniformidade na doutrina em relação às funções atribuídas às sanções. Há, por exemplo,
autores que distinguem a função repressiva da preventiva, além de elencarem uma função didática às sanções. Neste sentido, SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito tributário sancionador. São
Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 113 e ss. Sobre o tema, v. também FAJERSZTAJN, Bruno. Multas
no direito tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2019, e SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 839 e ss.
SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, Guilherme. Considerações sobre o Caso American Virginia: entre sanção política e infração à ordem econômica. In: PINTO, Alexandre Evaristo; SCAFF,
Fernando Facury (coord.). Direito econômico contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor
Fábio Nusdeo. São Paulo: IASP, 2020, p. 652.
CTN, art. 157: “A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário.”
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Assim, ressalvada a incidência de juros, o fundamento primeiro das sanções
tributárias não é o dano ao erário, mas simplesmente o não cumprimento integral de obrigações tributárias, sejam elas meramente formais, isto é, vinculadas a
deveres instrumentais, ou substanciais, decorrentes do não recolhimento do tributo propriamente dito7-8.
Dessa forma, as sanções deste ramo do direito têm como finalidade precípua
desincentivar infrações tributárias, por meio da conscientização do contribuinte
da inconveniência do descumprimento de seus deveres tributários9. Tais penalidades, vale lembrar, tal qual toda norma de Direito Tributário, são manifestações
do ius tributandi e, portanto, estão submetidas a todas as limitações que lhe são
próprias10 – as conhecidas limitações ao poder de tributar, já apontadas desde as
Ciências das Finanças11.
Dentre tais limitações, como era de se esperar, tem-se o respeito à proporcionalidade – ou razoabilidade, enquanto equivalência12 – entre consequente normativo (sanção) e a conduta por ele punida13. Uma das finalidades desse limite é
impedir que o interesse punitivo se mescle com o interesse arrecadatório14.
É neste contexto que surge a noção de sanção política, tida, tipicamente,
como uma categoria que alberga sanções cujo fundamento seja a matéria tributária, mas que atritem com o princípio da livre-iniciativa. No entanto, para além
desta, apontam-se doutrinariamente diversas outras características frequentemente associadas às chamadas sanções políticas.
Hugo de Brito Machado, por exemplo, ensinava, ainda na década de 90, que
o fato de tais sanções por vezes estarem previstas em normas jurídicas não as torna menos descompassadas com o ordenamento e, portanto, juridicamente questionáveis. Recapitulando a história, o autor chega à conclusão de que, se, num
primeiro momento, tais instrumentos eram quase sempre ilegais, aos poucos fo-

7

8

9

10
11

12

13

14

NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Doutrina do Professor Ruy Barbosa Nogueira (centenário de nascimento).
São Paulo: IBDT, 2019, p. 236. Parte da doutrina se vale do termo “infrações materiais”, para se
referir às “infrações substanciais”. Neste sentido, v. SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito tributário sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 124.
Há quem entenda que apenas o não pagamento de impostos de lançamento por homologação
constituiria infração fiscal. Sobre o tema, v. NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário.
14. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 199.
SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito tributário sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p.
28.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 840 e ss.
A comprovar que a existência de tais limitações não é recente, v. BALEEIRO, Aliomar. Limitações
constitucionais ao poder de tributar. Rio de Janeiro: Forense, 1951, p. 2.
ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 18. ed.
rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 202.
MAGALHÃES, Thainá Fonseca; LOPES, Bráulio Lisboa. Sanções política no direito tributário.
Letras Jurídicas vol. 3, n. 2, 2º semestre 2015, p. 285-290.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 852.
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ram sendo incluídos nos textos normativos, deixando muitas vezes de ser ilegais,
mas se mantendo inconstitucionais15-16.
Machado vai além. Para ele, duas eram as principais – mas não exclusivas –
inconstitucionalidades manifestadas por sanções políticas: (i) indevida restrição à
garantia de livre exercício de atividade econômica, prevista no art. 170 da Constituição, e (ii) grave violação ao direito de defesa do contribuinte, acarretando
cobrança sem o devido processo legal, dado que a autoridade competente para
impor restrição não se confunde com aquela a quem foi atribuída função de apreciar a legalidade da exigência17.
No que toca ao primeiro aspecto, a violação à livre iniciativa se daria pelo
condicionamento de seu exercício ao adimplemento tributário, pontos que deveriam ser independentes entre si; já em relação à violação ao direito de defesa, a
aplicação de sanção política muitas vezes impediria que o contribuinte exercesse
direitos que compõem o que José Afonso da Silva chamou de “ciclo de garantias
processuais”, isto é, a combinação do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF),
“com o direito de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV) e o contraditório e a plenitude
da defesa (art. 5º, LV)”18.
Em sentido análogo, Roque Carrazza ensina que a lei deve disponibilizar ao
contribuinte acesso a meios efetivos para requerer tutela de direito subjetivo – tais
como o direito à livre iniciativa – que “foi ou está na iminência de ser lesado”19.
Para o referido autor, portanto, a proteção de direito é assegurada mesmo antes
de sua violação, é dizer, basta que esteja “na iminência de ser lesado”.
Por conta da limitação desses direitos de defesa, muitas vezes exigências,
ainda que ilegais ou inconstitucionais, são mantidas. Esta constatação se torna
especialmente delicada quando se toma em consideração a natureza ex lege dos
tributos20.
O tributo, conforme definido no art. 3º do Código Tributário Nacional21,
está submetido à legalidade estrita. Consequência disto é poder se afirmar que a

15

16

17

18

19

20
21

MACHADO, Hugo de Brito. Os direitos fundamentais do contribuinte e a efetividade da jurisdição.
2009. 266 f. Tese de Doutorado em Direito. Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal
de Pernambuco, Recife, 2009, p. 115.
Para exemplo do caso na jurisprudência, v. STF, Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo
n. 915.424/SP. Rel. Min. Celso de Mello. Tribunal Pleno, julgado em 20.10.2015.
MACHADO, Hugo de Brito. Sanções políticas no direito tributário. Revista Dialética de Direito
Tributário n. 30. São Paulo: Dialética, 1998, p. 46.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 434435.
CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 24. ed. São Paulo: Malheiros,
2008, p. 438.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 314.
“Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada.”
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limitação ou supressão do direito de defesa acarreta recolhimento, a título de
tributo, de valores que tributo não são.
Abre-se margem, portanto, ao enriquecimento ilícito do Estado às custas do
contribuinte, o que, conforme ensinava Ruy Barbosa Nogueira, não seria apenas
ilegítimo e ofensivo a todos os princípios constitucionais, mas também violador
dos “mais elementares princípios da moral”. O Estado, nessa situação, em vez de
protetor do cidadão, agravaria em seu proveito não a fortuna, mas o infortúnio
ou prejuízo do contribuinte22.
É concordando com tais autores que afirmamos: qualquer sanção, quando
não acompanhada de meios que permitam a contestação do ato que a vincule, ou
preveja meios impraticáveis ou inefetivos e meramente protocolares de fazê-lo –
com prazos exíguos ou procedimentos complexos e demorador – violará o direito
de defesa do contribuinte e acarretará o enriquecimento ilícito do Estado.
Ademais, seria mesmo questionável permitir-se ao Fisco burlar a via executiva, especialmente quando se leva em consideração a existência de diversas garantias e privilégios23 já previstos aos créditos tributários24, não raro reputados excessivos25-26 e até antidemocráticos27, para as quais o Código Tributário Nacional
dedicou todo o Capítulo VI e suas Seções (arts. 183 a 193), prevendo ainda a
possibilidade de outras garantias previstas em Lei (art. 183 do CTN). Citam-se
como exemplo: (i) serem inoponíveis os direitos de garantia preexistentes (art.
184)28; (ii) presunção de fraude de alienação ou oneração de bens ou rendas, ou
seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública (art. 185,

22

23

24

25

26

27

28

NOGUEIRA, Ruy Barbosa. ICMS e a prestação onerosa de serviço de comunicação não paga.
Revista Dialética de Direito Tributário n. 78. São Paulo: Dialética, 2002, p. 132-146, p. 143.
MELO, José Eduardo Soares de. Curso de direito tributário. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2008, p.
279.
Conceituando essas duas figuras, Paulo de Barros Carvalho aponta: “Por garantia devemos entender os meios jurídicos assecuratórios que cercam o direito subjetivo do Estado de receber a
prestação do tributo. E por privilégio, a posição de superioridade de que desfruta o crédito tributário, com relação aos demais, excetuando-se os decorrentes da legislação do trabalho.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 555)
Segundo Sacha Calmon Navarro Coêlho, créditos tributários já são dotados de “grau eficacial
máximo”. Consultor Jurídico. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Contribuintes sofrem com privilégios da Fazenda Pública. 20.11.2019. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-nov-11/sacha-calmon-contribuintes-sofrem-privilegios-fazenda. Acesso em: 01 maio 2021.
Posicionamento ratificado pela Jurisprudência do Supremo, cf. STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 917.575/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 10.11.2015.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei de execução fiscal: comentários e jurisprudência. 13. ed.
São Paulo: Saraiva, 2016, p. 25.
Mesmo as garantias mais básicas do indivíduo, como a impenhorabilidade do bem de família,
pode ser escanteada se existente crédito tributário que a ela se referir, cf. art. 3º da Lei n.
8.009/1990. Neste sentido, COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Os privilégios, garantias e restrições da Fazenda Pública e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de
Justiça, 10 anos: obra comemorativa 1989-1999. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Dezanos/issue/view/327/showToc. Acesso em: 29 abr. 2021.
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caput)29; (iii) a ilimitação do atingimento do patrimônio do sujeito passivo da obrigação tributária; e (iv) a capacidade de emissão, pela própria administração, de
certidão de dívida ativa que é título executivo extrajudicial e, portanto, goza de
presunção de certeza, liquidez e exigibilidade30-31.
Ainda, tais sanções são marcadas pelo descumprimento do dever de proporcionalidade, porque – ainda que possam ser consideradas exitosas no juízo de
adequação, o que não é livre de críticas –, falham nas etapas em que se analisam
tanto a necessidade como a proporcionalidade em sentido estrito32-33.
Por fim, cabe apontar que sanções políticas não comportam penalidades pecuniárias, mas medidas restritivas que, por boicotarem o exercício de direito fundamentais – notadamente o exercício da livre iniciativa e direito de defesa – impelem o contribuinte a recolher montante exigido pela norma infringida.
Essa distinção é importante, visto que, a despeito de sanções pecuniárias e
não pecuniárias serem estruturalmente idênticas34, as primeiras são mais adequadas ao Direito Tributário do que as segundas, dado evitarem que o interesse arrecadatório se camufle no interesse repressivo ou mesmo pedagógico35.
Comprova tal percepção o fato de que sanções políticas são frequentemente
caracterizadas como distorções do sistema repressivo em vistas a propósitos estritamente arrecadatórios36. Tais propósitos ficam ainda mais evidentes se partirmos
do pressuposto adotado por parte da doutrina de que o termo “sanção política”
deriva preponderantemente das consequências negativas decorrentes das referidas medidas, que são restrições do exercício de direitos fundamentais independentemente da prática de qualquer ato ilícito ou fato imputável ao contribuinte.
Ainda com relação à característica não pecuniária das medidas representativas de sanções políticas, vale menção o fato de que deveres instrumentais – que
são exigências não pecuniárias – podem ser enquadrados como sanções políti-
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MELO, José Eduardo Soares de. Curso de direito tributário. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2008, p.
279.
AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 334.
ZAVASCKI, Teori Albino. Título executivo e liquidação. São Paulo: RT, 1999, p. 128.
Cf. afirmado pelo Ministro Gilmar Mendes em: STF, Recurso Extraordinário n. 550.769/RJ, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 22.05.2013.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 852; MACHADO,
Hugo de Brito. Ordem econômica e tributação. In: FERRAZ, Roberto Catalano Botelho (coord.).
Princípios e limites da tributação 2: os princípios da ordem econômica e a tributação. São Paulo:
Quartier Latin, 2009, p. 382.
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 19. ed. São Paulo: Saraiva, p. 541.
SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito tributário sancionador. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p.
117.
ROCHA, Juliana Ferreira Pinto. Disciplina da obrigação tributária acessória. 2009. 208 f. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP),
2009, p. 170. No mesmo sentido, v. SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito tributário sancionador.
São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 28.
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cas37, o que se comprova por farta jurisprudência38. Afinal, por também decorrerem do exercício do ius tributandi, deveres instrumentais estão submetidos aos
mesmos princípios e limitações que regem a estipulação de obrigações principais
e sanções tributárias, salvo algumas exceções, como anterioridade e legalidade
estrita39.
Desta feita, a imposição de deveres instrumentais também encontra como
baliza o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, de tal sorte que não
pode ser custosa a ponto de representar obstáculo ao exercício de atividade econômica40. Mais, a estipulação de tais deveres é limitada pelo próprio CTN, em seu
art. 113, § 2º, ao atribuir-lhes a função de auxiliar a fiscalização e a arrecadação
de tributos. Qualquer imposição que exceda tais tarefas conflita com o ordenamento tributário.
Nessa esteira, é possível encontrar na doutrina afirmações no sentido da sobrecarga de deveres instrumentais aos quais os contribuintes são submetidos sob
pretexto de atenderem ao interesse da fiscalização, perfazendo-se “sanções políticas mascaradas de obrigações tributárias acessórias”41.
De posse das características até aqui apresentadas, chega-se à conclusão de
que sanções políticas podem ser entendidas como (i) imposições não pecuniárias
(ii) que representam medidas restritivas de direitos, tais como a livre iniciativa, o
exercício de atividade econômica lícita e o direito à defesa, e (iii) ampliativas das
garantias e privilégios atribuídos ao crédito tributário, (iv) desproporcionais, (v)
inconstitucionais, ainda que por vezes legais.
No entanto, é possível encontrar literatura que diverge dos autores até aqui
expostos, entendendo haver casos em que as medidas indiretas de cobrança de
tributos como aquelas acima apontadas não necessariamente representam sanções políticas.
São os argumentos empregados na sustentação favorável às medidas indiretas de cobrança de tributos: (i) ineficiência da execução fiscal como mecanismo de
cobrança de dívidas tributárias42, (ii) não taxatividade das garantias do crédito
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ROCHA, Juliana Ferreira Pinto. Disciplina da obrigação tributária acessória. 2009. 208 f. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP),
2009, p. 170.
Cita-se, a título exemplificativo, STF, Recurso Extraordinário n. 413.782/SC, Rel. Min. Marco
Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17.03.2005.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 513.
VIDIGAL, Carlos Linek. Poder de tributar: seus efeitos sobre a concorrência. 2015. 184 f. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2015.
ROCHA, Juliana Ferreira Pinto. Disciplina da obrigação tributária acessória. 2009. 208 f. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP),
2009, p. 173.
PORTO, Iago Dias. A ineficiência da execução fiscal e meios extrajudiciais de cobrança da dívida tributária. Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/50761/a-ineficiencia-
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tributário, conforme art. 183 do CTN43, (iii) relatividade do direito fundamental
à livre iniciativa do qual os devedores são titulares44, (iv) danos à concorrência
causados pela sonegação45.
Contudo, há razões suficientes para entender incorretos argumentos que flexibilizam a rejeição de medidas que, de outra forma, seriam classificadas como
sanções políticas. Exploraremos cada um desses argumentos apontando inicialmente a tese sustentada e, posteriormente, suas fragilidades.
Com relação à ineficiência da execução fiscal, afirma-se que, em prol de imperativos como a ordem econômica e o interesse público, não seria admissível
restringir a proteção do crédito estatal aos mecanismos previstos na legislação
tributária e processual, reputados extremamente ineficientes46.
No entanto, a ineficiência do sistema executório, se existente, é sofrida por
toda a sociedade, tanto contribuintes como Administração. Neste sentido, seria
altamente contestável, constatadas fragilidades, melhoramentos aproveitem apenas a uns (Fazenda) e não a outros (contribuinte). Na verdade, seria de um antirrepublicanismo extremo aceitar que o próprio Estado reconhecesse a imprestabilidade dos mecanismos ofertados ao contribuinte e se mantivesse inerte.
No que concerne o segundo argumento, qual seja, a não taxatividade das
garantias do crédito tributário, o que se sustenta com base no art. 183 do CTN47,
duas observações podem ser feitas.
Inicialmente, mesmo que à lei – fala-se, portanto, em legalidade em sentido
estrito – seja permitido estabelecer outros mecanismos de garantia de seu crédito,
ainda assim deve ser levado em consideração o princípio da isonomia entre sujeitos de direito, não devendo a Fazenda Pública, com base exclusivamente no argumento do “interesse público”, tornar ineficaz tal mandamento. Vale apontar que,

43

44

45

46

47

da-execucao-fiscal-e-meios-extrajudiciais-de-cobranca-da-divida-tributaria. Acesso em: 02 maio
2021.
CASTRO, Eduardo Moreira Lima Rodrigues de. Meios alternativos de cobrança de tributos como
instrumento de justiça fiscal. 2015. 214 f. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito, Universidade Federal do Paraná, 2015, p. 124.
CASTRO, Eduardo Moreira Lima Rodrigues de. Meios alternativos de cobrança de tributos como
instrumento de justiça fiscal. 2015. 214 fls. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito, Universidade Federal do Paraná, 2015, p. 140; PASQUALOTTO, Adalberto. Extrafiscalidade, direito à
saúde e limites à livre iniciativa: um caso exemplar de defesa do consumidor indireta em acórdão
do STF. Revista de Direito do Consumidor vol. 92, mar./abr. 2014, p. 110.
ÁVILA, Humberto. Comportamento anticoncorrencial e direito tributário. In: FERRAZ, Roberto
Catalano Botelho (coord.). Princípios e limites da tributação 2: os princípios da ordem econômica e
a tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 424.
CASTRO, Eduardo Moreira Lima Rodrigues de. Meios alternativos de cobrança de tributos como
instrumento de justiça fiscal. 2015. 214 f. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito, Universidade Federal do Paraná, 2015, p. 143.
CTN, art. 183: “A enumeração das garantias atribuídas neste Capítulo ao crédito tributário não
exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram.”
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aos olhos do Judiciário, Fisco e contribuinte são litigantes e, portanto, devem estar em pé de igualdade48.
Em segundo lugar, é de se reconhecer que não raramente as medidas propostas pelo Fisco para garantir o crédito tributário não constam em Lei, mas em
outras espécies normativas cuja origem é o próprio Poder Executivo.
A inconveniência de tal situação é tão cabal quanto óbvia. A permissão de que
o Executivo disponha sobre garantias de seu próprio crédito representa retorno
a cenário que marcou a chamada “teoria do ministro-juiz”, em que ao Poder Executivo era facultado dispor e julgar suas próprias ações, tornando estéril qualquer
tentativa de controle por parte dos demais Poderes.
Essa teoria, que marcou o Direito Administrativo francês até 1889, caiu em
desuso por meio de decisão Cadot do Conseil d’État49, de 13 de dezembro daquele ano. Da constatação de evidentes abusos decorrentes de se atribuir ao interessado a palavra final sobre seus próprios interesses, determinou-se que todo ato
administrativo pudesse ser apreciado pelo Poder Judiciário.
Quanto ao terceiro ponto, conforme afirmado por Hugo de Brito Machado
Segundo, trata-se de argumento que decorre de um neoconstitucionalismo que
pretensamente “daria maior plasticidade às normas escritas, com a possibilidade
de ponderação e relativização de direitos fundamentais”50. No entanto, é de se
observar que, ainda que imperativos como o da solidariedade e o interesse público justifiquem a própria criação do Estado, isso não implica afastamento da legalidade, anterioridade, irretroatividade e demais princípios que orientem o sistema tributário51.
Resta, por fim, o quarto argumento. Trata-se de aspecto que merece estudo
autônomo, como feito por Schoueri e Galdino52 que, em síntese, suscitaram pertinentes críticas apontando ser altamente questionável a atribuição à Administração Tributária da tarefa da tutela da concorrência, matéria que lhe é estranha. Ao

48
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THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei de execução fiscal: comentários e jurisprudência. 13. ed.
São Paulo: Saraiva, 2016, p. 25.
Conseil d’État, 13 décembre 1889, Cadot. Disponível em: https://www.conseil-etat.fr/ressources/
decisions-contentieuses/les-grandes-decisions-du-conseil-d-etat/conseil-d-etat-13-decembre1889-cadot. Acesso em: 24 abr. 2021.
MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito; MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Regimes especiais de fiscalização e devedores contumazes: revisitando o tema das sanções políticas em matéria
tributária. Revista de Direito Econômico e Socioambiental vol. 9, n. 2. Curitiba, maio/ago. 2018, p.
86-108, p. 96.
MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Algumas notas sobre a invocação do princípio da “livre
concorrência” nas relações tributárias. Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC, 2008/2, p.
61-81, p. 67.
SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, Guilherme. Considerações sobre o Caso American Virginia: entre sanção política e infração à ordem econômica. In: PINTO, Alexandre Evaristo; SCAFF,
Fernando Facury (coord.). Direito econômico contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor
Fábio Nusdeo. São Paulo: IASP, 2020, p. 641-676.
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questionamento relativo à competência, acrescentamos a ponderação relativa à
(falta de) capacidade técnica do Fisco para a tutela da concorrência, principalmente considerando a existência do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, composto por órgãos especializados em questões dessa natureza.
Neste sentido, vale contrapor a estrutura organizacional da Receita Federal
e do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), mais especificamente,
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), seu órgão judicante
(art. 4º da Lei n. 12.529/2011). Enquanto a Receita Federal é organizada de forma
claramente voltada à consecução de suas – já bastante desafiadoras – tarefas de
planejar, gerir, fiscalizar e exigir o recolhimento de tributo53, não havendo nenhuma unidade especializada em exames concorrenciais, a estruturação do
CADE confere à autarquia melhores condições para análises de mercado, porque
subdividida em unidades dotadas de conhecimento técnico para melhor apreciação do tema.
Sobre o tema, a fim de mantermo-nos adstritos ao objeto deste artigo, limitamo-nos a apontar que o CADE é dividido em seis órgãos dos quais destacamos
o Departamento de Estudos Econômicos (DEE), composto por economistas de
elevada formação acadêmica, dedicado exclusivamente à elaboração de estudos e
pareceres econômicos nos quais se utilizam “técnicas econométricas e estruturas
de dados complexa “zelando pelo rigor e atualização técnica e científica das decisões do órgão [CADE]” (art. 17 da Lei n. 12.529/2011)54-55.
2. Percurso da percepção jurisprudencial relativa às sanções políticas
Conforme exposto na introdução, valendo-se das observações feitas na primeira seção, neste segundo tópico será esquadrinhado o percurso jurisprudencial
do debate envolvendo a temática da sanção política.
Com a reconstrução proposta, objetiva-se verificar a consistência (permanência) do entendimento do STF em relação às sanções política e, para tanto, verificaremos se o Recurso Extraordinário n. 550.769/RJ efetivamente representa o
53

54

55

Sobre a estrutura da Receita Federal e a forma com que se encontra subdividida, v. BRASIL.
RECEITA FEDERAL. Estrutura da Receita Federal. Disponível em: https://receita.economia.gov.
br/sobre/institucional/estrutura-organizacional. Acesso em: 12 maio 2021.
Sobre o tema, v. GOMES, Victor. O papel do Departamento de Estudos Econômicos do CADE. In:
CAMPILONGO, Celso; PFEIFFER, Roberto (org.). Evolução do antitruste no Brasil. São Paulo:
Singular, 2018, p. 634.
Para que se tenha dimensão da especialidade desse departamento e especificidade de seus estudos, vale apontar que o sistema antitruste estadunidense, no qual o Brasil muito se inspira, contava, em 2010, com 135 PhDs em economia, divididos entre o Bureau of Economics do Federal Trade
Comission e Economic Analysis Group do Departament of Justice, órgãos análogos ao DEE. Sobre o
tema, v. FARRELL, Joseph; SHAPIRO, Carl. Antitrust evaluation of horizontal mergers: an economic alternative to market definition. The B.E Journal of Theoretical Economics vol. 10, article 9,
2010, p. 4. Disponível em: https://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/alternative.pdf. Acesso em: 12
maio 2021.
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que parte da doutrina tem denominado como uma “nova vertente” do posicionamento da Corte em relação ao tema. Em caso afirmativo, aproveitaremos para
estudar os elementos que implicaram tal mudança de entendimento, a fim de
abrir margem para discussões a respeito da consistência-solidez do novo entendimento.
2.1. Evolução histórica da concepção de sanção política: o posicionamento
tradicional do Supremo Tribunal Federal
A posição tradicionalmente adotada pelo Poder Judiciário, em especial pelo
Supremo Tribunal Federal, é solida no sentido de repelir o emprego de sanções
políticas pela administração pública. Segundo esse posicionamento, qualquer limitação imposta pela autoridade fiscal à atividade econômica lícita do contribuinte que tivesse como substrato questão fiscal, seria inconstitucional, independentemente de estar ou não fundada em lei56. Essa vedação, vale frisar, é aplicável
a qualquer dos entes federativos. Destarte, era frequente a menção à célebre concepção de que a Constituição estipula em favor do contribuinte diversas limitações ao poder de tributar, que “não pode chegar à desmedida do poder de destruir”57.
Interessante notar que as sanções políticas, além de ser objeto dos temas 3158
e 85659 da repercussão geral, motivou a edição de três súmulas, quais sejam: Súmulas n. 7060, n. 32361 e n. 54762. Esse fato pode ser percebido sob dois pontos de
vista distintos: de um lado, tem-se uma comprovação da solidez do posicionamento da Corte, que, em diversas situações, afirmou e reafirmou ser refratária a qualquer tipo de cobrança indireta de tributos; de outro, o talvez inédito fato de terem
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STF, RTJ 125/395, Rel. Min. Octavio Galotti; Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário
n. 550.769/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 22.05.2013.
Cf. RDA 34/132, Min. Orozimbo Nonato, citado no Recurso Extraordinário n. 402.769/RS. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 402.769/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 06.04.2005.
Tema 31: “É inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo – ‘sanção política’ –, tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários.” (Recurso Extraordinário n. 565.048, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
julgado em 29.05.2014)
Tema 856: “É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou
profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.” (ARE n. 914.045, Rel.
Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2015)
Súmula n. 70 do STF: “É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para
cobrança de tributo.”
Súmula n. 323 do STF: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para
pagamento de tributos.”
Súmula n. 547 do STF: “Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira
estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”
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sido editadas três súmulas tratando do mesmo tema se justifica na atuação de um
Fisco recalcitrante que despreza o posicionamento do Tribunal63.
Ora, o Poder Judiciário é inerte64. Permite-se-lhe a palavra exclusivamente
quando instado a manifestar-se. Desta forma, se teve oportunidade de editar três
enunciados sobre o tema, isso não se deve senão à persistência em propor medidas que, de forma mais ou menos evidentes, recaíam em artifícios análogos àqueles já seguidamente reputadas inconstitucional.
Na prática, o que se percebe é a utilização de argumentos que se valem de
particularidades do caso concreto para camuflar a aplicação de medidas já sabidamente violadoras da Carta Magna, ou ainda, na justificação da não aplicação
da interpretação refratária às sanções políticas.
É nesse sentido que Hugo de Brito Machado, ao tecer considerações a respeito do histórico do debate judicial atinente às sanções políticas, percebeu uma
evolução dos discurso fazendário que – de uma forma ou de outra – sempre recaía
em um mesmo núcleo argumentativo, qual seja: encontrar uma “razão de Estado”
que conferisse legitimidade à pretendida ampliação de seus poderes de tributação e fiscalização em detrimento dos direitos fundamentais do contribuinte65.
Assim, num primeiro momento defendeu-se a relativização dos direitos do
contribuinte em prol do dever de solidariedade. Em uma segunda etapa, a justificativa recairia simplesmente na ideia de prevalência do interesse público – ainda que o interesse do governante em arrecadar tributo nem sempre coincida com
o interesse público em relação ao montante exigido. O mesmo autor atenta para
uma possível terceira fase, em que “a preservação da livre concorrência pode vir
a ser (indevidamente) utilizada como uma nova vestimenta para um velho (e recorrente) problema”66, sendo o caso American Virgínia um ponto marcante nessa
trajetória jurisprudencial.
De toda forma, a despeito do esforço fazendário, tais linhas argumentativas
vinham sendo consistentemente (permanência) negadas pelo Supremo. Os fundamentos da Corte eram bastante similares àqueles empregados pela doutrina mais
refratária aos expedientes fazendários.
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MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito; MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Regimes especiais de fiscalização e devedores contumazes: revisitando o tema das sanções políticas em matéria
tributária. Revista de Direito Econômico e Socioambiental vol. 9, n. 2, Curitiba, maio/ago. 2018, p. 95.
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Inicialmente, ante à alegação de inexistência de direitos absolutos, o Tribunal se posicionava no sentido de que a relatividade dos direitos não implicava
possibilidade de frustração do direito de livre exercício de atividade econômica
lícita. Isso porque a Fazenda já dispunha de garantias suficientes para assegurar
o crédito tributário sendo que o extrapolamento dos mecanismos já legalmente
destinados especificamente a esse propósito feriria o devido processo legal substantivo, e representaria “instrumento oblíquo de coação e indução”67 dadas as
prerrogativas extraordinárias que garantem os créditos estatais.
Neste diapasão, desde há muito se entendia que a Fazenda, ao identificar
crédito tributário exigível e não recolhido deveria recorrer ao Judiciário para
pleitear a satisfação de seu crédito por intermédio da execução fiscal68, sendo
impertinente o recurso a métodos que acabassem por inviabilizar a própria atividade econômica69.
O fato de se inviabilizar ou mesmo dificultar de forma extremada o exercício
de uma atividade profissional lícita representaria medida de inaceitável arbitrariedade do Fisco70 reprovável de pronto no teste de proporcionalidade, dado que,
apesar da possível adequação entre meios e fins, certamente não se trataria de
medida necessária, em função da existência de meios menos gravosos igualmente
adequados71.
Nessa toada, foi com bastante solidez que a Corte caracterizou como sanções
políticas: apreensão de mercadorias quando desnecessária a presença física destas
para a verificação ou comprovação do que o Fisco aponta como ilícito72; a inscrição em cadastro de inadimplentes com as restrições daí decorrentes73; alguns dos
denominado regime especial de fiscalização74; a recusa de autorização para im-
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STF, Recurso Extraordinário n. 413.782-8/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado
em 17.03.2005.
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primir notas fiscais75; a recusa de certidão negativa de débito quando não existe
lançamento consumado contra o contribuinte76; e, como ocorrido no caso que
será analisado mais detidamente nesta tese, a suspensão e até o cancelamento da
inscrição do contribuinte no respectivo cadastro, dentre muitos outros77.
Assim, tradicionalmente o STF apresentava posicionamento firme no sentido da inconstitucionalidade de qualquer restrição ao exercício de atividade econômica lícita quando imposta por autoridade fiscal que tivesse como substrato
questão fiscal.
Posto este cenário, o caso American Virginia é apontado por parte da doutrina como possível marco de uma mudança no entendimento do Tribunal sobre o
tema. Cumpre analisá-lo.
2.2. Caso American Virginia
O caso American Virginia engloba a Ação Cautelar n. 1.65778 e o Recurso
Extraordinário n. 550.76979, ambos de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
Nele, requereu-se do Supremo Tribunal Federal posicionamento a respeito da
constitucionalidade da aplicação de sanção prevista na norma regulamentadora
do regime especial de IPI relativo a empresas atuantes na fabricação de cigarros,
que estipulava a possibilidade de a Receita Federal cancelar – a qualquer tempo
– registro especial de estabelecimento industrial quando do não cumprimento de
obrigação tributária principal (infrações substanciais) ou acessória (infrações formais)80. Para que pudessem continuar operantes, o regime especial exigia das
fabricantes regularidade fiscal tanto da pessoa jurídica como de seus sócios pessoas físicas, diretores, gerentes, administradores e procuradores. A sanção constava do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 1.593/1977, com redação alterada pela Lei
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em 17.03.2005; Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 565.048/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 29.05.2014.
STF, Recurso Extraordinário n. 666.405/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado
em 16.10.2012. Sobre a visão doutrinária do tema, v. MACHADO, Hugo de Brito. Sanções políticas no direito tributário. Revista Dialética de Direito Tributário n. 30. São Paulo: Dialética, 1998, p.
46-49, p. 46.
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27.06.2007.
STF, Recurso Extraordinário n. 550.769/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado
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n. 9.822/1999 e reafirmada pela Instrução Normativa SRF n. 95, de 28 de novembro de 2001.
O caso veio à apreciação do Supremo inicialmente através de medida cautelar e posteriormente por recurso extraordinário, apresentados pela fabricante de
cigarros American Virginia, por meio dos quais a empresa combatia acórdão proferido pelo TRF da 2ª Região que reformou decisão de 1ª instância favorável à
contribuinte para considerar válida a exigência de rigorosa regularidade fiscal
imposta às fabricantes de cigarro. O acórdão recorrido apresentou dois fundamentos principais: o volume arrecadatório decorrente dos altos tributos incidentes sobre produtos derivados do tabaco e o impacto à saúde pública advindos de
seu consumo.
Como pano de fundo desta análise, a empresa era acusada pelo inadimplemento contumaz do Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente
sobre a produção da mercadoria em alíquotas superiores a 300%81. A Fazenda,
após conceder o prazo de dez dias para regularização da situação fiscal da contribuinte – para a qual se requeria inclusive recolhimento de créditos com exigibilidade suspensa –, determinou a cassação de seu registro especial, o que implicou
encerramento das atividades da empresa.
Segundo a Contribuinte, a referida medida, e o dispositivo no qual se alicerçava, estavam em “absoluto e frontal conflito com os art. 5º XIII, LIV, e 170, parágrafo único, da CF, e em contrariedade com a orientação consolidada pela Suprema Corte a respeito da interpretação e aplicação desses dispositivos constitucionais a casos como o dos autos”82. Ademais, em contraposição à defesa do art.
196 da CF, foi mencionado pela Recorrente a proteção aos assalariados – que somavam 780 pessoas – e fornecedores, que seriam prejudicados pela cassação. Pleiteava-se, assim, a recuperação do referido registro independentemente do pagamento dos débitos indicados pelo Fisco.
A Fazenda, por sua vez, acompanhada do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO), que interveio na posição de terceiro interessado, suscitou argumentos de mérito de duas ordens: a um, afirmou a importância da arrecadação para o cumprimento da função extrafiscal do tributo, qual seja, a inibição do
consumo do tabaco e custeio de tratamento de doenças decorrentes de seu consumo; a dois, alegou distorções concorrenciais decorrentes do não pagamento sistêmico de tributos da empresa.
É com base nisso que o Ministro Gilmar Mendes afirmou que o caso evidencia conflitos de direitos fundamentais de diversas ordens: livre iniciativa em con-
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traposição à livre concorrência, como valores de ordem econômica, e defesa da
saúde e do consumidor de outro, a legitimar a intervenção estatal83.
A despeito de sua jurisprudência até então sólida no sentido de afastar de
pronto qualquer meio alternativo de exigência de tributos, conforme apontado
acima, o STF entendeu que o juízo de constitucionalidade da medida requeria
análise de elementos concretos do caso, notadamente, a relevância do crédito
tributário inadimplido, a manutenção proporcional e razoável do devido processo legal de controle da aplicação da penalidade, e respeito ao devido processo
legal de controle da validade do crédito tributário cujo não pagamento fundamentou a cassação do registro especial.
A motivar tal exceção, foi afirmado pela maior parte dos integrantes da Corte que, diferentemente dos casos sobre os quais o Supremo já se debruçara em
outras oportunidades, este apresentaria o que se chamou de “singularidade factual e normativa”84, ou “vicissitudes e as idiossincrasias próprias”85, ou ainda “dissimilitudes decisivas”86, qual seja, a existência do que o Ministro Lewandowski
apontou como “macrodelinquência”87.
O Tribunal foi além: não apenas entendeu necessária análise mais detida do
expediente como negou o pleito da contribuinte quando apreciou tanto a Ação
Cautelar como o Recurso Extraordinário, entendendo constitucional a medida
adotada pela Fazenda, resultado marcado em ambos os casos por grande divergência entre os Ministros.
Em sede cautelar, o pleno, seguindo divergência aberta pelo Ministro Cezar
Peluso, por apertada maior (7x4)88 não concedeu a tutela requerida pela contribuinte por entender que, a despeito da evidente presença de periculum in mora,
faltava demonstração de fumus boni iuris, dada aparente legalidade do cancelamento do registro especial em vistas às singularidades do caso.
Foge ao escopo deste trabalho analisar o cumprimento dos requisitos para
concessão da liminar. Limitamo-nos a observar a ausência de fumus boni iuris é
questionável. Em primeiro lugar, o fato de o pleito da empresa ter sido provido
em primeira instância e negado em segunda pode ser tido como um fator que
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milita no sentido de, no mínimo, haver dúvida razoável em relação à existência ou
não do direito. Some-se a isto o fato de a mesma empresa já ter sido bem sucedida
em pleito anterior similar, quando, em sede do Recurso Extraordinário n. 415.015/
RS89, obteve tutela que reconheceu ter-lhe sido imputada sanção política. Por fim,
era de se considerar a posição, ao menos até aquele momento, consolidada da
Corte no sentido de negar a constitucionalidade de tais expedientes fazendários.
De toda sorte, a posição prevalecente entendeu relevante se tratar de mercado cuja atividade é “meramente tolerada” e submetida à elevada carga tributária
de finalidade não exclusivamente arrecadatória. Por conta de tais fatores, a exigência da estrita regularidade fiscal atenderia também a anseios de controle de
produção da mercadoria e a defesa da concorrência, de sorte a mostrar-se a priori legalmente adequada.
O julgamento do Recurso Extraordinário, de outro lado, foi marcado pela
mudança do posicionamento do Relator Joaquim Barbosa que, tendo se posicionado a favor da contribuinte quando da análise cautelar, negou provimento ao
pleito recursal. Em seu voto, no entanto, o Ministro não deixou de manifestar seu
desconforto com o dispositivo legal em análise, apontamentos estes que merecem
detalhamento.
Inicialmente, observou que, apesar de manter o resultado do acórdão proferido pelo TRF da 2ª Região, divergia quanto à sua fundamentação por não vislumbrar na proteção à saúde pública motivo suficiente para validação da exigência de regularidade fiscal estrita.
Assim, entendeu que a discussão travada deveria se limitar à contraposição
entre, de um lado, o direito fundamental à livre atividade econômica lícita e o
acesso à justiça e, de outro, livre-concorrência e dever fundamental de pagar tributos.
Em seguida, apontou que o dispositivo legal em análise suscitava certa perplexidade que poderia ser resumida em três aspectos: (i) ser inequívoco que a
aplicação da referida norma acarreta proibição do exercício de atividade econômica, mostrando-se uma medida estruturalmente muito semelhante ao “arquétipo do que se convencionou chamar de sanção política”; (ii) o texto legal, que originalmente já apresentava balizas pouco precisas de mensuração da gravidade do
descumprimento de obrigação tributária a permitir o cancelamento estipulado
(falava-se em “inidoneidade manifesta ou descumprimento reiterado de obrigação tributária”), teve tais balizas suprimidas, passando a não contar com qualquer
parâmetro de mensuração; e, por fim, que (iii) o fechamento do estabelecimento
industrial em decorrência da cassação do registro especial tem potencial de interromper também o controle de constitucionalidade ou legalidade do crédito tributário.
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Nessa toada, para compor sua decisão, o Ministro estabeleceu três critérios
de análise da constitucionalidade da medida questionada: (i) “relevância do valor
dos créditos tributários em aberto, cujo não pagamento implica a restrição ao
funcionamento da empresa”; (ii) “manutenção proporcional e razoável do devido
processo legal de controle do ato de aplicação da penalidade”; e (iii) “manutenção
proporcional e razoável do devido processo legal de controle da validade dos
créditos tributários cujo não pagamento implica a cassação do registro especial”90.
A despeito de suas inquietações, o Ministro se posicionou no sentido de que
o dispositivo legal questionado não se enquadraria na categoria de sanções políticas, dado que, apesar de implicar obstáculo à atividade econômica, tinha como
fundamento o combate a estruturas empresariais que têm no inadimplemento
sistemático de obrigações tributárias uma forma de ganho de vantagens concorrenciais. Assim, ademais do aspecto meramente arrecadatório, havia também um
importante componente extrafiscal, qual seja a defesa da livre concorrência.
Nessa mesma toada, o exposto pelo Ministro Cezar Peluso, para quem não se
tratava de medida de mera fiscalidade, cuja finalidade é meramente arrecadatória, mas de medida extrafiscal, que tem no pagamento de tributo a defesa da livre
concorrência91.
Tal posicionamento encontrou resistência contundente no Tribunal. Destacase divergência proferida pelo Ministro Gilmar Mendes cujo voto apresentou três
fundamentos principais.
Inicialmente, apontou que os efeitos concorrenciais decorrentes do descumprimento de obrigação tributária, apesar de reconhecidamente graves, não seriam suficientes para atribuir constitucionalidade ao cancelamento do registro.
Fossem suficientes, no limite, todo e qualquer descumprimento deveria acarretar
aplicação da sanção. Ademais, o dispositivo não apresenta qualquer indício que
permita afirmar ter como objetivo a tutela da concorrência.
Em segundo lugar, afirmou que o fato de se tratar do inadimplemento de
IPI, tributo de finalidade precipuamente extrafiscal, não permite o abafamento
das limitações ao poder de tributar. A extrafiscalidade não viria isolada, mas
acompanhada de aspecto arrecadatório. Nestes termos, para o Ministro, o dispositivo impugnado não teria outro sentido senão o de reforçar a eficácia das normas tributárias, o que acarretaria sua caracterização como sanção política.
Por fim, foi taxativo ao afirmar que a inconstitucionalidade da norma questionada era evidente, visto que “a discussão diz respeito a uma atividade lícita e
está centrada no poder de morte de uma pessoa jurídica pelo Fisco, e a partir do
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inadimplemento tributário”. Os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello também se posicionaram favoravelmente ao pleito da Contribuinte.
Em síntese, pode-se concluir que, no caso, o Supremo – em julgamento marcado por considerável divergência – entendeu que o cenário de inadimplência
contumaz da empresa justificaria as medidas restritivas à livre iniciativa impostas
pela Receita Federal, porque respeitados os três critérios estipulados: créditos
tributários em montante relevante, atendimento ao devido processo legal de verificação da validade tanto do crédito exigido como da sanção imposta.
Assim, para fins de análise de potencial surgimento de uma “nova vertente”,
importante que se jogue luz ao fato de, no caso American Virginia, serem frequentes as referências à “singularidade factual e normativa do caso”92, ou “vicissitudes e as idiossincrasias próprias”, ou ainda “dissimilitudes decisivas”93.
Neste sentido, a cautela do decisium em seu posicionamento é não despicienda, dado reconhecer em diversas passagens a orientação tradicional da corte no
sentido de não se admitirem sanções políticas cujo escopo seja compelir o contribuinte inadimplente a pagar tributo. Tal entendimento apenas não seria aplicável
em situações de “macrodelinquência”.
De todo modo, não se pode desconsiderar terem sido suscitados no julgamento elementos até então não contabilizados pelo Tribunal nos demais casos em
que se analisavam possíveis sanções políticas, quais sejam: (i) a “finalidade jurídica autônoma que se reveste a norma” e (ii) o relevo do descumprimento legal.
Cumpre, por fim, fazer referência à ADI n. 3.952/DF, proposta pelo Partido
Trabalhista Cristão – PTC. No caso, discute-se a constitucionalidade, agora em
juízo abstrato, do mesmo dispositivo legal questionado nas AC n. 1.567-6/RJ e RE
n. 550.769/RJ. Apesar de já proferidos os votos de todos os Ministros, salvo Dias
Toffoli, que se declarou impedido, o julgamento do caso ainda não foi encerrado,
na medida que pendente a formalização do acórdão.
Tal qual ocorrido nas ações que compõem o caso American Virginia, o julgamento da ADI n. 3.952/DF foi marcado por considerável divergência entre os
membros da Corte. Pela improcedência da ação, e consequente afirmação da
constitucionalidade integral do dispositivo, apenas Luiz Fux. Pela procedência
integral, de outro lado, apenas Marco Aurélio. Ademais, mesmo os demais Ministros, que julgaram parcialmente procedente a ação, o fizeram a partir de fundamentações distintas.
Ao final, prevaleceu entendimento defendido pelo relator, Joaquim Barbosa, no que foi acompanhado por Cármen Lúcia, Rosa Weber e Celso de Mello,
que apresentou manifestação similar àquela esposada no julgamento do RE n.
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550.769/RJ. Assim, decidiu-se no sentido de se conferir ao dispositivo interpretação conforme a Constituição Federal, condicionando o cancelamento do registro
especial ao cumprimento dos mesmos três critérios elencados no julgamento do
caso American Virginia: créditos tributários em montante relevante, atendimento
ao devido processo legal de verificação da validade tanto do crédito exigido como
da sanção aplicada.
2.3. Estado da arte dez anos após julgamento definitivo: concepção atual relativa
às medidas alternativas de cobrança de tributos
Esta seção tem como objetivo demonstrar que a concepção de sanção política
tradicionalmente adotada pela Suprema Corte brasileira sofreu relativa flexibilização. Evidenciaremos também os dois fundamentos pelos quais chegamos a essa
conclusão e o motivo pelo qual se afirma uma flexibilização apenas relativa do
conceito.
Para tanto, cumpre inicialmente adotar um marco temporal do início desta
análise. Isso porque, além da ADI n. 3.952/DF, ainda não julgada, o caso American Virginia se divide em dois julgamentos, o da AC n. 1.657-6/RJ e o do RE n.
550.769/RJ. Tais eventos foram bastante espaçados no tempo, tendo o primeiro
ocorrido em 2007 e o segundo apenas em 2013. Adotaremos o primeiro julgamento como marco para a análise da influência do caso na jurisprudência.
Tal escolha não é arbitrária, visto que um dos efeitos decorrentes do caso já
se fez sentir logo após o primeiro julgamento. Isso porque, se antes da Ação Cautelar n. 1.657-6/RJ a apreciação do Supremo não descia às minúcias da situação
fiscal do contribuinte, limitando-se, quando muito, a afirmar a existência de débito tributário pendente, a partir do julgamento dessa ação, passou a ser mais
frequente a verificação da gravidade desta inadimplência, feita sob fundamento
concorrencial.
Assim o fez o Tribunal em sede da ADI n. 173-6/DF e n. 394/DF em que,
mesmo concluindo unanimemente pela inconstitucionalidade do dispositivo analisado – porque caracterizado como sanção política –, a Corte foi expressa ao
afirmar que a vedação às medidas indiretas “não serve de escusa ao deliberado e
temerário desrespeito à legislação tributária”. No entendimento dos Ministros,
medidas restritivas cujo objetivo seja combater “estruturas empresariais que têm
na inadimplência tributária sistemática e consciente sua maior vantagem concorrencial” escapariam do enquadramento como sanções políticas.
O caso da ADI n. 173-6/DF é bastante interessante e em muito se relaciona ao
caso American Virginia. Tratava-se do questionamento de normas que condicionavam a prática de diversos atos da vida civil e empresarial à regularidade fiscal,
isto é, a quitação de créditos tributários94.

94

Além da ADI n. 173-6/DF, também podem ser citados como exemplos os seguintes julgados: Su-
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Tem-se aqui uma primeira mudança que, coincidência ou não, surgiu logo
após a apreciação da Ação Cautelar n. 1.657-6/RJ, qual seja, o aumento da preocupação do Tribunal em relação à situação fiscal do contribuinte, motivada especialmente pelo argumento concorrencial.
A segunda modificação da jurisprudência do Supremo ocorrida após o julgamento do caso American Virginia se extrai do julgamento da ADI n. 5.135/DF e
pode ser resumida pela percepção de que, a despeito da manutenção do entendimento da Corte em relação a situações que já foram apreciadas em oportunidades
anteriores (apreensão de mercadoria por tempo indeterminado, recusa de autorização para impressão de notas fiscais, recusa de emissão de certidão negativa,
condicionamento de prática de atos a determinados atos à regularidade fiscal
etc.), quando colocado diante de medidas ainda não analisadas, o Tribunal parece se mostrar mais condescendente às medidas fazendárias.
Nessa ADI, especificamente, relatada pelo Ministro Roberto Barroso, a despeito do entendimento tradicional de a Fazenda já dispor de meios próprios para
coagir o contribuinte a adimplir seu débito, o Supremo entendeu pela constitucionalidade do protesto de Certidões de Dívida Ativa (CDI).
Tal decisão foi tomada com base em três fundamentos: (i) a maior eficiência
e economicidade na recuperação dos créditos tributários, (ii) a garantia da livre
concorrência, evitando-se que agentes possam extrair vantagens competitivas indevidas da sonegação de tributos, e (iii) o alívio da sobrecarga de processos do
Judiciário, em prol da razoável duração do processo.
Sem adentrar no mérito desta decisão, é inegável que representa ampliação
do rol de medidas à disposição do Fisco para coagir o contribuinte a recolher
tributo95.
Também chama atenção o fato de que, mesmo não havendo menção à “macrodelinquência” como o inadimplemento contumaz, ou “estruturas empresariais
que têm na inadimplência tributária sistemática e consciente sua maior vantagem
concorrencial”, o argumento concorrencial foi empregado como um dos alicerces
da decisão.
Diante desse cenário, encontram-se posicionamentos doutrinários que, à luz
da jurisprudência recente, afirmam ter havido inversão no posicionamento do
Supremo Tribunal Federal que, num primeiro momento buscava saber quando
um direito poderia ser restringido, e atualmente investiga se tal direito pode ser
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premo Tribunal Federal, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 623.739/RS, Rel. Min
Roberto Barroso, julgado em 04.08.2015; Supremo Tribunal Federal, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 936.702/SP, Rel. Min. Marco Aurélio. 15.03.2016; Supremo
Tribunal Federal, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.084.307/SP,
Rel. Gilmar Mendes. 12.03.2019; Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.135/DF, Rel. Min Roberto Barroso, julgado em 09.11.2016.
Para críticas a esta decisão, v. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 848.
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protegido96. Concluem, alguns autores, que o “conceito clássico de sanção política” teria sido superado97.
No entanto, desde o caso American Virginia o Supremo ainda não teve oportunidade de analisar grande número de casos inéditos, não havendo espaço
amostral de decisões suficiente a permitir sejam feitas afirmações peremptórias.
Aliás, dentre tais casos, há exemplos que militam contrariamente à superação
afirmada. Neste sentido, o recente julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.450/DF98, em que, mesmo se tratando de sanção menos severa que
àquela aplicada no caso American Virginia, o Tribunal se posicionou de forma
unânime pela inconstitucionalidade do dispositivo, reputado como veiculador de
sanção política.
Nesse recente caso, questionava-se, dentre outros, o art. 40 da Lei n.
10.671/2003, que exigiria comprovação da regularidade fiscal de clube esportivo
como critério técnico de habilitação em campeonatos. Quando não cumprida tal
exigência, a equipe somente poderia competir na divisão imediatamente inferior
à que se encontrava classificada. Tal medida seria inconstitucional por constituir
meio indireto de cobrança de tributos.
A argumentação suscitada nessa ADI foi similar ao caso American Virginia.
Pela inconstitucionalidade do dispositivo, afirmava-se a violação do art. 5º, incisos XIII e LIV, e o art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal, vez que (i)
restringiria da atividade econômica, (ii) negaria possibilidade de discussão das
exigências fiscais, (iii) afirmaria exclusivamente o interesse do erário.
Em defesa da constitucionalidade da norma, apontava-se o relativismo das
garantias constitucionais – os direitos apontados pela Requerente (autonomia administrativa/financeira) não seriam absolutos –, e a sua restrição seria permitida
porque a norma federal visava fomentar “garantias constitucionais da cidadania,
da ordem pública, dignidade da pessoa humana, da vida e da segurança”.
Note-se que, diferentemente da sanção estipulada no Decreto-lei n. 1.593, o
dispositivo questionado nesta ADI não implicava o encerramento das atividades
do clube, mas apenas a participação em campeonatos de nível imediatamente
inferior àquele ao qual de outro modo teria direito. Ainda assim, a inconstitucionalidade do dispositivo foi reconhecida.

96

97

98

ÁVILA, Humberto. Comportamento anticoncorrencial e direito tributário. In: FERRAZ, Roberto
Catalano Botelho (coord.). Princípios e limites da tributação 2: os princípios da ordem econômica e
a tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 434.
SANTOS NETO, José Leite dos. Sanções políticas e proporcionalidade: proteção à concorrência e
regimes especiais de tributação. 2019. 146 f. Dissertação (mestrado em Direito). Programa de Pósgraduação em Direito, Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão,
2019, p. 97.
Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.450/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2019.
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Ademais, não se pode olvidar que as três súmulas editadas sobre o tema (Súmulas n. 70, n. 323 e n. 547), mesmo que antigas, mantêm-se intocadas, não havendo qualquer sinal da intenção de superá-las.
Ainda assim, os julgamentos da ADI n. 173-6/DF e da ADI n. 5.135/DF não
deixam de representar um sinal de alerta.
Em suma, duas foram as modificações percebidas na jurisprudência da Suprema Corte desde o caso American Virginia, que podem indicar relativização do
conceito de sanção política: a um, tem-se o aumento da atenção do Tribunal em
relação à situação fiscal do contribuinte, motivada especialmente pelo argumento
concorrencial, a dois, uma maior condescendência nos casos em que são postas
em análise medidas em relação às quais o Supremo Tribunal Federal ainda não
tenha se manifestado a respeito, de onde se aponta uma relativa flexibilização.
Conclui-se, portanto, que o julgamento do caso American Virginia de fato
representou marco importante na discussão envolvendo a questão de sanções políticas. Talvez seja cedo para afirmar haver movimento drástico o suficiente a representar uma “nova vertente”, mas é inegável que, muito influenciado pelo argumento concorrencial, o entendimento a respeito das sanções políticas sofreu alteração que flexibilizou o rigor com que se analisavam imposições por parte da
Administração Pública.
Conclusão
Conforme antecipado na Introdução, enquanto o intuito da primeira parte é
fornecer ao leitor elementos para que este proceda a uma análise crítica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito das sanções políticas no sentido de sua consistência-solidez, a segunda tem como objetivo analisá-la sob a ótica
de sua consistência-permanência.
Assim, na primeira parte este autor deixou evidente, ainda que de forma bastante objetiva, seu posicionamento a respeito das fragilidades (inconsistência) do
entendimento permissivo aos expedientes alternativos de exigência de tributos.
Em relação à consistência-permanência, a conclusão que se obteve a partir de
análise jurisprudencial exaustiva do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de
que não há espaço amostral suficiente para se afirmar peremptoriamente ter
havido superação do posicionamento da Corte sobre o tema das sanções políticas.
As três súmulas que tratam do tema mantêm-se vigentes e o entendimento da
Corte continua consistente em relação às situações sobre as quais o Tribunal já se
debruçou em oportunidades anteriores.
Ainda assim, não se pode negar que, principalmente quando diante de cenários relativamente inéditos, o Supremo Tribunal Federal demonstra-se inclinado
a incluir novos elementos em sua análise a respeito das sanções políticas, o que
pode indicar relativa flexibilização do posicionamento da Corte em relação ao
tema.
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Resumo
Objetivo: Este trabalho tem por objetivo investigar, à luz da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de atos normativos da PGFN e Receita
Federal, se as indenizações por danos morais recebidas pelas pessoas jurídicas estão sujeitas ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. Metodologia:
Para alcançar os objetivos propostos, será feita, em um primeiro momento,
uma análise descritiva da jurisprudência do STJ e de normas interpretativas
da PGFN e Receita Federal sobre o tema, buscando os principais fundamentos de cada posição. Em um segundo momento, será feito um estudo, sob a
perspectiva jurídico-dogmática, a respeito dos elementos de diferenciação, e
seus fundamentos teóricos, entre os regimes de Imposto de Renda da pessoa
física e jurídica, a fim de identificar justificativas para o tratamento diferenciado em relação às indenizações por danos morais. Resultados: Este trabalho
sustentará que há fundamentos para que as indenizações por danos morais
recebidas pelas pessoas jurídicas sejam tributadas pelo Imposto de Renda,
uma vez que, sendo a capacidade contributiva um atributo exclusivo da pessoa física, a renda tributável na pessoa jurídica deverá equivaler aos valores
passíveis de distribuição aos sócios (indivíduos), os quais não são impactados
pelos danos morais. Considerações finais: Por fim, espera-se que este trabalho possa contribuir, com premissas teóricas aprofundadas, com o debate a
respeito da incidência do Imposto de Renda sobre as indenizações por danos
morais recebidas pelas pessoas jurídicas.
Palavras-chave: Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, indenizações, danos
morais, jurisprudência, distinguishing.
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Abstract
Objective: This work aims to investigate, based on the precedents of the Brazilian Superior Court of Justice (STJ) and normative acts of the Tax Prosecutor’s Office (PGFN) and Federal Revenue Service, whether the compensation
for moral damages received by legal entities are subject to corporate income
tax. Methodology: To achieve these objectives, at first it will be conducted a
descriptive analysis of the STJ case law and normative acts issued by the
PGFN and the Federal Revenue Service, looking for the main grounds of
each position. In a second moment, a study will be made, from a legal-dogmatic perspective, regarding the differentiation elements, and their theoretical foundations, between the individual and corporate income tax regimes,
in order to identify justifications for the different treatment in relation to
compensations for moral damages. Results: This work will sustain that there
are grounds for income tax incidence on compensation for moral damages
received by legal entities, since, being the ability to pay an exclusive attribute
of the individual, the corporate taxable income should be equivalent to the
amounts distributable to partners (individuals), which are not impacted by
moral damages. Final considerations: Finally, it is expected that this work can
contribute, with profound theoretical premises, to the debate regarding the
incidence of income tax on compensation for moral damages received by legal entities.
Keywords: Corporate Income Tax, compensation, moral damages, case law,
distinguishing.

1. Introdução
O recentemente criado “IBDT Jovem” debruçou-se, nos últimos meses, sobre
pesquisa acerca do entendimento dos Tribunais Superiores – Supremo Tribunal
Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) – a respeito da incidência do
Imposto de Renda sobre indenizações. Dentre as mais relevantes conclusões obtidas, verificou-se que as indenizações por danos morais não devem sofrer a incidência do referido tributo, conforme sedimentado Recurso Especial Repetitivo n.
1.152.764/CE e Súmula STJ n. 498.
Entretanto, o tema, que parecia pacífico na jurisprudência do STJ, vem enfrentando resistência por parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) e Receita Federal, que propuseram um distinguishing à tese, sustentando
ser ela aplicável tão somente às indenizações por danos morais recebidas pelas
pessoas físicas.
Em um cenário de cada vez maior exposição pública da imagem das pessoas
jurídicas, particularmente no âmbito digital, surge como tema de grande relevância o tratamento tributário a ser conferido às indenizações por danos morais
que venham a ser por elas recebidas.
Neste contexto, o presente trabalho pretende investigar se há, entre os regimes de tributação da renda das pessoas física e jurídica, elementos e particularidades que justifiquem, à luz da jurisprudência do STJ – tanto a relativa à tributa-
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ção das indenizações por danos morais, quanto a relativa à possibilidade de as
pessoas jurídicas sofrerem danos morais –, que somente as indenizações por danos morais recebidas pelas pessoas físicas não se sujeitem à incidência do Imposto
de Renda.
Para tanto, o trabalho será dividido em duas grandes partes. Na primeira
delas, será feita uma análise descritiva das principais decisões do STJ a respeito
do tema, até a sedimentação da matéria pela Primeira Seção. Também serão descritos os principais argumentos levantados pela PGFN e Receita Federal, procurando determinar os fundamentos que levaram à proposição do distinguishing. Já
na segunda parte, será realizada uma análise, com fundamentos jurídico-dogmáticos, a respeito das justificativas teóricas para a instituição de um tributo sobre a
renda, buscando identificar a existência de capacidade contributiva nas pessoas
físicas e jurídicas. Na sequência, serão analisados os métodos de apuração da renda em cada um dos regimes, ressaltando quais elementos teóricos justificam as
deduções realizadas pelas pessoas físicas e jurídicas, cada qual com as suas particularidades.
Por fim, já na conclusão, será realizada uma análise crítica do distinguishing
proposto pela PGFN e Receita Federal, com o fito de verificar se, com base nas
premissas teóricas abordadas nos tópicos anteriores, há fundamento para a incidência do Imposto de Renda sobre as indenizações por danos morais percebidas
pelas pessoas jurídicas.
2. Primeira parte: a evolução dos precedentes jurisprudenciais do Superior
Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais até a Solução de
Consulta COSIT n. 76/2019
Para efeitos deste estudo, cumpre, de início, fixar o seguinte: (i) as premissas
que sustentam o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da
não incidência do Imposto de Renda sobre indenizações por danos morais, e (ii)
a forma como tais fundamentos impactaram o posicionamento da PGFN e da
Receita Federal acerca da incidência do Imposto de Renda sobre as indenizações
por danos morais recebidas pelas pessoas jurídicas.
Para isso, é necessária a análise do histórico jurisprudencial e fundamentos
que foram sendo, ao longo do tempo, adotados por aquela Corte.
Nas páginas que se seguem, o estudo dividirá a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em fases, identificando os principais argumentos de cada
uma delas. Em seguida, serão analisadas decisões dos Tribunais Regionais Federais que trataram o tema sob a ótica de tributação da pessoa jurídica. Ao final,
serão analisados o Parecer PGFN/CRJ n. 2123/2011 e a Solução de Consulta
COSIT n. 76/2019, buscando identificar, no histórico de decisões judiciais, os argumentos que sustentam o atual posicionamento fiscal.
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2.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito das indenizações
por danos morais e o conceito de renda
As fases por que passou a jurisprudência serão delimitadas a partir de julgados identificados como marcos argumentativos para os julgamentos a eles posteriores. Nesse contexto, vale ressaltar que a Segunda Turma, desde o primeiro
precedente sobre o tema, sempre manteve a posição de que danos morais, por
não representarem acréscimo patrimonial, não estariam sujeitos à tributação
pelo Imposto de Renda. A Primeira Turma, por outro lado, passou por duas distintas fases de entendimento até que, em 2008, o tema foi pacificado pela Primeira Seção, sendo, posteriormente, afetado ao rito dos Recursos Repetitivos e, finalmente, sumulado.
Por motivos didáticos, a análise começará pela Segunda Turma, seguirá pelas duas fases da Primeira Turma, e será encerrada com o entendimento da Primeira Seção.
2.1.1. Segunda Turma
O primeiro precedente da Segunda Turma de que se tem notícia, e que serviu de referencial argumentativo para os demais julgamentos que se seguiram
naquele colegiado, foi o proferido no Recurso Especial n. 402.035/RN (DJ
17.05.2004), relatado pelo Ministro Franciulli Netto.
Naquela oportunidade, o entendimento da Turma partiu de uma investigação a respeito do conceito de renda construído no art. 43 do Código Tributário
Nacional, para definir se as verbas pagas em cumprimento de decisão judicial, em
ação de reparação de danos morais, estariam sujeitas ao Imposto de Renda.
O Ministro relator passa, ainda que brevemente, por todos os conceitos exprimidos pelo art. 43 do Código Tributário Nacional. Sem maiores aprofundamentos, conclui que “indenização não é produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos”, uma vez que, de um lado, as indenizações não seriam
efeito da exploração do capital, e, de outro lado, o exercício do trabalho não pode
ser causa de uma indenização – que somente se justificaria diante do inadimplemento de direitos decorrentes do trabalho.
Adiante, o voto analisa o enquadramento das indenizações por danos morais
no conceito de acréscimo patrimonial. O relator entende a indenização – qualquer espécie – “torna o patrimônio lesado indene, mas não maior do que era antes da ofensa ao direito”.
Analisando a natureza das indenizações, o voto enfatiza que elas se prestam
a reparar, na forma de pecúnia, um dano que, por limitações de ordem prática,
não pode ser reparado de outra forma. No que toca às indenizações por danos
materiais, a própria delimitação judicial de seu quantum já resultaria na atribuição de um valor ao direito lesionado, que simplesmente é reparado em quantia
equivalente.
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Os danos morais, por outro lado, não poderiam ser mensurados, de forma
que o valor recebido a título de indenização, muitas vezes, não chegaria sequer a
recompor o prejuízo psíquico sofrido, não importando, por conseguinte, na disponibilidade de renda.
O raciocínio do Ministro completa-se com a conclusão de que, se as indenizações por danos materiais não importam em acréscimo patrimonial tributável
– conforme jurisprudência predominante à época –, muito menos o devem importar as indenizações por danos morais, ainda mais porque refletem, conforme
as palavras do relator, a proteção constitucional ao “direito à dignidade insculpido no art. 5º, V e X, da Constituição Federal, cujo escopo é o de salvaguardar um
bem integrante da personalidade, bem personalíssimo – complexos de ordem
ética –, tal como a honra, a liberdade, a integridade psicológica, a saúde da pessoa
humana.”
Em síntese, as razões do voto podem ser assim resumidas: (i) a indenização
por danos morais, uma vez que sequer é capaz de reparar com exatidão o dano
sofrido, não representa acréscimo patrimonial; (ii) o mesmo tratamento dado às
indenizações por danos materiais deve ser atribuído às indenizações por danos
morais, ainda mais porque as segundas visam assegurar o direito à dignidade e
os direitos da personalidade.
2.1.2. Primeira Turma

2.1.2.1. Primeira fase de precedentes
O primeiro julgado da Primeira Turma a tratar do tema, que inaugurou a
primeira fase da jurisprudência daquele colegiado, foi o proferido no Recurso
Especial n. 410.347/SC (DJ 17.02.2003), de Relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja
conclusão, por unanimidade, foi pela não incidência do Imposto de Renda sobre
as indenizações por danos morais decorrentes da rescisão do contrato de trabalho.
Ao contrário do voto proferido pelo Ministro Franciulli Netto, analisado no
tópico anterior, o voto de Fux aprofundou-se menos na forma como os danos
morais afetam o patrimônio, não trazendo reflexões a respeito da natureza do
patrimônio lesado – material ou imaterial.
Em síntese, o relator partiu de excertos doutrinários1 que sustentam a não
incidência do Imposto de Renda sobre indenizações, qualquer que seja o tipo de
dano sofrido. Dentre os argumentos trazidos pela doutrina citada no voto, vale
ressaltar a afirmação, de Roque A. Carrazza, de que nem todo ingresso de dinheiro pode ser alcançado pelo Imposto de Renda, mas somente aqueles que re-

1

São citados Roque A. Carrazza (IR – indenização. Revista de Direito Tributário n. 52/90) e outro
autor, não identificado, que teria colaborado na elaboração da obra Regime tributário das indenizações, coordenado por Hugo de Brito Machado. São Paulo: Dialética, p. 174/176.
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presentem acréscimo patrimonial – dentre os quais não se incluem as indenizações, qualquer que seja o seu tipo.
Também relevante para a formação da convicção do Ministro foi a doutrina
que afirma que as indenizações, independentemente da natureza do dano reparado, não poderiam se sujeitar ao Imposto de Renda pois não foram listadas, pela
legislação ordinária federal, entre as hipóteses de incidência do tributo e, ainda
que tivessem sido, possuem natureza meramente reparatória, não importando
em acréscimo patrimonial.
Por fim, o Ministro ainda cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça a
respeito de outras espécies de indenização, nas quais reconheceu-se a não incidência do imposto de renda.

2.1.2.2. Segunda fase de precedentes
Após o ingresso do Ministro Teori Zavascki na Primeira Turma, em março de
2003, o tema somente voltou a debate em junho de 2005, e foi justamente Zavascki, que não participara do julgamento do precedente anterior, o responsável pela
alteração jurisprudencial que deu origem à segunda fase de precedentes.
A guinada deu-se com o julgado no Recurso Especial n. 674.392/SC (DJ
06.06.2005), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, como já apontado. Naquela
oportunidade, a Primeira Turma, por unanimidade, entendeu ser devido o Imposto de Renda sobre as indenizações por danos materiais decorrentes da rescisão do contrato de trabalho. Apesar de a matéria fática não envolver danos morais, o acórdão enfrentou a temática das indenizações de forma ampla, fixando o
entendimento do Ministro relator, e da Turma, também a respeito das indenizações por danos morais.
O voto vencedor admite como válida a premissa de que, desde que recomponha o patrimônio lesado, a indenização não resultará em um acréscimo tributável. Entretanto, a grande inovação trazida pelo Ministro esteve em identificar
qual o conceito de patrimônio adotado pelo art. 43 do Código Tributário Nacional. Entendeu Zavascki, citando doutrina de Hugo de Brito Machado, que quando o legislador tributário fez referência ao acréscimo patrimonial, esse deve ser
identificado somente em relação ao patrimônio material – aquele que pode ser
economicamente quantificado – do contribuinte. Nas palavras do Ministro, “ao se
referir a acréscimo patrimonial, o CTN, no seu art. 43, está se referindo ao patrimônio material apenas, e não ao patrimônio moral.”
Para chegar a tal conclusão, o Zavascki inicia sua argumentação esclarecendo
que as indenizações visam reparar lesões a bens jurídicos que “podem ser (a) de
natureza patrimonial (= integrantes do patrimônio material) ou (b) de natureza
não patrimonial (= integrantes do patrimônio moral das pessoas)”. Nesse contexto, as indenizações por danos morais visariam, justamente, reparar lesões a bens
jurídicos componentes do patrimônio moral.
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Exatamente por este motivo, segundo o Ministro, a verbas recebidas a título
de indenização por danos morais representariam um acréscimo patrimonial tributável, uma vez que o bem jurídico lesado não compõe o patrimônio material do
contribuinte – único relevante para fins de apuração do acréscimo tributável.
Assim sendo, inexistindo uma redução patrimonial correspondente ao valor recebido a título de indenização por danos morais, não haveria que se falar em recomposição, mas sim em acréscimo patrimonial tributável.
Sustentando tal posicionamento, Zavascki cita a já mencionada doutrina de
Hugo de Brito Machado, assim como de outros tributaristas, como Gisele Lenke,
Hugo de Brito Machado Segundo, Paulo de Tarso Vieira Ramos, Fábio Junqueira
de Carvalho e Maria Inês Murgel.
Cumpre ressaltar que somente com o julgamento do Recurso Especial n.
748.868/RS (DJ 18.02.2008) tal entendimento foi aplicado a um caso cujo objeto
era, de fato, a incidência do Imposto de Renda sobre indenização por danos morais. Naquela ocasião, sagrou-se vencedor o voto do Ministro Teori Zavascki, que
reproduziu, ipsis litteris, os temos de seu voto no supracitado Recurso Especial n.
674.392/SC. O relator, Ministro Luiz Fux, saiu vencido, trazendo os mesmos argumentos que sustentaram seu voto no Recurso Especial n. 410.347/SC, analisado
no tópico anterior.
2.1.3. Primeira Seção: pacificação da matéria, fixação de tese pelo rito dos Recursos
Repetitivos e Súmula STJ n. 498

2.1.3.1. Pacificação da matéria no Recurso Especial n. 963.387/RS
O entendimento encabeçado por Teori Zavascki, que norteou a segunda fase
de entendimentos pela qual passava a Primeira Turma, foi superado no ano de
2008, quando do Julgamento, pela Primeira Seção do Tribunal, do Recurso Especial n. 963.387/RS (DJe 05.03.2009), de relatoria do Ministro Herman Benjamin.
A então divergência entre Primeira e Segunda Turmas foi resolvida com um
placar de seis a um, restando vencido o Ministro Teori Zavascki, que reproduziu
seu voto no supracitado Recurso Especial n. 748.868/RS, já extensamente analisado.
O voto vencedor, proferido pelo relator, inicia sua análise a partir da definição de dano moral, o qual, nas palavras de Benjamin, é “tido como lesão à personalidade, ao âmago e à honra da pessoa”. Por sua vez, as indenizações aos danos
morais representam, na visão do Ministro, um “equivalente, isto é, ‘uma soma de
dinheiro’ a ser paga pelo réu, como forma de ‘compensar’ a vítima”. O caráter
compensatório, portanto, surge como elemento determinante para a conclusão
de Benjamin.
O grande destaque do voto, entretanto, está no fato de o Ministro ter enfrentado a dicotomia entre patrimônio material e imaterial, concluindo que ambos
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são, indistintamente, relevantes para a verificação do acréscimo patrimonial tributável pelo Imposto de Renda. Nesse sentido, vale citar o seguinte excerto do
voto:
“[...] a não incidência do tributo no caso de indenização por dano material e, reversamente, sua incidência sobre a indenização por dano moral violariam a isonomia de tratamento que deve existir entre patrimônio material e patrimônio
moral. E, mais grave, concedendo-se tratamento mais benéfico aos bens materiais
em desfavor dos bens da personalidade.”

Como se vê, o elemento determinante para tal conclusão foi a isonomia que
o Ministro prega entre os patrimônios material e imaterial. O voto não explica,
entretanto, de que forma o critério de discrímen (materialidade do patrimônio) é
irrazoável frente à medida de comparação (haver acréscimo patrimonial disponível para a tributação).
Considerações à parte, relevante é que, (i) tendo as indenizações por danos
morais natureza compensatória; e (ii) devendo as lesões aos bens jurídicos imateriais ser computadas para fins da verificação do acréscimo patrimonial, conclui o
Ministro que “a indenização por dano moral não aumenta o patrimônio do lesado, apenas o repõe, pela via da substituição monetária, in status quo ante”.
Outro fundamento relevante levantado pelo Ministro foi o princípio da reparação integral, segundo o qual deve ser repudiada qualquer violação, direta ou
indireta, à plena eficácia material da reparação ao dano, o que ocorreria caso se
admitisse a incidência do Imposto de Renda sobre as indenizações por danos
morais.
Por fim, o que chama a atenção no voto do Ministro, e possui notável relevância para a presente análise, é o fato de Benjamin afirmar que o entendimento por
ele sustentado somente se aplicaria às indenizações por danos morais pagas às
“pessoas físicas enquanto possuidoras, por excelência, dos direitos da personalidade e das garantidas individuais, consagrados no princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana”.
Apesar de tal afirmação não contar com maiores justificativas, parece entender o Ministro que a então alegada isonomia entre bens do patrimônio material
e imaterial somente se justificaria caso os bens imateriais fossem aqueles decorrentes dos “direitos da personalidade e das garantidas individuais, consagrados
no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana”. Outros bens jurídicos imateriais, como a reputação e imagem mantida pelas pessoas jurídicas, estariam fora do campo de abrangência da decisão.

2.1.3.2. Fixação de tese vinculante no Recurso Especial Repetitivo n. 1.152.764/CE
O tema, finalmente, foi afetado ao rito dos Recursos Repetitivos (tema 370),
culminando na decisão exarada no Recurso Especial n. 1.152.764/CE (DJe
01.07.2010), relatado pelo Ministro Luiz Fux, na qual foi fixada a tese de que:
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“Não incide Imposto de Renda sobre verba percebida a título de dano moral”.
O voto é muito semelhante ao exarado pelo Ministro no longínquo Recurso
Especial n. 410.347/SC, que marcou o início da primeira fase de entendimentos
da Primeira Turma – já analisada neste trabalho.
Entretanto, no julgamento do Recurso Repetitivo, o voto é introduzido com
uma extensa definição de renda e proventos colhida a partir da doutrina de Sacha Calmon Navarro Coêlho. O Ministro transcreve, por mais de cinco páginas,
trecho da obra Curso de direito tributário brasileiro” (6. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2003, p. 448/452), no qual Sacha Calmon define os conceitos de renda e proventos
de qualquer natureza, os quais, em comum, têm o elemento do acréscimo patrimonial.
Na visão do doutrinador, citando Rubens Gomes de Sousa, a renda compreende os rendimentos do trabalho e do capital, e, além de decorrer de um
acréscimo patrimonial, deve “a) provir de uma fonte patrimonial determinada e
já pertencente ao próprio titular da renda [...]; b) ser periódica [...]; c) ser proveniente de uma exploração do patrimônio pelo titular da renda, isto é, do exercício de uma atividade que tenha por objeto fazer justificar o patrimônio”.
Proventos, por sua vez, seriam os “acréscimos patrimoniais que não decorrem de uma fonte permanente”, os quais, para serem tributados, “necessitam de
preceito expresso (numerus clausus) em lei ordinária federal e só geram o dever de
pagar quando realizados”.
Relevante mencionar que, no decorrer do extenso trecho doutrinário transcrito pelo voto, há um determinado parágrafo que, ao tratar da tributação das
indenizações, afirma que somente aquelas pagas a pessoas físicas não estão sujeitas ao Imposto de Renda. As indenizações pagas às pessoas jurídicas, por outro
lado, sujeitar-se-iam à “teoria do balanço”. Reproduz-se, pela pertinência ao tema
da pesquisa, as palavras de Sacha Calmon:
“Na jurisprudência brasileira as indenizações intributáveis são apenas aquelas reparativas atinentes às pessoas físicas. Nas pessoas jurídicas prevalece a teoria do
balanço. Assim, v.g., se um veículo se perde, esta perda produz o patrimônio da
pessoa jurídica, e o valor pago pela seguradora entra no rol das receitas tributáveis. De igual modo uma discussão contratual que redunde em pagamento de
lucros cessantes, em razão até mesmo de condenação judicial, gera uma receita
tributável para a empresa beneficiada pela indenização.”

A questão reside em perquirir se tal passagem foi relevante para a formação
da convicção do julgador quanto ao objeto central do recurso – tributação das
indenizações por danos morais –, ou se trata-se de mero obiter dictum que passou
desapercebido em razão da reprodução do longo excerto doutrinário. A este respeito, relevante notar que o Ministro introduz a transcrição da doutrina de Sacha
Calmon esclarecendo que, com ela, busca-se discorrer “sobre o Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza”. Somente após a transcrição, passa o
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Ministro a analisar a incidência do Imposto de Renda sobre as indenizações, passando a adotar, daí em diante, a mesma doutrina que já havia sido citada no julgamento do Recurso Especial n. 410.347/SC, encabeçada por Roque Carrazza e
por um segundo autor, não identificado, que colaborou na elaboração de obra
coordenada por Hugo de Brito Machado.
A doutrina deste segundo autor, cujo trecho é transcrito pelo Ministro em
parte da decisão dedicada à análise das indenizações, afirma que “qualquer espécie de dano (material, moral puro ou impuro, por ato legal ou ilegal) indenizado,
o valor concretizado como ressarcimento está livre da incidência de imposto de
renda”. Não há, neste ponto, qualquer diferenciação traçada entre os regimes da
pessoa física e da pessoa jurídica.
Além disso, das cinco páginas transcritas da doutrina de Sacha Calmon, o
Ministro Fux grifa e sublinha somente alguns trechos, os quais, justamente, tratam dos elementos essenciais para a conceituação da renda e dos proventos de
qualquer natureza. Dos trechos grifados e sublinhados, vale citar o seguinte:
“[...] B) o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de um acréscimo
patrimonial efetivo, proveniente do capital ou do trabalho, ou da combinação de
ambos (renda); de origem diversa do capital ou do trabalho, ou da combinação de
ambos (proventos), podendo ou não alcançar acréscimos não dotados de periodicidade ou esforço produtivo (dependerá, exclusivamente de cada legislação); C)
enquanto a renda é sempre tributável genericamente, os proventos, para sê-Ia,
necessitam de preceito expresso (numerus clausus) em lei ordinária federal e só
geram o dever de pagar quando realizados.”

Como se vê, o Ministro busca, com a citação de jurista, identificar o conceito
e os elementos essenciais para que se possa tributar os proventos, dando especial
destaque à necessidade (i) de previsão expressa na legislação ordinária (numerus
clausus) e (ii) da verificação de efetivo acréscimo patrimonial.
Adiante, como já observado, o voto passa a tratar especificamente da incidência do Imposto de Renda sobre indenizações, qualquer que seja sua espécie.
O entendimento do Ministro, tomando por base a doutrina de Carrazza, é que as
indenizações não representam acréscimo patrimonial, “mas reparações, em pecúnia, por perdas de direitos”. Além disso, o voto retoma o argumento de que,
ainda que houvesse acréscimo patrimonial, seria necessária previsão legal expressa para que as indenizações fossem alcançadas pelo Imposto de Renda, em respeito ao princípio da legalidade.
Por fim, cumpre esclarecer que Luiz Fux não explora as diferenças entre o
patrimônio material e o patrimônio moral, tratando ambos indistintamente.
Também não é feita, no decorrer do voto, qualquer ressalva quanto à limitação do
entendimento às indenizações por lesões a bens imateriais que decorram exclusivamente dos direitos da personalidade das pessoas físicas, como havia feito Her-
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man Benjamin. Entretanto, a ementa do julgado traz a seguinte redação, que
pode gerar dúvidas:
“1. A verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, cujo objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de
seus parentes, causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-se infensa à
incidência do imposto de renda, porquanto inexistente qualquer acréscimo patrimonial.”

Tal excerto, cumpre esclarecer, não decorre de raciocínio construído no curso do voto do relator, mas é mera cópia da ementa publicada no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 1.021.368/RS (DJe 25.06.2009), também de relatoria do Ministro Luiz Fux. Quando contextualizado no voto proferido naquele
julgado, nota-se que, ao se referir “a verba percebida a título de dano moral”, o
Ministro está aludindo à indenização analisada naquele caso concreto, e não a
determinada classe de indenizações que, necessariamente, tem na “reparação do
sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes” elemento indispensável para
a sua exclusão da base de cálculo do Imposto de Renda.
Os fundamentos do voto, portanto, aplicam-se a toda e qualquer indenização
por lesões a bens imateriais, qualquer que seja a sua espécie.

2.1.3.3. Súmula STJ n. 498
Após a fixação da tese no tema 370, dos Recursos Repetitivos, foi editada,
pelo Superior Tribunal de Justiça, a Súmula n. 498 (DJe 13.08.2012), cujo enunciado é: “Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais.”
A respeito da Súmula, relevante notar que os precedentes que a embasaram
– Recursos Especiais n. 1.150.020/RS, n. 1.152.764/CE, n. 686.920/MS, n. 865.693/
RS, n. 402.035/RN, Agravos Regimentais no Recurso Especial n. 1.017.901/RS, e
Agravo Regimental no Agravo n. 1.021.368/RS – têm por objeto, todos, a incidência do Imposto de Renda das Pessoas Físicas sobre as indenizações por danos
morais.
Outro aspecto relevante é o fato de que o julgado no Recurso Especial n.
963.387/RS, que pacificou a matéria na Primeira Seção, sob relatoria de Herman
Benjamin, não serviu de precedente para a Súmula. Tal acórdão, é de se recordar,
estabelecia que somente a indenização por danos morais paga a pessoas físicas
estaria fora do campo de incidência do Imposto de Renda.
A opção do colegiado por excluir da fundamentação da Súmula o Recurso
Especial n. 963.387/RS pode sinalizar, ainda que de forma implícita, a superação
do entendimento encabeçado por Herman Benjamin, adotando, em seu lugar, os
fundamentos trazidos pelo Ministro Luiz Fux, quando do julgamento da matéria
sob o rito do Recursos Repetitivos.
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2.2. Tributação dos danos morais recebidos pelas pessoas jurídicas na
jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais
Após pesquisa realizada nos Tribunais Regionais Federais das cinco Regiões,
foram identificados dois julgados que tratam da incidência do Imposto de Renda
sobre a indenização por danos morais recebida por pessoa jurídica.
O mais recente deles é o acórdão proferido na Apelação n. 080829380.2017.4.05.8300, julgado em 18 de junho de 2020 pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, relatado pelo Desembargador Federal
Luiz B. da Silva Neto. O entendimento da Turma, que acompanhou unanimemente o voto do relator, foi o de que a Súmula STJ n. 498, analisada no tópico
anterior, aplica-se indistintamente à pessoa física e à pessoa jurídica, uma vez
que, “se o fato jurídico não configura hipótese de incidência do imposto, é indiferente o tipo de contribuinte, se pessoa física ou jurídica, pois está-se a falar do
mesmo imposto – Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza, disposto no art. 43, do CTN”.
O outro argumento apontado pelo Desembargador para sustentar sua posição foi o de que o próprio Código Civil, em seu art. 52, “determinou a aplicação,
no que couber, à pessoa jurídica, a proteção dos direitos da personalidade”. Assim, o argumento sustentado por Herman Benjamin – o qual, frise-se, não foi
reproduzido no julgamento do Recurso Repetitivo, e nem serviu de fundamento
para a Súmula STJ n. 498 –, de que a equiparação entre os bens jurídicos materiais e imateriais somente se justificaria quando estes refletissem direitos da personalidade, também se aplicaria às pessoas jurídicas, por previsão expressa do
Código Civil.
O voto, por fim, ainda menciona que o próprio Superior Tribunal de Justiça,
conforme consagrado em sua Súmula STJ n. 227, reconhece que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
O segundo precedente identificado foi o acórdão proferido na Apelação n.
0001865-13.2008.4.03.6126, julgada no dia 11 de junho de 2015 pela Sexta Turma
do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sob a relatoria da Desembargadora Mairan Maia. O voto é breve e enfático, entendendo, sem maiores reflexões
a respeito de conceitos como patrimônio e dano, que as indenizações por danos
morais não importam em acréscimo patrimonial tributável, uma vez que “visam
à compensação dos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela vítima, não se inserindo no conceito constitucional de renda, tampouco representando acréscimo
patrimonial”.
Sobre este último julgado, relevante mencionar que a União, irresignada,
interpôs Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, autuado sob número
de 1.751.916/SP. O Ministro Gurgel Faria, em decisão monocrática (DJe 20.10.2020),
não conheceu do Recurso, aplicando a Súmula STJ n. 83, segundo a qual “não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal
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se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. No caso, entendeu o Ministro
que a Súmula STJ n. 498, segundo a qual “não incide imposto de renda sobre a
indenização por danos morais”, seria aplicável à matéria em exame, o que revela,
ainda que de maneira isolada, uma tendência dos Ministros do Superior Tribunal
de Justiça a estenderem a não incidência do Imposto de Renda sobre indenizações por danos morais também às pessoas jurídicas.
Passa-se, no próximo tópico, a analisar o posicionamento da PGFN e da Receita Federal a respeito do tema, buscando identificar, no histórico jurisprudencial, o fundamento para as conclusões fazendárias.
2.3. Posicionamento da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Receita
Federal
Sob a perspectiva da tributação da pessoa jurídica, o tema é tratado, no âmbito administrativo, pelo Parecer PGFN/CRJ n. 2123/2011 e pela Solução de Consulta COSIT n. 76/2019. Em síntese, ambas as normativas não aplicam a tese firmada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.152.764/CE e na Súmula STJ n. 498 às
indenizações por danos morais percebidas pelas pessoas jurídicas.
A começar pelo Parecer PGFN/CRJ n. 2.123/2011, cumpre esclarecer que tal
diploma foi elaborado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com o objetivo de dispensar a interposição de recursos e autorizar o requerimento de desistência dos já interpostos quando a matéria em discussão for a incidência do Imposto de Renda sobre as indenizações por danos morais.
Ocorre que o Parecer, expressamente, limita seu âmbito de aplicação às indenizações percebidas pelas pessoas físicas, fato que, entretanto, não é justificado
com clareza. Ao sustentar sua orientação, o Parecer afirma que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“não incide imposto de renda sobre indenização por danos morais à pessoa física,
uma vez que tal verba teria natureza indenizatória, cujo objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes, causados pela lesão
de direito, razão pela qual torna-se infensa à incidência do imposto de renda,
porquanto inexistente qualquer acréscimo patrimonial”.

O Parecer parece se apegar, embora de maneira implícita, ao trecho literal
“sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes”, retirado da ementa do Recurso Especial Repetitivo n. 1.152.764/CE, para concluir que o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça estaria limitado às pessoas físicas.
Outro motivo para tal conclusão pode ser o fato de todos os precedentes
analisados no Parecer terem por objeto o Imposto de Renda da Pessoa Física. Tal
circunstância, entretanto, não é sequer mencionada pelo Parecer, o que limita a
presente análise a simples especulações.
A Solução de Consulta COSIT n. 76/2019, por sua vez, aprofunda-se mais em
seus fundamentos, a partir dos quais é possível identificar, com clareza, a linha de
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raciocínio adotada pela Receita Federal. A COSIT, após definir renda como “acréscimos patrimoniais de qualquer natureza”, passa a analisar a forma como deve ser
apurado, para fins tributários, o acréscimo patrimonial das pessoas jurídicas sujeitas ao Lucro Real, particularmente diante do recebimento de indenizações.
Neste ponto, a Receita Federal toma como ponto de partida conceitos contábeis de renda (lucro líquido), entendendo que, naquela ciência, deve ser reconhecida a baixa, como despesa, do montante relativo ao dano, a qual, se equivalente
à receita decorrente da indenização, não importará em um acréscimo patrimonial tributável.
A COSIT, entretanto, reconhece haver uma distinção entre o conceito jurídico e contábil de renda, mas reduz essa diferença às adições e exclusões ao lucro
líquido contábil legalmente previstas. Nos termos da Solução de Consulta, “as
divergências verificadas entre os preceitos da lei comercial e da legislação tributária são objeto de ajustes materializados por meio das adições, exclusões ou compensações, previstas ou autorizadas nessa legislação”.
Analisando a legislação, conclui a COSIT que não há qualquer hipótese de
exclusão que aponte para as indenizações, devendo ser apurado o lucro mediante
o confronto entre a baixa do bem lesado, como despesa, e a receita decorrente da
indenização recebida. O conceito patrimonial adotado pela Solução de Consulta
é, portanto, aquele reflexo da contabilidade, a qual, por sua vez, é capaz de refletir tão somente o patrimônio material, economicamente mensurável.
A COSIT, ainda, apresenta a base legal para tal incidência, o que, de alguma
forma, permite que o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica escape de um dos
principais argumentos trazidos pelo voto de Luiz Fux, no Recurso Especial Repetitivo n. 1.152.764/CE. Trata-se do art. 44, inciso III, da Lei n. 4.506/1964, segundo o qual “integram a receita bruta operacional [...] as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões”.
Passando à análise específica da incidência do Imposto de Renda sobre as
indenizações por danos morais, a Solução de Consulta cita o julgado no Recurso
Especial n. 134.993/MA (DJ 16.03.1998) que, tratando da possibilidade de pessoas
jurídicas sofrerem danos morais, afirma que “a pessoa jurídica, criação da ordem
legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de
honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros.”
Ainda, com base no mesmo julgado, afirma a COSIT que “o dano moral objetivo é extrapatrimonial” – o que, lembre-se, é característica também comum ao
dano moral subjetivo – e, portanto, a indenização que vier a recompensá-lo não
terá como contrapartida qualquer despesa contábil, gerando um acréscimo patrimonial tributável. Como se vê, trata-se de raciocínio muito semelhante ao desenvolvido pelo Ministro Teori Zavascki em seus votos sobre o tema.
Dois pontos chamam a atenção. O primeiro deles é o fato de, em momento
algum, a Solução de Consulta fazer referência ao Recurso Especial Repetitivo n.
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1.152.764/CE ou à Súmula STJ n. 498. O segundo deles é a diferenciação, traçada
pela COSIT, entre os danos à honra subjetiva e objetiva. Uma possível conclusão,
embora não decorra de raciocínio explicitado pelo COSIT, é a de que a Solução
de Consulta entende que a natureza objetiva do dano moral sofrido pela pessoa
jurídica – que “não tem capacidade de sentir emoção e dor” – afasta a tese vinculante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a qual, inclusive, já havia sido
adotada pela Receita Federal na Solução de Consulta COSIT n. 313/2014, que
tratava de indenização por danos morais paga a pessoa física.
A relevância de tais distinções será analisada, com maior profundidade, em
tópico posterior.
2.4. Conclusões da primeira parte
Pela minuciosa análise do histórico jurisprudencial, é possível concluir que a
não incidência do Imposto de Renda sobre as indenizações por danos morais,
conforme Recurso Especial Repetitivo n. 1.152.764/CE e Súmula STJ n. 498, decorre (i) da inexistência de acréscimo patrimonial, uma vez que, para sua verificação, devem ser consideradas tanto as lesões aos bens jurídicos materiais quanto
aos imateriais; e (ii) da inexistência de previsão em lei ordinária federal, pelo
menos no que diz respeito às pessoas físicas, de que as indenizações compõem a
hipótese de incidência do imposto, conforme exige o princípio da legalidade.
Outros fundamentos, como (i) o princípio da reparação integral; e (ii) a exigência de que, para que se justifique a isonomia entre os patrimônios moral e
material, o bem jurídico lesado esteja resguardado pela dignidade da pessoa humana, não foram acolhidos pelos precedentes com força vinculante.
No âmbito administrativo, por outro lado, a tese sustentada pelo Ministro
Teori Zavascki, ainda que já superada judicialmente, ganha folego, e é utilizada
para sustentar que, em razão de sua natureza extrapatrimonial, o dano moral
subjetivo não impacta negativamente o patrimônio, de forma que a sua compensação, via indenização, terá como efeito um acréscimo patrimonial tributável.
Conclui-se, também, que na visão da Administração a lesão a um bem jurídico imaterial somente é relevante, para verificação de um acréscimo tributável,
quando o objeto de análise é o patrimônio da pessoa física. Isso pode decorrer,
conforme raciocínio desenvolvido pela Solução de Consulta COSIT n. 76/2019, (i)
da “teoria do balanço”, segundo a qual o Lucro Real deve ser calculado conforme
o confronto entre receitas e despesas; e (ii) de o dano moral sofrido pela pessoa
jurídica lesar somente sua honra objetiva, não lhe causando emoção e dor.
3. Segunda parte: análise jurídico-dogmática dos elementos de diferenciação
entre os regimes do Imposto de Renda da Pessoa Física e Jurídica
A segunda parte deste estudo, como já adiantado, não buscará discutir a corretude da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da incidência
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do Imposto de Renda sobre as indenizações por danos morais, e nem fazer apontamentos acerca do conceito – legal ou constitucional – de renda.
O objetivo, nos próximos tópicos, será o de avaliar se, diante das particularidades e elementos característicos dos regimes de tributação da renda das pessoas
física e jurídica, há fundamentos jurídicos para que o entendimento firmado no
Recurso Especial Repetitivo n. 1.152.764/CE e na Súmula STJ n. 498 aplique-se
somente às pessoas físicas, conforme sustentado pela Administração. Tudo isso
tendo em vista que o argumento que levou aquela Corte a afastar a incidência do
Imposto de Renda foi, repise-se, a inexistência de acréscimo patrimonial, uma
vez que, para sua verificação, devem ser consideradas tanto as lesões aos bens jurídicos materiais quanto aos imateriais2.
Para tanto, serão analisadas: (i) as justificativas e fundamentos para a instituição de um tributo sobre a renda; (ii) as teorias que sustentam a instituição do
Imposto de Renda sobre as pessoas jurídicas; e (iii) serão investigados os fundamentos jurídicos para as distinções observadas entre os regimes da pessoa física e
jurídica – dentre elas a adoção do lucro líquido contábil como ponto de partida
para a apuração do Lucro Real. Já na conclusão, será verificado se tais diferenças
são capazes de sustentar o distinguishing proposto pela PGFN e pela Receita Federal.
3.1. Elementos justificadores da instituição de um tributo sobre a renda
Historicamente, a instituição de um imposto sobre a renda é tratada como
uma das etapas mais sofisticadas da tributação, tendo surgido na Inglaterra do
século XVIII como um imposto de guerra, por sugestão do Primeiro-Ministro
William Pitt3. A partir de então, a teoria da tributação passou a se debruçar sobre
as justificativas econômicas e jurídicas para que se tributasse a renda, destacando-se a teoria intitulada de “conceito fundamental de renda”.
Coube, particularmente, ao jurista alemão George von Schanz, ainda no século XIX, o desenvolvimento do “conceito fundamental de renda”, culminando
no modelo Schanz-Haig-Simons (SHS). Sobre o tema, Victor Borges Polizelli comenta:
“Para ele (Schanz), o conceito de renda está relacionado com o aumento do poder
econômico do indivíduo durante um certo período de tempo, incluindo não só os
lucros realizados a partir da troca de bens e outras transações comerciais, mas

2

3

Para fins da análise, o argumento quanto à necessidade de previsão legal expressa será deixado
de lado, uma vez que, conforme apontado pela Solução de Consulta COSIT n. 76/2019, o art. 44,
inciso III, da Lei n. 4.506/1964, traria tal previsão para as pessoas jurídicas, superando tal requisito.
RECEITA FEDERAL. Primórdios do Imposto de Renda no mundo. Disponível em: https://receita.economia.gov.br/sobre/institucional/memoria/imposto-de-renda/historia/primordios-do-imposto-de-renda-no-mundo. Acesso em: 15 maio 2021.

Bruno Fulco Campilongo

771

também os benefícios derivados da utilização de bens (bens de capital, de casas,
jardins etc.) e também do lazer.”4

O cerne do modelo SHS está, como se vê, na identificação do aumento do
poder econômico a partir da captação do bem-estar do indivíduo – “benefícios
derivados da utilização de bens [...] e também do lazer” –, o qual, por sua vez,
revelaria sua maior aptidão para contribuir com os gastos públicos. A tributação
da renda seria, assim, uma decorrência do bem-estar, de forma que, quanto maior
o bem-estar manifestado pelo indivíduo, maior será sua capacidade contributiva.
Tal lógica é didaticamente explicada por Luís Eduardo Schoueri, para quem
a busca do bem-estar é elemento comum a todos os agentes econômicos, sendo
uns mais bem sucedidos do que outros. Nesse contexto, seria justificável que
aqueles que revelam maior bem-estar sejam também os que contribuam com o
custeio das despesas públicas, justamente porque teriam eles maior facilidade em
recuperar-se da perda sofrida com a tributação, gerando maior eficiência econômica e arrecadatória5. O bem-estar, cumulado com a capacidade de produção de
novas riquezas, seriam as justificativas, por excelência, da tributação da renda.
O bem-estar, entretanto, é uma grandeza de dificultosa mensuração6. Exatamente por isso o modelo SHS propõe, com especial contribuição de Simons7, a
sua identificação a partir do consumo e do acréscimo patrimonial verificado pelo
indivíduo8. O consumo indicaria, de forma imediata, a satisfação do bem-estar
pelo indivíduo, ao passo que o acréscimo patrimonial indicaria a existência de
um excedente que assegura a futura satisfação do bem-estar via consumo9.
Ocorre que nem todo dispêndio é manifestação do bem-estar. É certo que
determinados gastos são realizados com o fito de garantir o mínimo existencial
do indivíduo10, ou mesmo para manter a fonte produtora da renda, conforme a
teoria da preservação da fonte11. Como aponta Schoueri, “despesas podem repre-

4

5

6

7

8

9
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POLIZELLI, Victor Borges. O princípio da realização da renda e sua aplicação no Imposto de Renda de
pessoas jurídicas. Tese (Mestrado em Direito) – Faculdade Direito da Universidade de São Paulo.
São Paulo, 2009, p. 37.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Dedutibilidade de doações ao Terceiro Setor. Revista Jurídica – Unicuritiba vol. 5, 2020, p. 443-484.
LAVEZ, Raphael Assef. Progressividade no Imposto sobre a Renda: capacidade contributiva, desigualdade e direitos fundamentais. São Paulo: IBDT, 2020, p. 161.
LAVEZ, Raphael Assef. Progressividade no Imposto sobre a Renda: capacidade contributiva, desigualdade e direitos fundamentais. São Paulo: IBDT, 2020, p. 167.
VETTORI, Gustavo Gonçalves. Contribuição ao estudo sobre as influências recíprocas entre a tributação da renda e o comércio internacional. Tese (Mestrado em Direito) – Faculdade Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011, p. 30.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Dedutibilidade de doações ao Terceiro Setor. Revista Jurídica – Unicuritiba vol. 5, 2020, p. 443-484.
LAVEZ, Raphael Assef. Progressividade no Imposto sobre a Renda: capacidade contributiva, desigualdade e direitos fundamentais. São Paulo: IBDT, 2020, p. 197.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Dedutibilidade de doações ao Terceiro Setor. Revista Jurídica – Uni-
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sentar reduções patrimoniais em vez de representar consumo, na medida em que
não denotem bem-estar ou satisfação pessoal”.
Desta conclusão retira-se, justamente, o fundamento para a dedutibilidade
de determinadas despesas. Ricardo Mariz de Oliveira – ainda que não tratando
do tema sob a perspectiva das justificativas teóricas para instituição do Imposto
de Renda – explica que é válida a desconsideração, para fins de apuração da base
de cálculo do imposto, dos “gastos ou dispêndios não relacionados à produção do
acréscimo patrimonial”, como doações ou distribuição de lucros, justamente por
se tratarem de “uso (destinação, emprego, consumo)” do acréscimo patrimonial,
tratando-se, portanto, de renda consumida12.
Por motivos de ordem prática, e em razão de críticas formuladas à viabilidade de adoção do modelo SHS, buscou-se um modelo alternativo, mas que pudesse, ainda que indiretamente, medir o bem-estar a partir do consumo e do acréscimo patrimonial. A título de exemplo, é grande a dificuldade de se avaliar, com
precisão, o efetivo acréscimo patrimonial decorrente da valorização de um bem
antes que ele seja alienado, com base em simples expectativas. Sobre o tema, assim comenta Polizelli:
“Entretanto, quanto à implementação prática de tal conceito amplo de renda,
Haig admite que dificuldades administrativas poderiam prejudicar a apuração,
por exemplo, de um ganho decorrente da apreciação de um ativo fixo enquanto
este não for efetivamente realizado (particularmente mediante uma transação
com terceiros, um ato de alienação). Porém, a justificativa para não se tributar tal
valor não é porque não se trata de renda, mas sim porque há dificuldades de
mensuração substanciais.”13

O resultado, nesse cenário, foi a adoção de um modelo alternativo, mas cujo
substrato teórico – identificação do bem-estar – permaneceu o mesmo. Trata-se
da apuração da renda mediante a subtração das receitas pelas despesas juridicamente realizadas. Tal técnica, conforme ensina Schoueri, levaria a resultado equivalente ao consumo mais acréscimo patrimonial14, justamente porque o valor resultante da diferença entre as receitas e despesas (i) ou será convertido em patrimônio; (ii) ou será convertido em consumo, manifestando, igualmente, o bem-estar de seu titular.

12

13

14

curitiba vol. 5, 2020, p. 443-484.
OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda (2020). São Paulo: IBDT, 2020.
vol. I, p. 542.
POLIZELLI, Victor Borges. O princípio da realização da renda e sua aplicação no Imposto de Renda de
pessoas jurídicas. Tese (Mestrado em Direito) – Faculdade Direito da Universidade de São Paulo.
São Paulo, 2009, p. 38.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Dedutibilidade de doações ao Terceiro Setor. Revista Jurídica – Unicuritiba vol. 5, 2020, p. 443-484.
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O acréscimo patrimonial e o consumo, como se vê, continuam presentes, mas
são identificados por fórmulas distintas. Tamanha é a relevância dada ao acréscimo patrimonial que o próprio Código Tributário Nacional, ao conceituar renda,
faz expressa referência a tal elemento.
A técnica de apuração da renda a partir do confronto entre receitas e despesas – nas quais, frise-se, não se inclui o consumo, por manifestar bem-estar – é
adotada pelo modelo brasileiro de tributação da renda, sendo aplicada tanto às
pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas. Os critérios de dedutibilidade adotados em cada um dos regimes possuem, entretanto, diferenças importantes. Enquanto nas pessoas jurídicas as despesas dedutíveis possuem base contábil15 e devem atender os critérios da normalidade e necessidade16, as despesas dedutíveis
pelas pessoas físicas são somente aquelas listadas pela legislação, sobressaindo-se
os gastos com saúde e educação. Seriam tais divergências decorrentes de diferenças ontológicas entre os regimes de tributação? Ou somente formas diferentes de
identificação do bem-estar? Para chegar às respostas a tais indagações, necessário, primeiramente, compreender os motivos justificadores da tributação da renda na pessoa jurídica.
3.2. Justificativas para a tributação da renda das pessoas jurídicas: capacidade
contributiva vs. praticidade
Se a tributação da renda se justifica na manifestação do bem-estar, a pergunta que surge é: quem é capaz de manifestar o bem-estar?
A resposta a tal questão deve buscar sua premissa nos estudos sobre a capacidade contributiva. Em trabalho sobre o tema, Leonardo Pignatari alerta que somente os indivíduos são capazes de manifestar capacidade contributiva17, uma vez
que o próprio texto constitucional, ao mencionar a “capacidade econômica” no
capítulo referente aos princípios gerais do sistema tributário, o faz sob a perspectiva do indivíduo, apontando para o “caráter pessoal” e o respeito aos direitos
individuais.
15

16

17

Decreto-lei n. 1.598/1977: “Art. 6º Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 1º O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art. 11), dos resultados
não operacionais, do saldo da conta de correção monetária (art. 51) e das participações, e deverá
ser determinado com observância dos preceitos da lei comercial.”
Lei n. 4.506, de 1964: “Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1º São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2º As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da emprêsa.”
PIGNATARI, Leonardo Thomaz. Revisitando o Imposto de Renda das pessoas jurídicas no Brasil: origens, justificativas e métodos de integração. Revista Direito Tributário Atual vol. 46. São
Paulo: IBDT, 2020, p. 283.
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Especificamente quanto ao Imposto de Renda, ensina Schoueri que não haveria que se falar em bem-estar e satisfação pessoal das pessoas jurídicas, os quais
seriam manifestados tão somente pelos indivíduos18. Isso se justificaria pois a
pessoa jurídica seria mera união, protegida pelo direito, entre pessoas naturais
que possuam algum objetivo em comum, normalmente financeiro. O produto de
tal união seria, portanto, usufruído pelas pessoas naturais dos sócios, verdadeiros
titulares da renda19. E aqui merece destaque um ponto desenvolvido pelo professor titular da USP, em artigo elaborado em parceria com Mateus Calicchio Barbosa: tanto a figura da pessoa física quanto a da pessoa jurídica seriam meras
máscaras, ou personas, por meio das quais se manifesta o indivíduo20.
O raciocínio desenvolvido, citando juristas como Fábio Konder Comparato21,
indica que a personalidade é uma espécie de máscara – remetendo, propriamente, à noção teatral, na qual a máscara separa o indivíduo do personagem – por
meio da qual o indivíduo, em sua noção biológica, manifesta-se perante a sociedade no exercício de suas funções e atividades.
Tal manifestação pode-se dar de duas distintas formas: pela máscara da pessoa física, ou pela máscara da pessoa jurídica. Ambas seriam formas por meio das
quais o indivíduo assume direitos e obrigações perante a sociedade. O trecho que
se segue resume o pensamento dos autores:
“Longe de ser uma ‘realidade’, a pessoa jurídica nada mais é que uma persona –
equivalente àquela a que se conhece por ‘pessoa física’ – de que se valem os indivíduos para apresentar-se perante o ordenamento. Somente a estes é que há de se
reconhecer ‘existência real’. Importa considerar a pessoa jurídica, assim, como
uma máscara utilizada pelos seres humanos para atuarem no palco do mundo
jurídico. Pretender referir-se à ‘vontade’ e à ‘existência’ de um ente coletivo, tal
qual se reconhece em relação a uma pessoa natural, seria ‘navegar a plenas velas
no mar da fantasia’.”22
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SCHOUERI, Luís Eduardo. Dedutibilidade de doações ao Terceiro Setor. Revista Jurídica – Unicuritiba vol. 5, 2020, p. 443-484.
SILVA, Natalie Matos. Integração da tributação das pessoas jurídicas e das pessoas físicas: análise
dos modelos teóricos e de sua adequação ao princípio da capacidade contributiva. In: COSTA,
Alcides Jorge; SCHOUERI, Luís Eduardo; BONILHA, Paulo César Bergstrom (coord.). Revista
Direito Tributário Atual vol. 23. São Paulo: Dialética e IBDT, 2009, p. 368.
SCHOUERI, Luís Eduardo; BARBOSA, Mateus Calicchio. A persona e o direito: entre a realidade
e a ficção das pessoas jurídicas. Revista Direito Tributário Atual vol. 30. São Paulo: IBDT, 2014, p.
251-273.
SCHOUERI, Luís Eduardo; BARBOSA, Mateus Calicchio. A persona e o direito: entre a realidade
e a ficção das pessoas jurídicas. Revista Direito Tributário Atual vol. 30. São Paulo: IBDT, 2014, p.
254.
SCHOUERI, Luís Eduardo; BARBOSA, Mateus Calicchio. A persona e o direito: entre a realidade
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Por outro lado, cumpre ressaltar que outras vertentes interpretativas, as chamadas “realistas”, defendem a existência fenomênica da pessoa jurídica. Justificativas para tanto estariam em afirmações de que as pessoas jurídicas seriam “uma
realidade viva, um organismo social capaz de vida autônoma”, possuindo vontade
própria, dissociada da dos sócios23.
Nesse contexto, Leonardo Pignatari destaca três teorias para a justificação
da tributação do Imposto de Renda nas pessoas jurídicas. A teoria agregadora
defende que tributar a pessoa jurídica é uma forma indireta de se tributar os sócios, justificada tão somente em razão de questões de ordem prática, como a dificuldade de identificar e fiscalizar todos os sócios em companhias abertas. Relevante, desta teoria, é que o titular da renda é o sócio – pessoa física –, agindo a
pessoa jurídica como agente arrecadador24.
Em sentido semelhante, vale citar os comentários tecidos por Natalie Matos
Silva, a qual, citando Rubens Gomes de Sousa – que também defendia a inexistência de capacidade contributiva na pessoa jurídica –, justifica a tributação da
renda empresarial com base na praticidade, visto que o número de pessoas jurídicas é muito menor do que o de pessoas físicas, resultando em uma maior eficiência fiscalizatória. Também, segundo a autora, a tributação das pessoas jurídicas teria maior aceitação social, muito embora o ônus acabe sendo transferido às
pessoas físicas. Tal circunstância, igualmente, facilitaria a implementação de políticas fiscais quando concentrada a tributação na pessoa jurídica25.
A segunda teoria citada por Pignatari é a da ficção legal, segundo a qual a
tributação da pessoa jurídica se justificaria em razão dos privilégios decorrentes
da atuação no mercado mediante uma entidade artificial. O grande problema de
tal teoria é o de que os maiores privilégios da constituição de uma pessoa jurídica
são verificados justamente quando os negócios estão deficitários, situação em que
– para a contradição da teoria – não há incidência do Imposto de Renda. Por fim,
a teoria da realidade objetiva entende que, possuindo a pessoa jurídica existência
fenomênica independente dos indivíduos, teria ela, também, capacidade contributiva própria, o que já foi desmentido em linhas anteriores26.
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AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 339.
PIGNATARI, Leonardo Thomaz. Revisitando o Imposto de Renda das pessoas jurídicas no Brasil: origens, justificativas e métodos de integração. Revista Direito Tributário Atual vol. 46. São
Paulo: IBDT, 2020, p. 288.
SILVA, Natalie Matos. Integração da tributação das pessoas jurídicas e das pessoas físicas: análise
dos modelos teóricos e de sua adequação ao princípio da capacidade contributiva. In: COSTA,
Alcides Jorge; SCHOUERI, Luís Eduardo; BONILHA, Paulo César Bergstrom (coord.). Revista
Direito Tributário Atual vol. 23. São Paulo: Dialética e IBDT, 2009, p. 368-369.
PIGNATARI, Leonardo Thomaz. Revisitando o Imposto de Renda das pessoas jurídicas no Brasil: origens, justificativas e métodos de integração. Revista Direito Tributário Atual vol. 46. São
Paulo: IBDT, 2020, p. 289.
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Ainda que se aceite como verdadeira a teoria realista da pessoa jurídica, possuindo ela existência autônoma, parece inadequado atribuir-lhe capacidade contributiva, particularmente no que diz respeito ao Imposto de Renda. Isso é relevante porque o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar, na Súmula STJ n. 227, que
pessoas jurídicas também podem sofrer danos morais, aproxima-se – embora não
mencione expressamente – das teorias realistas, na medida em que admite ser a
pessoa jurídica titular de direito à honra de forma autônoma a seus sócios. Nesse
sentido, vale citar trecho do voto vencedor, do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, proferido no Recurso Especial n. 134.993 (DJ 16.03.1998) – que serviu de
embasamento para a Súmula STJ n. 227 –, segundo o qual:
“[...] não se pode negar a possibilidade de ofensa ao nome da empresa, à sua reputação que, nas relações comerciais, alcançam acentuadas proporções em razão
da influência que o conceito de empresa exerce. [...] a doutrina, em geral, admite
a tutela da honra das pessoas jurídicas, distinta da proteção da dignidade dos
indivíduos que a compõem.”

Entretanto, mesmo assumindo que as pessoas jurídicas têm sua honra protegida de forma autônoma à dos seus sócios, os julgados sobre o tema, como bem
salienta a Solução de Consulta COSIT n. 76/2019, enfatizam que a empresa é titular tão somente de honra objetiva, a qual traduz-se na imagem da pessoa jurídica perante terceiros. A honra subjetiva, de índole psíquica, é encontrada somente nos indivíduos. Sobre o tema, assim dispõe o voto supracitado:
“Quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa à honra propõe uma distinção inicial: a honra subjetiva, inerente à pessoa física, que está no psiquismo de
cada um [...]. A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de
sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à
injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom
nome no mundo civil ou comercial onde atua.”

Nesse ponto, vale lembrar que a renda, justificando-se no bem-estar do indivíduo, possui natureza subjetiva. Fala-se, inclusive, em “renda psíquica”, noção
que, segundo Kevin Holmes, veria a renda como resultado das satisfações psíquicas subtraídas de seus custos psicológicos27. Nessa perspectiva, por mais que se
admita ser a pessoa jurídica titular de honra objetiva – o que, por sua vez, decorreria do reconhecimento de sua existência fenomênica –, ainda não seria possível
falar em renda da pessoa jurídica, por ausência da “capacidade de sentir emoção
e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva”.

27

FREITAS, Rodrigo de. Reconhecimento, mensuração e tributação da renda no setor imobiliário. Tese
(Mestrado em Direito) – Faculdade Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012, p. 10.
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3.3. Diferenças entre os regimes de apuração e suas justificativas
Considerando (i) que a capacidade contributiva pode ser somente identificada na pessoa física; e (ii) que a pessoa jurídica é mero agente arrecadador de
renda que, ao final, é de titularidade dos sócios, pessoas naturais, pergunta-se: o
que justificaria a utilização de métodos distintos de apuração da renda nos regimes da pessoa física e jurídica, principalmente no que diz respeito às deduções?
Primeiramente, é preciso esclarecer que os métodos não são, de fato, distintos. Ambos pretendem chegar à renda mediante o confronto entre receitas e despesas. A diferença está, justamente, em quais despesas serão consideradas em
cada um dos regimes.
Quando da tributação da renda na pessoa física, as despesas elencadas pelo
legislador como dedutíveis representam custos que não manifestam o bem-estar
do indivíduo, mas sim gastos essenciais para a manutenção do seu mínimo existencial. É preciso ter em mente que, para aquele que vende a sua força de trabalho, a fonte produtora da renda é o seu próprio corpo, não sendo os gastos para
a sua manutenção, como já comentado em tópicos anteriores, manifestação do
bem-estar.
Tratando do tema, Bruno Fulginiti defende que a tributação não pode alcançar os rendimentos destinados a efetivação de direitos fundamentais, os quais, no
caso das pessoas físicas, estariam traduzidos no mínimo existencial. Os dispêndios que se destinam à preservação dos direitos fundamentais revelariam mera
capacidade econômica, mas não capacidade contributiva, necessária à contribuição solidária com o orçamento público28.
Raphael Assef Lavez, em sentido semelhante, explica que a despesa dedutível
pela pessoa física decorre de uma perspectiva subjetiva da noção de renda líquida, devendo ser “necessárias para a sobrevivência e mínimo bem-estar do contribuinte”29, não podendo, por outro lado, decorrer “de uma mera liberalidade ou
ato de consumo”30. O mínimo existencial, portanto, não revelaria bem-estar –
quando muito, revelaria um “mínimo bem-estar”, nas palavras de Lavez –, sendo
essa, portanto, a justificativa para as deduções verificadas no regime de tributação das pessoas físicas.
Quanto às despesas – em geral, de origem contábil – deduzidas pelas pessoas
jurídicas, sua justificativa está, igualmente, na apuração do bem-estar dos sócios
enquanto pessoa física. Como já explicado, gastos para a manutenção da fonte
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FULGINITI, Bruno Capelli. Regras de dedutibilidade no Imposto de Renda: conteúdo normativo e
controle jurisdicional. Tese (Mestrado em Direito) – Faculdade Direito da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2013, p. 142.
LAVEZ, Raphael Assef. Progressividade no Imposto sobre a Renda: capacidade contributiva, desigualdade e direitos fundamentais. São Paulo: IBDT, 2020, p. 194.
LAVEZ, Raphael Assef. Progressividade no Imposto sobre a Renda: capacidade contributiva, desigualdade e direitos fundamentais. São Paulo: IBDT, 2020, p. 194.
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produtora não são consumo, pois não manifestam bem-estar. Ainda mais relevante é a reflexão feita por Schoueri, o qual, comentado a apuração da renda pela
pessoa jurídica, explica que o confronto entre receitas e despesas chega ao valor
que poderá ser distribuído, via dividendos, para os sócios, os quais, por sua vez, o
utilizarão para consumo e acréscimo patrimonial, manifestando o bem-estar31.
Nesse sentido, vale comentar os requisitos da necessidade e normalidade,
previstos no art. 47 da Lei n. 4.506/1964. Tais elementos estão intimamente ligados à manutenção da fonte produtora, o que desqualifica os gastos como consumo. Os demais dispêndios, decorrentes de mera liberalidade, seriam manifestações de bem-estar. Neste ponto, fica clara a forma como a pessoa jurídica é mera
máscara pela qual se manifesta o indivíduo, a ponto deste – como reconhecem os
critérios da necessidade e usualidade – ser capaz de manifestar seu bem-estar por
meio de gastos realizados pela própria empresa.
Ao tratar das distintas formas de apuração do bem-estar mediante a dedução
de despesas – fórmula a que se atribui o título de “princípio da renda líquida”32 –,
Lavez comenta que o critério da “renda líquida” pode ser considerado tanto objetiva quanto subjetivamente. Sob a perspectiva objetiva, exige-se a dedução de
despesas relacionadas à manutenção da fonte produtiva33, as quais, descontadas
das receitas, manifestam o poder de consumo do indivíduo. Já sob a perspectiva
subjetiva, exige-se a dedução de despesas relacionadas à manutenção do mínimo
existencial do contribuinte34, que também não se traduzem em consumo. Importante ressaltar, ainda, que as perspectivas objetiva e subjetiva não alteram o caráter subjetivo da renda. São apenas métodos capazes de apurar uma grandeza
subjetiva: o bem-estar que pode ser abstraído dos excedentes.
A conclusão, portanto, é que ao se analisar a variação patrimonial da pessoa
jurídica pelo confronto de receitas e despesas, busca-se chegar – pelo método
objetivo de confronto entre receitas e despesas necessárias à manutenção da fonte
produtiva – a uma expressão monetária daquilo que os sócios, enquanto indivíduos, poderão utilizar para fins de consumo e poupança, manifestando seu bem-estar. Tal valor é identificável, justamente, na parcela que poderá ser distribuída
via dividendos, ou outras formas de remuneração dos sócios, como os juros sobre
capital próprio.
Isso possui reflexos na legislação. Pode-se citar, a título de exemplo, as receitas decorrentes das subvenções para investimentos, as quais, conforme o art. 30
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SCHOUERI, Luís Eduardo. Dedutibilidade de doações ao Terceiro Setor. Revista Jurídica – Unicuritiba vol. 5, 2020, p. 443-484.
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da Lei n. 12.973/201435, não serão tributadas desde que mantidas em conta de
reserva de lucros, não podendo ser distribuídas aos sócios. A lógica de tal previsão é a de que, não sendo tais receitas distribuídas aos sócios, não haveria que se
falar em renda, por impossibilidade de satisfação do bem-estar dos indivíduos
por trás da máscara empresarial.
A manifestação de bem-estar do sócio é representada, então, por aquilo que
ele poderá absorver da pessoa jurídica para o seu consumo e acréscimo patrimonial, acrescido dos gastos realizados pela própria pessoa jurídica a título de consumo. O elemento psíquico e subjetivo – bem-estar – é identificado de forma objetiva: quantia monetária que poderá ser retirada da sociedade.
4. Conclusão: análise do distinguishing proposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional e Receita Federal
Fixou-se, nos tópicos anteriores, que se justifica a tributação da renda por ser
ela manifestação do bem-estar, o qual, por sua vez, somente é revelado pelos indivíduos, em sua noção biológica. A pessoa jurídica, ainda que titular de honra
objetiva, não possui sentimentos, emoções, ou qualquer elemento psíquico capaz
de manifestar bem-estar, não revelando, portanto, capacidade contributiva autônoma. Nesse contexto, a avaliação da variação patrimonial das pessoas jurídicas
obedece a critérios objetivos, os quais são capazes, mediante a identificação dos
valores que poderão ser distribuídos aos sócios, de mensurar o bem-estar dos indivíduos por trás das pessoas jurídicas, que serão capazes de consumir ou poupar
aquilo que receberem.
Diante de tais premissas, cumpre avaliar se há fundamento no distinguishing
proposto pela PGFN e Receita Federal à tese fixada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.152.764/CE e na Súmula STJ n. 498, segundo a qual não incide o Imposto de Renda sobre as indenizações por danos morais.
Tal avaliação exige que se enfrente a seguinte pergunta: considerando que o
bem-estar do indivíduo é medido pelos lucros empresariais passíveis de distribuição, é possível dizer que o dano moral objetivo sofrido pela pessoa jurídica impacta o bem-estar do sócio?
A resposta, por todos os fundamentos trazidos até o momento, parece ser
negativa. Como já salientado, o modelo SHS havia, originalmente, proposto a
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Lei n. 12.973/2014: “Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do
lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
I – absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II – aumento do capital social.”
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identificação do bem-estar – renda psíquica – a partir do consumo e acréscimo
patrimonial. Com a tese fixada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.152.764/CE e
na Súmula STJ n. 498, entretanto, é possível concluir que um novo critério, para
além do consumo e acréscimo patrimonial, foi adotado para a apuração do bem-estar: a preservação da honra e imagem, constitucionalmente protegidos.
Não se propôs a discutir, neste trabalho, se tal critério é ou não adequado, A
questão é que o confronto entre receitas e as despesas normais e necessárias – no
bojo da apuração da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
– tem como único objetivo apurar os valores a serem distribuídos às pessoas naturais, os quais, por sua vez, serão passíveis de consumo e poupança. Exatamente
por tal motivo são utilizados critérios objetivos e monetariamente mensuráveis,
que não podem levar em conta elementos extrapatrimoniais, os quais, por certo,
não afetarão os valores a serem distribuídos aos sócios – e, portanto, não afetarão
o bem-estar, traduzido na capacidade de consumir e poupar.
Nesse sentido, parece adequada a conclusão fazendária, a qual, inclusive,
guarda coerência com a interpretação do Superior Tribunal de Justiça a respeito
dos danos morais sofridos pelas pessoas jurídicas: se esta Corte “admite a tutela
da honra das pessoas jurídicas, distinta da proteção da dignidade dos indivíduos
que a compõe”, em nada os danos morais sofridos pelas pessoas jurídicas podem
impactar o bem-estar das pessoas físicas, justamente por se tratar de esferas de
proteção distintas.
O raciocínio pode ser resumido no seguinte silogismo:
Primeira premissa: se a renda tem fundamento no bem-estar,
Segunda premissa: se o bem-estar somente é manifestado pelo indivíduo;
Conclusão: então somente o dano moral sofrido pelo indivíduo será capaz
de afetar, negativamente, seu bem-estar, sendo justificável a exclusão de
sua indenização da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Tal conclusão poderia ser questionada à luz do princípio da igualdade, o que,
como se verá, não se sustenta. Pense no exemplo do dentista que pode, à sua opção, exercer sua atividade sob a máscara da pessoa jurídica ou sob a máscara da
pessoa física. No primeiro caso, sendo optante pelo Lucro Real, apurará sua renda mediante o confronto entre receitas e despesas. No segundo caso, poderá optar pelo regime do livro-caixa, também apurando sua renda pelo confronto entre
receitas e despesas. Como se vê, trata-se de situações muito semelhantes. Entretanto, caso o consultório deste dentista venha a ser objeto de ofensas a sua honra
objetiva – como falsas acusações de que o dentista utilizava produtos de baixa
qualidade – e sejam recebidas recompensas a título de indenizações de danos
morais objetivos, teríamos as seguintes situações: (i) caso a atividade seja desempenhada por intermédio da pessoa jurídica, a indenização será tributável; (ii)
caso seja desempenhada pela pessoa física, com a apuração de livro-caixa, não
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será tributável36.
Entender que tal circunstância implicaria aplicação de tratamento desigual
para situações análogas seria, entretanto, ignorar a distinção traçada pelo Superior Tribunal de Justiça entre o dano sofrido pela pessoa jurídica e pelo sócio. Se
aquela Corte reconhece regimes jurídicos distintos, não seria coerente com a própria jurisprudência entender que a ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica
pode afetar o bem-estar do sócio, pessoa natural.
Assim, se a busca é pela coerência e consistência das decisões do Superior
Tribunal de Justiça, o distinguishing proposto pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal parece de todo adequado.
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