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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar 
início à Sessão da hoje com a ausento do professor Schoueri que está 
no exterior, está presidindo um evento e também o Dr. Zilveti que está 
fora do Brasil. Então, vamos dar início à reunião com ausência, 
infelizmente, dos dois. No pequeno expediente, alguma comunicação? 
Eu queria lembrar a todos que na semana que vem, não sei se todos 
sabem, mas nós divulgamos, nós vamos ter aqui, nesse local, o 
lançamento do livro “Diálogos Póstumos com Alcides Jorge Costa”, que 
é um livro editado pelo IBDT e, juntamente, nós teremos a dedicação 
deste auditório ao professor Alcides, o auditório passará a se chamar 
Alcides Jorge Costa. Eu queria convidar a todos que puderem estar 
presentes, sexta-feira, dia 12, às 10h15, vai ser uma cerimônia breve de 
30 minutos. Mas eu queria convidar a todos, não somente para uma 
homenagem à memória do nosso ex-presidente e cofundador do 
Instituto, mas também, a homenagem à família que vai estar presente, 
à viúva e aos filhos e outras pessoas da família. Então, quem puder vir, 
por favor, compareça, será muito bom para nós todos. Professor Gerd.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Muito importante, justamente eu queria só 
chamar atenção que nós chamar que nós temos aquele professor ilustre 
aqui na plateia, que vai nos ajudar na interpretação das leis tributárias, 



o professor José Arruda, então, faça o favor, eu gostaria que 
participasse aqui da Mesa física. Mesa é geral, mas aqui é física. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixando bem claro, 
professor, José Maria Arruda é professor de Direito da Faculdade de 
Direito da USP. Muito bem-vindo. Obrigado pela presença, viu? É uma 
honra, uma honra para nós. 

Sr. José Maria Arruda: Eu que agradeço e com esse tema. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Algum tempo atrás, o seu 
nome até foi mencionado aqui. Nós pensamos em convidá-lo, eu tenho 
que confessar que eu não me lembro agora, especificamente o tema, 
mas a propósito de um trabalho seu publicado, nós imaginamos 
convidá-lo um dia para comparecer aqui para debater. Eu vou resgatar 
esse tema e, quem sabe, o convite será feito a seguir. 

Sr. José Maria Arruda: Com prazer, professor. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, então podemos passar 
para a pauta. A Fabiana está preparada? 

Sra. Fabiana Carsoni: Estou.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estudou a noite inteira? 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós vamos discutir o tema 
do RE 651703. Este tema, relatado pelo Ministro Luiz Fux em grau de 
Repercussão Geral, que foi fixada uma tese, uma tese específica sobre o 
ISS nas operadoras de planos privados e assistência à saúde. Estou 
lendo a tese: "realizam prestação de serviço sujeita ao ISS". Eu não 
centralizo a preocupação do nosso encontro aqui na conclusão, até 
porque, salvo se eu estou enganado, a lista de serviços da Lei 
Complementar dá cobertura a esta conclusão, o que significa que o 
ministro não precisaria ter se estendido tanto para decidir o que 
decidiu. E o risco e o problema está exatamente no fato de ele ter se 
estendido em considerações sobre critérios de interpretação da lei 
tributária, obviamente, envolvendo muito os art. 109 e 110 e a inter-
relação entre o Direito Privado e o Direito Tributário. Eu confesso que 
da minha parte, ao ler com bastante atenção ao acórdão, fiquei muito 
preocupado com várias passagens. Então, aqui, a inclusão na pauta se 
deve a esta razão. Claro que nós vamos discutir tudo, inclusive, 
aproveitando a presença do professor José Maria, vamos discutir o 
acórdão em todos seus aspectos. Mas eu queria chamar a atenção que 
este é o foco central, porque extravasa o problema específico, não é? E 



até, não sei se tem algum processualista aqui, os nossos associados 
processualistas, não estou vendo presente aqui, para saber o que faz 
parte da Repercussão Geral. É só a tese em si ou os pressupostos? 
Porque o Código de Processo Civil atual, mudando um pouco o conceito 
que nós tínhamos antes, traz os pressupostos como componente da 
conclusão. Então, isso é muito perigoso, porque as afirmações que aqui 
estão são afirmações que contrariam, inclusive, manifestações 
anteriores do próprio Supremo Tribunal Federal e, claro, da doutrina. 
Então, vamos para a exposição da Fabiana Carsoni. Por favor. 

Sra. Fabiana Carsoni: Fabiana, bom dia. Bom, como já mencionado 
pelo Ricardo, esse acórdão foi um acórdão decorrente de um julgamento 
do Supremo em Repercussão Geral e o tema em debate era analisar a 
incidência ou não do ISS nas operações de plano de saúde. A Lei 
Complementar do ISS realmente tem um item relativo especificamente a 
esse serviço, mas os contribuintes alegavam que essa atividade não 
corresponderia ao conceito do Direito Privado de “serviço”, porque essa 
atividade, ela não seria uma verdadeira obrigação de fazer, mas 
envolveria uma obrigação de dar e, mais do que isso, essa atividade, ela 
teria uma natureza securitária e aí, os contribuintes alegaram que os 
seguros, eles não se submetem à existência do ISS, mas sim do IOF. A 
grande questão aqui é que essa atividade, especificamente, não se 
submete a nenhum tributo a não ser o ISS. Então, isso também foi um 
ponto de consideração aqui pelas decisões. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: PIS/Cofins? 

Sra. Fabiana Carsoni: Não, eu digo não tem ICMS, não tem... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Imposto. 

Sra. Fabiana Carsoni: É, não tem ICMS, não teria ISS e não teria IOF, 
mas teria PIS/Cofins, Imposto de Renda. Então, esse era o fato, o 
relator do processo, como mencionado pelo Ricardo, também era a 
ministro Luiz Fux. Antes de analisar especificamente os fundamentos 
dados pelo ministro Luiz Fux para decidir a questão, eu queria só 
destacar, que eu acho que é importante, acho que seria interessante ter 
um processualista para falar sobre a matéria, mas eu queria dar uma 
impressão pessoal aqui, até para afastar o medo que esse acórdão, num 
primeiro momento, causou. De fato, ele traz considerações novas sobre 
a interpretação da legislação tributária, considerações essas, que são 
bastante preocupantes. Mas, nem todos os ministros que decidiram ou 
que acolheram essa mesma conclusão, eles acolheram a conclusão por 
esses fundamentos, alguns ministros enxergaram nessa atividade uma 
obrigação de fazer. Então, o que está me parecendo é que os 
fundamentos adotados pelo ministro Luiz Fux não necessariamente, 
eles constituem a razão da decisão, já que para se chegar à conclusão 
pela constitucionalidade, pela validade da incidência tributária, nem 
todos os ministros adotaram os mesmos fundamentos. O Barroso 



adotou exatamente os mesmos fundamentos, ele deu uma declaração 
de voto aqui em que ele falou algumas coisas semelhantes, embora não 
tenha repetido absolutamente todas as considerações do ministro Luiz 
Fux. Mas outros ministros, como o Fachin, por exemplo, que também 
deu uma declaração de voto, se limitou a dizer que enxergava nessa 
atividade uma intermediação, e havendo uma intermediação, há uma 
prestação de serviço no conceito jurídico, no conceito de obrigação de 
fazer do Direito Civil. Então, o que me parece é que seria, talvez, 
prematuro dizer que essa decisão, os fundamentos dessa decisão têm 
uma força vinculante para outros efeitos, mas lógico, a decisão causa 
preocupação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou pedir, na semana 
que vem, os nossos processualistas se manifestarem sobre isso. 

Sra. Fabiana Carsoni: Tá. Bom, agora passando para os fundamentos, 
eu não estabeleci aqui uma ordem para análise, que me parece que são 
várias as afirmações, às vezes, até um pouco contraditórias. Então, se 
vocês quiseram me interromper na minha fala para que a gente discuta 
e assim, as questões não se percam, por favor, me interrompam. Ele 
começa fazendo referência àquele acórdão do Supremo que tratou do 
aluguel de coisas, do aluguel dos guindastes, que foi um acórdão 
baseado, essencialmente, nessa diferenciação entre obrigação de fazer e 
obrigação de dar. E a primeira preocupação aqui, é que ele diz que, 
aparentemente, esse entendimento desse acórdão, que inclusive, gerou 
uma Súmula Vinculante, ele estaria superado. E ele diz que está 
superado, inclusive, por outras decisões do Supremo. Quais são essas 
decisões? Aquelas que julgaram o leasing e que disseram que o leasing 
financeiro e o lease-back são prestação de serviço. Ele chega a afirmar 
duas vezes ao longo do acórdão que teria havido essa superação então, 
em razão dessas duas decisões. E, de fato, acho que essas decisões do 
leasing, elas, já na época que proferidas, causaram essa preocupação 
também, mesma preocupação que causa esse acórdão agora, porque os 
ministros Eros Grau, que era o relator, e Joaquim Barbosa se 
pronunciaram num sentido econômico, ou seja, eles não se 
preocuparam tanto com essa distinção entre obrigação de fazer e 
obrigação de dar. O ministro Joaquim Barbosa, ele chega a dizer que o 
art. 110 do CTN, ele não tem serventia nenhuma e ele fala que é 
necessário capturar a essência econômica do negócio jurídico. E como 
na essência econômica esses negócios jurídicos, eles se assemelhavam a 
um financiamento, isso seria um serviço de qualquer natureza, já que a 
expressão utilizada na legislação, ela é “serviços de qualquer natureza”. 
Então, eles entendem que esse, qualquer natureza, denota uma 
amplitude muito grande ao termo, a ponto de não permitir que eu fique 
só nessas discussões de obrigação de fazer versus obrigação de dar.  

Primeiro ponto, sobre essa questão de estar ou não superado o 
entendimento do guindaste. Primeiro, que a súmula está em vigor e tem 
Repercussão Geral, inclusive, e até, bom, onde eu tenha conhecimento, 



eu não tenho nenhuma notícia que eles pretendem revogar isso. E aliás, 
pelo o que eu me recordo também, a Lei Complementar, ela não tem um 
item de aluguel. O projeto de lei tinha e houve um veto presidencial, 
justamente, fundamentado na impossibilidade de se tributar o que é 
obrigação, o que não seja obrigação de fazer. Mas é interessante que a 
Ministro Marco Aurélio, que foi o único voto vencido aqui sobre o tema, 
ele diz que não está superado e que tem que haver uma cautela muito 
grande, mesmo na interpretação desses julgados sobre o leasing, 
porque ele diz que lá, foi identificado, foi analisado o núcleo principal 
dessas atividades de leasing e foi identificado que no núcleo principal 
do leasing, existe, sim, uma obrigação de fazer. Então, ele diz que 
mesmo nesses julgados do leasing, foi sim, especialmente para alguns 
ministros, talvez não para todos, importante analisar se tinha uma 
obrigação de fazer e, aí, eu retomo o que eu falei no começo, no sentido 
de que, nesse acórdão aqui, também para alguns ministros foi 
importante analisar se essa operação de plano de saúde envolvia ou não 
uma obrigação de fazer. E após constatar que, envolvia, sim, uma 
intermediação e uma administração de plano de saúde, é que alguns 
ministros falaram: sim, isso é um serviço, porque envolve uma 
obrigação de fazer. Então, esse ponto é interessante, porque o Ministro 
Marco Aurélio pontua bem a questão e diz: ‘calma, é apressado, já 
concluir, como concluí o Ministro Luiz Fux, no sentido de que estariam 
automaticamente superados os precedentes, as decisões, súmula sobre 
a questão do aluguel e que tem por atrás essa discussão, obrigação de 
dar, obrigação de fazer’. O segundo ponto que aparece algumas vezes na 
decisão do Ministro Luiz Fux, são os arts. 109 e 110 do CTN. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso interromper um 
pouquinho? 

Sra. Fabiana Carsoni: Sim. Claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de focarmos nos dois 
artigos, se eu não estou enganado, o RR 116121, ele havia decidido ser 
inconstitucional a tributação da locação de bens, foi relatado pelo 
Marco Aurélio, né? E o Marco Aurélio seguiu essa linha de prevalência 
no sentido do termo no direito privado. 

Sra. Fabiana Carsoni: Isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E essa distinção, bom, a 
consequência, porque ser uma obrigação de fazer é uma consequência, 
você está verificando o direito privado. Mas a ponto que eu queria 
colocar é o seguinte, muitas outras ocasiões o Supremo foi buscar no 
Direito Privado o entendimento, para não falar nem em tipo, nem em 
conceito, um entendimento de que o termo empregado pela Constituição 
para definir uma competência tributária. Por exemplo, o quê que é o 
empregador, não é? Você acha que, no caso específico do ISS, o fato de 
a Constituição se referir a serviço de qualquer natureza, esse “qualquer 



natureza” poderia deformar o conceito de serviço no Direito Civil? Esse é 
um ponto importante, me parece, não é? 

Sra. Fabiana Carsoni: É, esse é um ponto bem importante, porque tem 
uns ministros que se valem desse “qualquer natureza” para justificar a 
amplitude da tributação. Mas, o que me parece, é que a justificativa por 
qualquer natureza, ela está dentro do próprio Código Civil, porque o 
Código Civil tem a prestação de serviço, acho que, se não eu me engano, 
era no código anterior era locação de serviço, mas enfim, é a prestação 
de serviço. Significa dizer que somente o que está contido dentro da 
regulamentação desses dispositivos é que está sujeito à incidência do 
ISS? Porque, partindo do raciocínio de que eu só posso interpretar... 
como a Constituição adotou o termo serviço, que é um termo utilizado 
pelo direito privado e, aí, considerando a art. 110 do CTN, eu devo 
interpretar essa norma à luz da legislação do Direito Privado, eu só 
poderia concluir que serviço é aquilo que isto está compreendido dentro 
daqueles dispositivos de prestação do serviço do Código Civil? A 
resposta é não, porque o serviço de qualquer natureza, ele compreende 
outras obrigações de fazer, além daquelas contidas naquela disciplina. 
Então, me parece que esse “qualquer natureza” não afasta a aplicação 
do direito privado, continua aplicável o direito privado e continua 
aplicável ao direito privado na parte das obrigações, em que diferencia a 
obrigação de dar e a obrigação de fazer. O “qualquer natureza” afasta 
uma possível interpretação, no sentido de que só é tributável pelo ISS 
aquele que está dentro da regulamentação desses dispositivos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria enfatizar esse 
ponto, porque se a Constituição tivesse falado a contribuição dos 
empregadores de qualquer natureza, nós íamos ficar pensando: bom, 
que tipo de empregador está abrangido aí, é empregador da CLT, é 
empregador do Código Civil? Enfim... 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Do governo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas quando ele fala só 
empregador, ele não deixa margem à dúvida, empregador é empregador. 
Quando ele fala mercadoria, mercadoria é mercadoria. Quando ele fala 
propriedade territorial, propriedade territorial. Esse “qualquer natureza” 
aqui poderia ser um gancho para uma extensão do conceito de Direito 
Privado, me parece que não foi essa a linha seguida pelo Fux, mas 
queria só, já que nós estamos debatendo aqui. O pessoal da Mesa que 
quiser também falar, por favor, hein? 

Sra. Fabiana Carsoni: Eu também acho que não foi nessa linha, mas 
ele usa esse argumento também, que já foi utilizado, por exemplo, no 
acórdão do leasing de que o “qualquer natureza” denota que eu não 
posso me prender só ao que está no direito privado. Ele não afasta por 
completo a aplicação dos conceitos do direito privado, mas ele diz que 



eu não posso me fixar somente neles, eu tenho que, inclusive, ir buscar 
o conceito de outras ciências, finanças, contabilidade, economia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, mas, desculpe insistir, 
eu não sei se eu estou sendo insistente demais, mas nós estamos 
preocupados com a extensão ou a ampliação do critério interpretativo 
que ele usou aqui. Eu estou colocando e insistindo nessa questão, 
porque se nós acharmos que o “qualquer natureza” - ou ele achar, 
melhor que nós -, se ele tiver achado que o “qualquer natureza” é um 
elemento fundamental para a linha de raciocínio que ele adotou de 
relativizar o conceito do direito privado, nós podemos ficar mais ou 
menos seguros de que quando se tratar de outros conceitos onde não 
têm qualquer natureza ou qualquer dúvida, o conceito ou o tipo estiver 
bem estabelecido, não é? Nós estaremos livres desse tipo de 
interpretação. 

Sra. Fabiana Carsoni: Não, mas essa não é a premissa dele. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quero deixar bem claro isso 
para todo mundo, certo? João. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria objetar essa conclusão, se você 
me permitir. Eu vou ler aqui a ementa, o item 18 da ementa. Eu vou até 
colocar aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Diga-se que a ementa é o 
próprio acórdão, né? Método Fux. 

Sr. João Francisco Bianco: O item 18 diz assim: "O art. 156, inciso III 
da Constituição, ao referir-se a serviços de qualquer natureza, não os 
adstringiu às típicas obrigações de fazer, já que em raciocínio diverso, 
conduziria a afirmação de que haveria serviço apenas nas prestações de 
fazer, nos termos do que define o direito privado, o que contrasta com a 
maior amplitude semântica do tema adotado pela Constituição, a qual, 
inevitavelmente, leva à ampliação da competência tributária na 
incidência do ISS.” 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João, muito bem lembrado. 

Sr. João Francisco Bianco: E aqui, só complementando aqui, no item 
20 da ementa-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa passagem é o ponto 
que eu levantei. 

Sr. João Francisco Bianco: Ele diz aqui: “A classificação: a obrigação 
de dar e obrigação de se fazer, escapa à ratio que o legislador 
constitucional pretendeu alcançar” etc. E aqui no finalzinho ele diz: 
“Qual é o objetivo aqui no ISS?”. Ele até grifou: “O de captar todas as 



atividades empresariais, cujos produtos fossem serviços sujeitos à 
remuneração no mercado”. Então, ele parece fazer essa distinção. Se a 
Constituição dissesse só serviço, parece que então, seria possível 
buscar no direito privado o conceito de serviço. Mas quando a 
Constituição usou serviço de qualquer natureza, parece que houve 
uma... isso é que eu estou reproduzindo o pensamento dele, parece que 
houve uma ampliação aqui do conceito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho muito interessante verificar o 
seguinte, a Constituição, ela não fala em prestação de serviços, ela fala 
em serviços. Portanto, o que interessa não é a atividade de prestar, ou 
seja, obrigação de fazer, mas sim o resultado dessa atividade. Na 
verdade, é um imposto de consumo, onde eu entrego um bem imaterial, 
mas não é a atividade, tanto é assim, que se eu sou contratado para um 
projeto de arquitetura, né? Eu posso prestar, ou seja, no sentido de que 
elaborar durante dois anos esse projeto se ele apresenta falhas, não é 
aprovado e não é pago, então, simplesmente não houve nada, por quê? 
Não houve um resultado ou como o João se referia agora, não houve um 
produto, o produto não é prestação, o produto, para mim, é justamente 
o resultado dessa atividade. Eu acho que é interessante reparar um 
pouco esses aspectos, não é? Porque são bem específicos, exatamente 
no sentido de se verificar se aplica os conceitos puramente do direito 
privado ou não. Na minha opinião, é um caso típico onde o Direito 
Tributário pode ampliar um pouco o conceito obrigação de fazer, do 
Direito Civil, não é? No entanto e, aí, é importante exatamente a 
restrição no Código, quando ele diz que eu não posso alterar os 
conceitos quando são utilizados para definir competência. Então, essa é 
uma questão muito delicada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luís Flávio. 

Sr. Luís Flávio Neto: Luís Flávio. Ainda me mantendo na existência 
dessa expressão de “qualquer natureza” na Constituição, tem uma 
expressão que nós não encontramos em outros dispositivos, não é? E, 
aí, eu me preocupo em como nós iremos passar a aplicar outras normas 
de competência tributária que não há essa ressalva. Então, nós temos 
aí um outro precedente do Supremo, que eu também não sei se está 
superado ou não, que é o entendimento do Supremo que a competência 
dos estados e Distrito Federal para tributar veículos automotores, e 
note que a Constituição não disse veículos automotores de qualquer 
natureza, a Constituição disse, veículos automotores, ponto. E o 
Supremo, obviamente, partindo de uma interpretação histórica 
também, do antigo TRU, que não previa a incidência de IPVA sobre 
embarcações, sobre aeronaves, todos com motores, disse: ‘olha, veículos 
automotores desde que transitem na terra, desde que sejam terrestres’. 
Será que a Constituição deveria ter trazido veículos de automotores de 
qualquer natureza, pois apenas assim poderia ser tributado aeronave e 



embarcação? Porque se for necessário isso, eu vou passar a criar 
algumas restrições em rendas. A Constituição não disse renda de 
qualquer natureza. Tem lá o princípio da universalidade, tem uma série 
de… em relação à renda, ainda tem esse princípio, mas qual outra 
competência tributária traz expressamente de “qualquer natureza”? 
Passarão a surgir teses aí dizendo: olha, que há uma ressalva que o 
Supremo deverá verificar caso a caso. Me preocupa essa questão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria lembrar. O João, 
ao ler aí sua passagem. Eu confesso que quando levantei essa questão 
não lembrava desse específico trecho, eu até perguntei se era linha do 
Fux. Eu não lembrava, João, foi muito bem lembrado esse ponto aí, que 
corrobora a dúvida que eu levantei. Pelo menos justifica a dúvida 
levantada. Agora, pois não, só para terminar aqui. Eu queria lembrar, 
quando ele leu, me recordei de algo que eu considero que é uma 
doutrina do Supremo Tribunal Federal, porque isso tem sido 
manifestado em vários precedentes sobre os assuntos mais variados 
possíveis. É quando o Supremo se refere ao significado semântico 
mínimo das palavras que não pode ser desconsiderado, né? E eu lembro 
aquele famosíssimo RE de 1972, relatado pelo ministro Luiz Gallotti, eu 
falo famosíssimo, porque se há um acórdão cujo trecho é repetido pelo 
Supremo também e nas mais variadas questões, apesar de ser um de 
1972 e é repetido até recentemente, é o RE n. 71758, em que o Gallotti 
diz o seguinte: “se a lei pudesse chamar de compra o que não é 
compra”... ele estava tratando de imposto de renda, hein? “[S]e a lei 
pudesse chamar de compra o que não é compra, de importação o que não 
é importação, de exportação o que não é exportação, de renda o que não é 
renda, ruiria todo o sistema tributário inscrito na Constituição”. Naquela 
ocasião, estava sendo discutido se o imposto, cuja lei, dizia que o fato 
gerador era remessa para o exterior, se incidiria o imposto de renda, 
não é? E o Supremo, o voto Luiz Gallotti foi uma decisão 
conturbadíssima, que eu me lembro, foi seis a cinco a votação, não 
houve, não houve uma uniformidade conceitual dos votos. Cada um 
votou como uma razão. Mas essa passagem do voto do Luiz Gallotti 
ficou sendo antológica, não é? Professor. 

Sr. José Maria Arruda: José Maria Arruda. Especificamente nessa 
questão dos serviços de qualquer natureza, eu acho que houve uma 
estratégia aí, de relativizar uma certa construção de entendimento 
anterior de serviço como obrigação de fazer, prestação de fazer nesse 
“qualquer natureza”, ficou um pouco árido, não é? Serviços de qualquer 
natureza é qualquer tipo de serviço. É diferente de falar serviços e 
congêneres. Se tivesse um imposto sobre serviços e congêneres, a gente 
ia começar a discutir: bom, serviços e coisas parecidas com serviços, 
mas quando você fala serviço de qualquer natureza ainda é serviço. 
Então, estou um pouco acho que na linha do Ricardo. Esse é um ponto. 
Outro ponto, e bem lembrado, né? Quer dizer, essa fixação do fazer e 
dar nesse Recurso Extraordinário, foi relatado mesmo pelo ministro 
Marco Aurélio, seis a cinco, como outros tantos exemplos de seis a 



cinco, não é? O que mostra que interpretar não é buscar sentido, 
descobrir sentido, é construção de entendimento, foi um critério. Não 
sei se necessariamente era o mais correto se pretender ao direito 
privado, mas o fato é, que nós temos um texto constitucional, e ele tem 
um estilo. Há uma diferença entre interpretar bula de remédio, o 
evangelho do São João e do Marcos, você tem aqueles estilos e tem o 
como é definido o sistema constitucional. E a nossa Constituição, é 
aquele chavão, mas é fato, ela é muito analítica, quando se trata de 
matéria tributária, mormente, regra de competência. Então, é aí que 
tem a tentativa de evitar esses conflitos todos, dessa, federativos, de 
três níveis etc. de tentar fixar muitas competências ao menos dos 
impostos, não é? Outro ponto aí, que joga um papel estranho nessa 
argumentação, essa dicotomia, conceito econômico versus conceito 
jurídico. Como se houvesse só um conceito jurídico para ser visto e 
como se houvesse algo que, na economia, está tranquilo: ah, o serviço 
conforme os economistas... Não. Não existe isso. E da economia não há 
essa preocupação analítica com essas definições, eles não distinguem 
mercadoria de serviço, de trabalho, tudo é mercadoria no capitalismo, 
na economia. Então, o mercado de trabalho, a mercadoria que você 
vende é o seu esforço, sua disposição laboral, não é? Então, não existe 
isso lá na economia e se repete muito. Assim como se repete o conceito 
de determinado e indeterminado, tipo conceito, não é? Agora, o que me 
preocupa mais, também aqui concordando com o Ricardo Mariz, é a 
estratégia argumentativa utilizada para tratar desse serviço específico. 
Porque esse tema já estava bem amadurecido na jurisprudência, sobre 
ter ISS, mas a discussão era o que compunha, o que era o aspecto 
material e, portanto, quantitativo do ISS, especificamente os repasses, 
os pagamentos aos verdadeiros prestadores do serviço médico, não é? E 
houve essa estratégia toda de se valer de pós positivismo, pluralismo 
metodológico, houve uma ampliação, a hermenêutica não é mais isso e 
o histórico, o sistemático, o teleológico, tudo isso, para romper com uma 
tradição que estava sendo ainda adotada pelo Supremo, eu acho que o 
leasing não é o rompimento com a tradição da locação dos bens móveis, 
é só a constatação que o leasing é uma operação muito complexa, onde 
há prestação de fazer. E no plano de saúde, seguro de saúde, claro que 
há um esforço, porque que você tem uma equipe enorme nessas 
operadoras e nessas administradoras, claro que tem uma atividade 
econômica lá, mas que não é a atividade, a médica especificamente, a 
não ser que tenha um hospital, não é? E aí, eles não puderam enfrentar 
isso. Com uma declaração do Lewandowski falando: ‘olha, eu acho até 
que tem que excluir os valores repassados’. A sinistralidade nessa 
atividade chega a ser acima de 80%. Então, assim, a pretexto de não 
discutir base de cálculo, não se discutiu, na verdade, a competência e o 
aspecto material. Se é prestar serviço, qual é o serviço que é prestado 
nessa atividade. Então, se valeu de uma discussão muito mais 
hermenêutica para desconstruir um certo rigor que já estava ali mais 
ou menos assentado, numa tradição interpretativa. Então, eu acho meio 
preocupante mesmo assim, você usar esses argumentos relativizantes 
para se chegar a uma consequência. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, e não ficou claro, não é? 
Não ficou claro na manifestação do Fux, que tudo o que ele estava 
falando era diferenciado especificamente à questão, claro, a questão 
surgiu antes a gente entende que é isso que o Supremo está julgando, 
foi fixado a tese. Mas é que ao se manifestar, ele derrubou o 110 para 
todos os efeitos, não é? 

Sr. José Maria Arruda: Concordo plenamente. E outro, naquele outro, 
no voto do leasing, do lease-back citado pela colega, especificamente do 
Barbosa, ele faz aquele argumento: não existe um único conceito 
jurídico de serviço, concordo, existe o do CDC, fato, e do CDC, que é 
jurídico, coloca serviços, ali, que não são serviços de fazer, como 
operações de crédito, muito bem anotado. Só que o CDC é posterior à 
Constituição. E nós já tivemos aqui no IBDT algumas Mesas para 
discutir isso, não é? Se eu tenho o direito privado de uma época, vem 
uma Constituição e incorpora definições que se pressupõe, estão postas 
na legislação, inclusive, de direito privado, e vem uma outra legislação e 
usa para outros efeitos uma definição abrangente de serviço, atualiza a 
Constituição? Eu lembro que eu estava presente uma vez, foi três a 
três. Teve gente que achou que o CDC, por exemplo, teria que atualizar 
a regra de competência, seria um veículo dinâmico, não é? E outros 
professores e falei: não, não há um vínculo dinâmico, porque há uma 
técnica aqui de incorporação, não é? O próprio Ávila fala em conceitos 
impregnados civilmente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, Fabiana, está disposta a 
retomar? Aliás, quando ele falou em economia na sua manifestação, os 
vários significados da palavra serviço. Se nós formos usar a economia, 
nós vamos ter que considerar tributável o serviço da dívida, não é? 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Palavra usada com sentido 
específico na economia. Eu acho que com relação então à questão então 
do qualquer natureza está muito bem discutido. Alguém quer falar mais 
alguma coisa? Vamos agora tratar dos arts. 109 e 110, esquecendo de 
situação concreta? De uma linha de argumentação. 

Sra. Fabiana Carsoni: Sim, a gente não precisa voltar a falar, discutir 
qual que é a amplitude, mas só queria pontuar uma coisa. É verdade, 
ele faz isso ao final do voto. O problema, me parece, são as 
considerações anteriores para ele chegar a essa conclusão. Porque as 
considerações anteriores têm uma amplitude muito grande. Então, tal 
como se, ainda que ao constituinte não tivesse usado qualquer 
natureza, ele teria buscado conceitos que não do direito privado, pelo 
menos foi o que me pareceu. Bom, aí ele prossegue na análise tratando 
dos arts. 109 e 110 e ele critica esses dispositivos, principalmente o art. 
110, dizendo que em hipótese alguma uma norma infraconstitucional 
poderia ter proposto uma interpretação autêntica da Constituição. 



Então, o legislador infraconstitucional propondo uma linha de 
interpretação. Então, ele diz que deve haver uma releitura do papel 
conferido por esses dispositivos. Porque não fosse assim, se se 
admitisse que uma lei complementar interpretasse a Constituição, 
restaria o vulnerável princípio da supremacia. Embora ele não tenha 
chegado a falar isso, é interessante que essas considerações parecem 
que significam para ele, que ele acha que o art. 110 é uma norma 
inconstitucional. A não ser que se dê uma interpretação ao art. 110 
conforme a Constituição. E aí, o que é que ele diz? Que a Constituição 
Tributária deve ser interpretada conforme o pluralismo metodológico, o 
que significa dizer que o intérprete deve se valer de vários métodos de 
interpretação, literal, sistemático, teleológico, mas, mais do que isso, 
como as palavras utilizadas pela Constituição são tipos, são abertos, 
não são conceitos fechados, é necessário que o intérprete se socorra de 
outras ciências, como daí ele cita, finanças, economia e contabilidade. E 
me parece que aqui é um grande problema dessa decisão, porque, não 
só ele desconsidera o teor do art. 110, mas ele determina que o 
intérprete se valha de conceitos de outras ciências e, às vezes, conceitos 
utilizados para outras finalidades. E aí, falando especificamente da 
contabilidade, é o debate que tem havido desde a edição da Lei n. 
11.638, que trouxe novos critérios para a definição de patrimônio para 
elaboração das demonstrações financeiras, que são critérios que fazem 
todo sentido do ponto de vista do objetivo dessa ciência, para o quê que 
ela serve, que é prestar uma informação, a mais fidedigna possível, para 
o investidor, para clientes, enfim, para todos os interessados na análise 
das demonstrações da companhia, mas critérios esses que talvez, não 
se amoldem à finalidade do Direito, especificamente do Direito 
Tributário. Então, eu acho que aqui que é o grande perigo dessa 
afirmação do Fux, né? Além de rasgar o que está dito no art. 110, ele 
determinar o uso de conceitos próprios de outras ciências, que são 
conceitos elaborados com finalidades distintas da finalidade do Direito 
Tributário. Então, o quê que ele diz? O conceito, embora o conceito do 
Direito Civil exerça um papel importante na interpretação dos conceitos 
constitucionais tributários, eles não exalam a atividade interpretativa, 
logo, o intérprete tem sim, que se valer de conceitos de outras ciências, 
por exemplo, a ciência econômica. Aí, ele inicia uma análise da 
interpretação econômica. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Podemos segmentar? 

Sra. Fabiana Carsoni: Uhum. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque esse é um outro 
ponto importante também, né? O quê que ele compreende como 
interpretação econômica. 

Sra. Fabiana Carsoni: Sim. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas vamos ficar um 
pouquinho no art. 110 e nas outras ciências. Eu queria só observar o 
seguinte. Com relação à ciência contábil, que ele cita especificamente, 
há uma contradição em termos, até, porque para a ciência contábil, o 
leasing não é prestação de serviços, alguns contratos de arrendamento 
mercantil, quando financeiro, não é considerado prestação de serviço. O 
Supremo diz que é prestação de serviço limitado pelo ISS. Na 
contabilidade, o arrendamento mercantil financeiro é uma venda à 
prazo, financiada. Então, há uma contradição interna no acórdão com 
esta referência. Eu concordo que você não pode tomar as palavras pura 
e simplesmente, mas você tem que pesar todos os métodos de 
interpretação. Mas também, você não pode tomar qualquer ciência e 
sem ressalva nenhuma. Em segundo lugar, eu queria lembrar duas 
coisas se me permitem. Primeiro, o Supremo já falou mais de uma vez. 
Eu tenho um caso aqui que é o RE, é Pleno, hein, o RE n. 357950. O 
Supremo diz que o art. 110 é uma norma pedagógica, ou em outras 
ocasiões, ele diz que é uma norma explicitadora. Não é que é uma 
norma de interpretação da Constituição, pelo contrário, ele está 
determinando uma ordem para o legislador infraconstitucional, para 
observar a Constituição tal como ela está. E se ela se refere a um 
conceito de direito privado, como existem vários, pode ser que não seja 
o caso de serviço de qualquer natureza, mas existem vários, ela tem 
essa função de limitar a liberdade do legislador, que no art. 109 existe 
uma liberdade. Ele pega a locação e tributa igual, dá o efeito tributário 
equivalente ao que royalties, por exemplo, que é um caso concreto. São 
dois institutos distintos no direito privado. O art. 109 não inibe isto, 
observado outros requisitos e limites evidentemente. O 110 já proíbe. 
Então, esse é o segundo ponto que eu queria observar. E o terceiro 
ponto é que... bom, acho que é o eu vou ficar nesse, senão eu vou me 
estender muito, porque eu vou ficar repetindo. Pois não, Miguel. 

Sr. Miguel Gutierrez: Miguel Gutierrez. Na minha opinião, o art. 110 é 
uma norma explicitadora da Constituição, porque ele visa justamente 
delimitar as competências para não haver essa invasão de competência, 
porque o Brasil é um país federal, não é? Então, cada um tem que ter 
as suas competências estritamente delimitadas para, justamente, não 
haver essa invasão de competência. Então, ele nada mais o que é o 
explicitador do que dispõe a Constituição. Não vejo que nem seja uma 
norma interpretativa, ele só explicita o que a própria Constituição... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É a função da lei 
complementar, não é professor? A função da lei complementar é essa, 
não é? 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Várias pessoas pedindo 
palavra. José Maria, Bruno, Luís Flávio, pela ordem. Depois eu vou 



pedir a palavra também, vou retomar aqui, porque eu quero acrescentar 
uma coisa. 

Sr. José Maria Arruda: Eu acho que a questão do art. 109 e do art. 110 
do CTN acaba sendo uma norma que tem um caráter pedagógico, 
concordo, que dá uma boa orientação hermenêutica. Mas, acima de 
tudo, ela é uma tomada de posição teórica dos autores do anteprojeto, 
que precisavam se manifestavam sobre duas tradições que estavam 
sendo muito debatidas no Brasil, que é, de um lado o formalismo 
italiano da segunda escola e a escola italiana da primeira escola, tipo 
havia, que era influenciada pelo debate alemão, que tinha um viés mais 
finalista. Então, ela tenta conciliar essas duas coisas, essas duas 
correntes que eram de predileção do Rubens Gomes de Souza. Então, 
acaba sendo, em vários pontos do CTN, ela acaba sendo positivação 
legal de questões teóricas. Agora, a nossa Constituição, sendo ela como 
ela é, essa de 88, essa que existe como direito posto, ela é o 110 do 
CTN, eu não preciso do 110 de CTN, eu não preciso criar essa 
antinomia entre o 110, usar aquela crítica que eu acho absolutamente 
pertinente, que o Ricardo adotou sobre esses dispositivos mais 
exegéticos, hermenêuticos. Eu não preciso disso para dizer, relativizar, 
né, a importância das definições, conceitos, tipos da Constituição. 
Porque a Constituição, sendo como ela é, analítica e cheia de regras de 
competência, as regras de competência precisam ser levadas a sério. 
Então, o 110 é a mecânica da interpretação da Constituição, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom dia. Bruno Fajersztajn. Me permitam aqui 
fazer um comentário sobre o art. 110 também. A decisão, pelo menos no 
voto do Fux, destruiu o art.110, né? Ele fala até que ele prega a 
interpretação literal. Ele não diz isso. O art. 111 fala em interpretação 
literal e nem o art. 111, que fala expressamente de interpretação literal, 
tem sido interpretado como interpretação literal. O que eu sempre li do 
art. 110 é que ele não manda aplicar o direito privado. Ele diz, quando a 
Constituição usou o conceito de direito privado, a lei não pode mudar, é 
supremacia da Constituição, ele está dizendo que a Constituição tem 
que ser aplicada, é só isso. Ele está dizendo: toda vez que for definida 
uma competência tributária, deve ser usado o direito privado. Ele só 
dizendo: quando for usado o direito privado para definir uma 
competência tributária, a lei ordinária não pode mudar. Por que? 
Porque o conceito foi definido pela Constituição. Então, não precisava 
ter detonado, com o perdão com a palavra, o art. 110 para dizer que no 
caso do ISS, se era isso o que ele queria dizer, não foi usado o conceito 
de direito privado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Pronto. Agora, se a Constituição usou o 
conceito de propriedade, ele até menciona no voto dele o conceito de 



propriedade, para fins do IPTU, do direito privado, a lei ordinária 
municipal não pode dizer que a propriedade é uma coisa não é 
propriedade para o direito privado. Então, bastava ele ter dito que, no 
caso do ISS, ao mencionar serviço de qualquer natureza, não foi 
encampado o conceito de direito privado. Então, essa crítica que eu 
queria fazer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pela ordem. O que está indo 
de... não sei se lá é o leste e o oeste, mas está vindo de leste para oeste, 
não é? 

Orador Não Identificado: Da direita para a esquerda. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não é? 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luís. João, depois você. 

Sr. Luís Flávio Neto: Rapidamente, o que eu queria dizer já foi dito 
pelos meus antecessores. Me parece que, na verdade, seria melhor ter 
surfado na mensagem do art. 110, porque o art. 110 ele diz: ‘olha, se o 
constituinte utilizou o conceito, explicita ou implicitamente para definir 
uma competência, esse conceito deve ser respeitado’. Aqui o desafio 
seria verificar se o serviço utilizado pela constituinte foi aquele serviço 
do direito privado expressa ou implicitamente adotado pela 
Constituição, ao invés de simplesmente rasgar o art. 110, que nem seria 
necessário existir porque decorre da própria estrutura constitucional. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. Depois eu. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu concordo com gênero, número e 
grau com tudo o que foi dito até aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas discordo. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas... 

[risos] 

Sr. João Francisco Bianco: Mas eu queria lembrar aqui, novamente 
lendo o que foi dito da ementa é que o Plenário do Supremo está 
dizendo coisa completamente diferente. Eu acho que a gente tem que 
ter um pouco de humildade diante do que foi decidido, a gente tem que 
se preparar para os novos tempos da interpretação da legislação 
tributária, sabe? Porque olha a item 7 aqui da ementa: "A exegese da 
Constituição configura a limitação hermenêutica dos arts. 109 e 110 do 
Código Tributário Nacional, por isso que, ainda que a contraposição entre 
obrigações de dar e de fazer, para fins de dirimir o conflito de 
competência entre o ISS e o ICMS, seja utilizada no âmbito do Direito 



Tributário, à luz do que dispõem os artigos 109 e 110, do CTN, novos 
critérios de interpretação têm progressivamente ampliado o seu espaço, 
permitindo uma releitura do papel conferido aos supracitados 
dispositivos.” O que o Supremo está fazendo aqui, é uma releitura 
desses artigos. Aí ele diz: “A doutrina do tema, ao analisar os artigos 109 
e 110, aponta que o CTN, que tem status de lei complementar, não pode 
estabelecer normas sobre a interpretação da Constituição, sob pena de 
restar vulnerado o princípio da sua supremacia constitucional. A 
Constituição posto carente de conceitos verdadeiramente constitucionais, 
admite a fórmula diversa da interpretação da Constituição conforme a lei, 
o que significa que os conceitos constitucionais não são necessariamente 
aqueles assimilados na lei ordinária.” Então, eu… olha aqui o item 11: 
"A interpretação isolada do art. 110 conduz a prevalência do método 
literal". Foi isso o que o Bruno disse. Veja, eu vejo aqui uma tendência 
do Supremo, da jurisprudência, que o ministro Luiz Fux chamou aqui 
de pós-positivismo, de afastar um pouquinho essa nossa visão 
tradicional da interpretação do Direito Tributário e ele está propondo 
aqui uma nova visão, uma visão mais ampliativa e que o intérprete não 
vai estar apegado aos conceitos do direito privado, mas sim, a uma 
coisa mais ampla. Veja, é uma mudança, estou vendo aqui uma 
mudança do paradigma. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, isso está muito claro, 
né? A visão do Fux está muito clara. O que precisa saber é se essa 
mudança é voltada especificamente para a matéria que estava sub 
judice onde parece, provavelmente, que nós temos discutido, que teria 
alguma razão para não rasgar ou detonar, como disseram meus 
companheiros aqui, o art. 110, mas dar uma leitura adequada. Ele 
podia ter simplesmente dito que o art.110 não se aplica no caso. O que 
nós não podemos esquecer é que o próprio Supremo Tribunal Federal, 
eu não sei desde quando, ele sempre disse, quando a Constituição usa 
as palavras, usa as palavras no sentido comum, do povo, exceto, se 
utiliza termos técnicos, quando se aplica, para a sua inteligência, o 
sentido que esses termos têm no campo técnico a que se refere, se for 
jurídico, jurídico. Isso, hoje é norma de fazimento das leis e está na Lei 
Complementar nº 95. E que vale para emendas constitucionais 
também. Está certo? De forma que não é tão simples assim. Quando a 
Constituição fala em prestação de serviço, ainda que de qualquer 
natureza, a lei complementar não pode dizer: bom, olha, guiar carro, 
para se próprio é prestação de serviço. Claro, guiar carro, para um 
motorista de praça está prestando serviço, ou o motorista particular 
está prestando serviço, mas quem dirige o seu próprio veículo não está 
prestando serviço nenhum. Então, não dá para generalizar dessa forma. 
Agora, o que eu queria observar mais uma coisa é o seguinte... e isso é 
gravíssimo, isso é gravíssimo, a proposta do que o João esta 
mencionando. O Supremo já definiu que numa decisão, o que vale é o 
que está na ementa. Isso é decidido num caso em que havia uma 
contradição evidente entre a ementa e o acórdão. O Supremo disse: 
prevalece a ementa. Retifica-se o acórdão e prevalece a ementa, porque 



a ementa especifica a decisão tomada. Essa técnica que o Fux usa 
desde que ele estava no STJ de colocar o acórdão inteiro na ementa, 
traz para a decisão os conceitos e pressupostos e a lógica que ele usou. 
A pergunta é: eu posso manter o entendimento anterior de que o que 
está na ementa é a decisão do Colegiado? Porque o que está no voto é o 
que a gente fala, que é obiter dictum muitas vezes. Mas o Fux, o obiter 
dictum está na ementa, e para o Supremo, o que está na ementa é a 
decisão. Então, tudo virou decisão? Bom, você tinha pedido a palavra. 

Sr. Luís Flávio Neto: Muito rapidamente, só complementar o que eu 
havia dito, nesse item 9 que o João nos leu, eu acho que o item 9 ele 
está correto, quando ele diz: o que significa que os conceitos 
constitucionais não são necessariamente aqueles assimilados na lei 
ordinária. O 110 diz isso, a grande questão é que quando nós 
ignoramos a norma que traz o 110, a norma pedagógica, que o seja, nós 
deixamos de verificar se a Constituição utilizou aqueles conceitos ao 
definir a competência e partimos para as novidades de ciências 
econômicas, financeiras, refazendo a Constituição no nosso dia a dia, 
com base em critérios que não foram aqueles adotados pelo 
constituinte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria lembrar aqui, sem querer 
atropelar a solução dos temas, mas eu queria lembrar que na parte final 
da decisão do Supremo, e está reproduzindo na ementa aqui, o 
Supremo tratou sobre a base de cálculo. E quando ele tratou da base de 
cálculo, ele, inclusive, o voto reconhece uma decisão do STJ sobre o 
tema, dizendo que a base de cálculo não é a receita auferida pelo plano 
de saúde, mas é a receita deduzida das despesas e dos custos que são 
assumidos com a prestação do serviço. Então, o plano, o quê que o 
plano de saúde faz? Ele recebe o dinheiro e depois ele repassa uma 
parte desse dinheiro para os hospitais, para os médicos que vão, 
efetivamente, prestar o serviço. Então, se a plano de saúde, se o 
convênio, ele fica, na verdade, com uma diferença entre o que ele recebe 
e o que ele gasta, o quê que na verdade, o quê que esse plano de saúde, 
o quê que essa empresa está fazendo? Está administrando, está gerindo 
essa atividade. Então, existe uma efetiva prestação de serviço que não é 
de serviço médico, é de administração de planos de saúde. 
Administração de planos de saúde é obrigação de fazer, não tem dúvida 
nenhuma. Então, veja, o Supremo poderia ter dito simplesmente isso, 
não entrar na discussão do 110 e dizer: olha, existe aqui uma prestação 
de serviço de administração de bens e negócios. Está na lista de 
serviços, é serviço, é obrigação de fazer, ponto final. E o Supremo não 
fez isso, ele preferiu, na minha opinião, mandar um recado. Ele preferiu 
entrar por um outro caminho e mandar um recado: olha, preparem-se 
porque nós vamos aqui, a partir de agora, para o pós-positivismo e nós 
vamos mudar o paradigma, daqui para a frente é diferente. Então, tudo 
aquilo que vocês aprenderam na escola, 110 e 109 não é mais isso. 



[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só falar uma coisa antes de 
você. Você pediu a palavra antes de mim, mas deixa só falar uma coisa. 
O ministro Gilmar Mendes tem mania de usar uma expressão: ‘nós 
temos um encontro marcado com tal assunto’. Então, eu diria que aqui 
o Supremo estaria mandando um recado que tem um encontro marcado 
com a interpretação. E eu duvido, eu duvido que tenha essa mensagem, 
pelo menos do Colegiado como um todo. Eu duvido pelo seguinte, o 
Supremo muda de opinião de um dia para o outro. Na liberação do José 
Dirceu a Procuradoria listou os votos dos que votaram a favor da 
liberação em sentido contrário, com fundamentos absolutamente 
contrários. Então, eu não acredito que nós possamos... aliás, foi objeto 
de várias discussões aqui relatadas pelo Zilveti, a uniformização, a 
uniformidade da jurisprudência do Supremo, que não existe, né? Aliás, 
está aí a questão do leasing para mostrar. José Maria. Mas tudo bem, 
acho que nós estamos preocupados com isso mesmo, né? 

Sr. José Maria Arruda: Pois é, eu concordo com o Ricardo, eu não vejo 
esse compromisso institucional de um tribunal adotar uma nova 
metodologia jurídica, eu vejo, sim, uma equipe, não é, com um ministro, 
claro, usando autores que estão aí, como um Ricardo Lobo Torres e 
próximos porque adotou uma estratégia argumentativa de destruir 
vários pressupostos para chegar numa decisão, que ao final, e ao cabo, 
poderia ter sido tradicional, sem romper com nada, não é? Assim, eu… 
eu não vejo a garantia nem como declaração institucional, não é? Eu 
acho que aqui tem um pouco “Cavalo de Tróia”, uma ementa com 28 
itens, né? Então, assim, eu não vejo essa coerência, assim, como 
método institucional do Supremo. Verdade seja dita, não é, eu acho que 
há muito se abandonou um pouco aquela visão mais estreita da estrita 
legalidade que marcou aí, até o final do século passado, um pouquinho 
o começo de século 21, aquela de reserva material, de tentar não chegar 
a regras de competência como um campo de autorização de incidência, 
que era um ponto laser, né? Não era nem um farol com zona grise, era 
um ponto laser muito específico. Acho que isso já está superado e 
comprar digamos, assim, essa coisa do pluralismo metodológico, uma 
certa influência Larenz no Direito Tributário Brasileiro, não é, 
necessariamente, chegar a essa conclusão, não é? Ou pelo menos ao 
obiter dictum. Se comprometer com o obiter dictum dessa decisão. E por 
fim, só lembrar isso. Quer dizer, nesse acórdão se gastou tanto tempo 
para falar desses temas mais hermenêuticos, que ele pouco enfrentou a 
questão que eu nem julgo ser de base de cálculo, mas que aparece no 
item, exatamente, 25 quando ele fala que a base de cálculo no final, se 
restringe à prestação de serviço de uma administradora ou operadora, 
não é? Em algumas outras passagens eles disseram que isso era 
matéria infraconstitucional, inclusive, não é? Ou por esse recurso 
extraordinário inteiro não poderia ser enfrentado. Mas o fato é, que tem 
uma jurisprudência já assentada tentando separar justamente a 
parcela de prestação e aí, numa questão acho que de rigor, que não é a 



questão de saber qual é a base de cálculo e não ver que o art. 116, 
quando diz que a base de cálculo é o valor da prestação de serviço. Você 
tem que identificar de novo o que é o serviço. Se o serviço é aquela 
parcela da administração, não é, ali está a aspecto material, a regra de 
competência, o aspecto material da lei, a lei municipal x. E a ela deve 
corresponder a base de cálculo, não é? É muito bem assentado para 
todos. Então, a questão não é de identificar. E aí, você poderia ficar 
tranquilamente em linha com uma tradição anterior do ISS, que não é 
unânime, é um seis a cinco fazer/dar, mas, enfim, me preocupa mesmo 
essas declarações de intenções metodológicas, porque não 
necessariamente reconhecer que uma decisão é a construção de 
sentido, você chega a essa conclusão de que a Constituição não tem 
nada e que você não precisa respeitar as definições que o próprio 
tribunal aceitou. Eu acho que é isso, uma relativização da estrita 
legalidade, não é um cheque em branco da livre criação. Por isso que 
essa questão, acaba sendo muito... tem que reforçar o aspecto da teoria 
da argumentação, a força que alguém tem que fazer, para tomar uma 
decisão que vai contra e que, nesse caso, não foi contra uma tradição. 

Sr. Luiz Eduardo de Queiroz: Só ouvindo aqui o que o João disse e 
esses dois últimos itens, eu acho que a gente não pode esquecer o que, 
na prática o plano de saúde ou o seguro de saúde presta para as 
pessoas, né? Porque aqui ele fala da base de cálculo, fala que tão 
somente sobre a comissão, eu não consigo enxergar que o plano de 
saúde recebe uma comissão, eu vou mais um seguro... eles prestam, 
tem duas atividades que dá para você definir bem, mas no caso prático 
aí, né? O plano de saúde presta serviços e aí, tudo bem, mas ele 
também presta essa parte do seguro de saúde, você paga alguma coisa 
por mês, você paga uma mensalidade e você usa só quando você precisa 
como se fosse um seguro de carro. Eu sei que a gente usa um pouco 
mais o plano de saúde, porque temos exames e consulta etc., mas eu 
não vejo isso como uma comissão, eu vejo mais isso como um 
pagamento de seguro. E aí quando ele joga a base de cálculo no valor de 
uma comissão, pode ser que, por exemplo, um mês que eu faço uma 
operação, uma cirurgia, uma cirurgia custa 10 mil reais, você paga 500 
reais num plano de saúde por mês. Então, isso vai extrapolar muito o 
valor. E aí, onde que a gente vai encontrar essa comissão? Porque eu 
não vejo que eu pago um serviço baseado na consulta que eu faço por 
mês e o plano de saúde pega uma parte que seria a comissão e repassa 
a outra parte para o médico ou para o hospital, eu não consigo enxergar 
isso como uma comissão. Eu acho que só para a gente... eu sei que é 
uma parte mais prática e foge um pouco da discussão, mas... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luís Flávio. Eu que nós 
temos que abrir mão um pouquinho de sentido técnico das palavras 
comissão, de remuneração que ele quer dizer, eu acho. 

Sr. Luís Flávio Neto: É aqui ele partiu de uma base líquida, né? Ele 
falou: a base, será a base líquida. E aí, quando eu penso de outros 



exemplos aí, necessariamente de intermediação mesmo, eu penso numa 
agência de viagens, por exemplo, em que há uma comissão enquanto 
nós líamos aqui, o Ricardo disse: bom, mas essa parte faz todo o 
sentido ser líquido, né? Hoje no CARF, nós decisões que compreendem 
que a base de cálculo do IRPJ para a agência de viagem é, 
necessariamente, apenas a comissão, decisões por maioria, não 
unânime, o que demonstra que aí há uma divergência. Só que o que 
incomoda é eu verificar esse item 25 e pensar nessa coerência das 
decisões no Supremo que nós temos verificado. Ainda que eu concorde 
com isso, ainda que eu concorde com a base das agências de viagem, 
que seja apenas comissão, eu me pergunto porque o Supremo decidiu, 
no caso das cooperativas, que os tributos devem seguir sobre a 
totalidade dos valores recebidos pela cooperativa e não pelo líquido, que 
seria o valor do repasse aos cooperados, o valor da entrada e sobrando 
como base de cálculo apenas a taxa de administração. Qual seria a 
diferença dessa situação de uma agência de viagem e de cooperativas, já 
que a base líquida é aquela que deve ser considerada nesses outros 
casos? Eu não vejo coerência nessas decisões. 

Sr. José Maria Rubens: Posso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: José Maria. 

Sr. José Maria Arruda: Especificamente, sobre essa questão do... por 
isso que eu acho que tem que fugir um pouco de tentar discutir por 
base de cálculo, não é? Se há uma atividade econômica que transparece 
como prestação de serviço, que essa administração de todos os médicos 
credenciados, as carteiras, registrar, prestar contas para a ANS e há 
essa atividade e ela pode ser considerada serviço, afastando a tese 
anterior de natureza securitária, não é? Esse é o aspecto material 
serviço que permite a tributação do valor do serviço. E o que parece ser 
exclusão de base de cálculo ou dedução, que é pior ainda, na verdade, 
não é, porque toda a outra parte é o item anterior da lista de serviço, 
que é o serviço médico de responsabilidade pessoal de reprodução 
regulamentada. Então, a questão não é da nota mensalidade excluir 
alguma coisa ou uma comissão, porque daí fica um pouco estranho. É, 
realmente, a apuração de toda a prestação de serviço e as exclusões, 
exclusão aqui no sentido de não compõe aspecto material, a 
sinistralidade, que chega a 80% nesse setor, não é? E aí, você separa as 
caixas de serviço, serviços médicos, o item anterior, administração, para 
administrador de plano de saúde e seguro de saúde, que elas acabaram 
sendo equiparadas, reguladas no mesmo setor. Não é muito diferente 
com o que PIS e Cofins acabou fazendo numa inclusão por MP na 
9.718, ao permitir, exatamente, a exclusão de várias despesas que 
depois, você olha ali e você fala: bom, é o sinistro. O PIS/Cofins foi 
junto, só que o PIS/Cofins você fica na dúvida se aquilo é uma dedução 
de base de cálculo ou exclusão, eu acho que é uma exclusão, mas não 
fica claro o quê que isenção, o que é não incidência, digamos assim. 
Então, esse é o problema. Gastou-se tanta tinta na hermenêutica que 



ao chegar parte do valor, que até disse que não ia tratar, num 
determinado momento, acabou fixando por base de cálculo como se 
fosse preço líquido. Preço liquido não existe para o ISS, né? É um valor 
do seu serviço, mas qual é o seu serviço? Essa é a dificuldade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno. Depois volta a 
palavra para a relatora. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria falar também. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Enquanto estávamos aqui debatendo, eu fui 
olhando todos os votos dos outros ministros e as divergências são 
sempre em relação à caracterização dessa atividade como sendo um 
serviço de qualquer natureza e se o serviço de qualquer natureza é 
aquele que está listado na lista da lei complementar e etc. Ninguém… é 
que eu também não estou chegando a uma conclusão, mas só para 
relatar, ninguém concordou ou discordou do voto em relação a toda a 
outra parte teórica. O que causa dúvida, realmente, se a Supremo está 
dando um sinal de que como fez em matéria penal, para condenação em 
Segunda Instância, em matéria civil para a união homoafetiva, vai 
ignorar as palavras da Constituição e vai adotar um conceito, uma 
decisão a partir de valores etc. Eu vi aqui que todas as declarações de 
voto são pequenas e dizem respeito a se esse seguro é ou não é 
caracterizado como serviço. Então, só para dizer, a princípio, eles 
poderiam estar concordando com tudo o que foi dito no voto ou 
simplesmente isso nem foi debatido. A questão ficou técnica em relação 
ao ISS. E depois na hora de formalizar é que apareceu toda essa 
formação teórica aqui preocupante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Fabiana, eu prometo que 
depois do João eu te dou a palavra. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu não quero mais falar. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O João, fique à vontade. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, então... 

[risos] 

Sr. João Francisco Bianco: É só mais um comentário, não é específico 
isso aí, é a latere do tema, mas se as minhas previsões sombrias 
estiveram corretas, eu imagino que o futuro será o seguinte, o Luís 
Flávio lembrou aqui o conceito de renda. Então, nós não vamos mais 
buscar o conceito de renda no Direito, no direito positivo, o CTN, a 
definição da renda CTN, mas nós vamos buscar também uma 
ampliação do conceito de renda na contabilidade e aí, os princípios 



contábeis aceitos em geral, determinados pelo CPC e por um grupo de 
pessoas, vão afetar a base de cálculo do imposto de renda, porque nós 
vamos buscar na contabilidade também, uma interpretação ampliativa 
do conceito de renda. Então, o futuro negro que eu vejo é aquele núcleo 
contábil ser a base de cálculo do imposto de renda. E o núcleo contábil 
vai ser determinado pelos princípios contábeis da contabilidade, 
afastando-se completamente tudo aquilo que a gente sempre estudou 
no art. 43 do CTN etc. etc. etc. Então, as minhas previsões catastróficas 
aqui realmente trarão consequências inimagináveis. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Em término práticos, você 
sugere nós dissolvermos o IBDT? 

[risos] 

Sr. João Francisco Bianco: Convidarmos os contadores para participar 
do IBDT também. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu pensei que queria falar. 
Então, Fabiana, prossigamos. Temos ainda 25 minutos. 

Sra. Fabiana Carsoni: É, só dizer que eu não concordo com essas 
previsões catastróficas porque, apesar de constar da ementa, é a 
posição pessoal do Fux e os ministros não repetiram isso, exceto o 
Barroso que diz que ele também acha que não tem essa prevalência do 
direito privado, pelo menos nessa matéria do serviço, que eu tenho que 
buscar um conceito mais amplo. E especificamente essa questão da 
base de cálculo, todos eles falam que não é objeto da discussão, de fato 
é reconhecido que o tema é infraconstitucional e que o STJ tem se 
posicionado de forma favorável. Então, não deveria nem ter constado da 
ementa, que mostra que é relativo, inclusive, o valor da ementa nesse 
aspecto, porque é muita coisa dita aí que nem foi julgada e, mais do que 
isso, o Barroso, como todo mundo quis falar um pouquinho na base de 
cálculo, embora não fosse objetivo do julgamento, o Barroso disse: 
"Ainda que em caráter obiter dictum, eu vou falar da base de cálculo e 
eu entendo que a base de cálculo é a totalidade do valor recebido". 
Então, ele dá a opinião pessoal dele. Quer dizer, foi julgado ou não foi 
julgado, não é? Porque todo mundo deu a opinião pessoal, mas não foi 
julgado e constou da ementa como uma referência, digamos, como uma 
referência a jurisprudência do STJ. Bom, depois de falar dessa questão 
do art. 110 e como disse, como disse o Ricardo, tem decisões do STF no 
sentido do caráter pedagógico do art. 110, o Marco Aurélio no voto 
menciona esse caráter pedagógico e faz referência a menções dele 
anteriores nesse sentido. O Fux então começa a tratar da discussão da 
interpretação econômica no Direito Tributário. E ele diz que a 
interpretação econômica a que ele está se referindo e que ele está 
dizendo que tem que ser aplicada não é aquela interpretação do Código 
Tributário alemão de 19 idealizada por Enno Becker. Ele diz que, na 
verdade, e aí aqui eu até vou pedir depois a ajuda para o professor Gerd 



para falar mais desse tema, mas ele diz aqui que, na verdade, o que se 
busca e o que se deve aplicar é um critério econômico em decorrência 
do aspecto teleológico, e o quê que seria esse critério econômico 
teleológico? “Uma apreciação axiológica baseada nos valores da 
igualdade, solidariedade, dos quais derivam os princípios da igualdade, 
capacidade contributiva e solidariedade”. Então, aí ele afirma na 
sequência, em função desses valores deveria haver uma “interação 
maior entre direito e economia em substituição ao formalismo jurídico”. 
Aí, ele segue afirmando o seguinte, então que a interpretação econômica 
do fato gerador desenvolvida por Enno Becker, não é essa que deve ser 
aplicada e mesmo na Alemanha, ele cita Tipke, ele cita Klaus Vogel, 
dizendo que mesmo na Alemanha a interpretação econômica não é mais 
aquela interpretação econômica conhecida antigamente como uma 
prevalência da substância econômica sobre a forma jurídica, mas sim 
uma interpretação teleológica da norma. Então, é isso o que ele, 
aparentemente, está querendo preconizar aqui. Não a interpretação 
econômica de prevalência do substrato econômico do fato, em 
detrimento da forma jurídica adotada pelas partes, mas, sim, uma 
interpretação que seja baseada em valores. E depois, prosseguindo no 
acórdão, o quê que parece significar isso para ele? Que essa 
interpretação baseada em valores significa que, para ele, teria que ser 
aplicado um conceito econômico de serviço. Então, eu desprezo o que o 
direito privado diz sobre serviço, aquela distinção entre obrigação de dar 
e obrigação de fazer, e eu considero o conceito econômico do que seja 
serviço. É esse o sentido da afirmação dele. Para mim não fica muito 
claro aqui o que ele quer dizer com interpretação econômica, critério 
econômico, porque ele não traz muito bem essas definições, embora ele 
tenha dito aqui, que ele gostaria de aplicar um critério econômico 
baseado em teleologia. Existem diversas acepções para essa expressão 
“interpretação econômica”. Eu até peguei um artigo que foi publicado 
na Direito Tributário Atual, que faz menção ao livro, ao artigo do 
Johnson Barbosa Nogueira em que ele traz oito acepções para a 
interpretação econômica. Então, cada autor traz uma definição, parece 
que ele está querendo dizer que não ele não está defendendo aqui uma 
interpretação que desconsidere totalmente as formas jurídicas, mas 
sim, ele está propondo uma interpretação da norma baseada sempre em 
valores, em teleologia, em princípios. Aparentemente é isso o que ele 
diz. Mas eu confesso, que essa parte me deixou muito confusa, porque 
eu não entendi, exatamente, o quê que ele quis dizer aqui, qual foi a 
amplitude que ele quis dar. A verdade é que essas discussões em torno 
de solidariedade, capacidade contributiva, elas têm aparecido do 
Supremo, eu me recordo disso ter aparecido na discussão da quebra do 
sigilo, eu acho que isso apareceu, porque o ministro Dias Toffoli, para 
fundamentar a quebra do sigilo, um dos argumentos defendido por ele 
foi aquela defesa de que existe um dever de pagar tributos e que esse 
dever, ele irradia desses princípios, então, que eu tenho que maximizar 
a efetividade desse dever, baseado nesses princípios de solidariedade e 
capacidade contributiva. Ele cita, ao falar desse dever de pagar tributos, 
o professor Casalta Nabais que tem uma tese, acho que é de doutorado, 



nesse sentido. Então, isso é uma coisa que me preocupa também, 
porque eu acho que esses princípios têm sim, têm sido aplicados por 
alguns ministros do STF. Então, eles agora aparecem em alguns 
acórdãos e pode ser que eles apareçam para efeito de determinar 
interpretação de temas dos mais variados, por exemplo, sigilo e agora, 
uma definição de materialidade de um tributo. Então, é uma 
preocupação, sim, apesar de que não me apareceu que o Fux aqui 
estava defendendo uma interpretação econômica no sentido de 
prevalência da substância econômica em detrimento da forma jurídica 
como, por exemplo, vale para a contabilidade hoje em dia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer falar Gerd, eu também 
quero. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Tá bom. Já que foi citada a origem dessa 
interpretação, que aliás, na origem, não chama interpretação, mas sim, 
consideração econômica, que aliás, tem um aspecto muito importante, 
aliás, eu não sei, José Maria, já viu uma interpretação economia, eu só 
conheço a jurídica nesse caso. Mas consideração econômica... 

Sr. José Maria Arruda: Precisa notificar a FEA para nos ensinar. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Exatamente. Mas aí é o excesso de 
interdisciplinaridade, não é? Mas o que precisa se esclarecido um pouco 
quando cita essa forma interpretação é o seguinte, o Enno Becker em 
1919, ele estava diante do entulho enorme que era a Alemanha depois 
da Primeira Guerra, ou seja, estava tudo destruído e o Enno Becker, 
que era exatamente da administração pública, teve a tarefa de fazer um 
código de uma forma com normas que permitissem quintuplicar a 
receita tributária, exatamente por causa da situação completamente 
calamitosa. Então, isso foi uma medida, de qualquer maneira, 
excepcional. E toda essa jurisprudência naquele momento, 
evidentemente, não poderia subsistir depois num estado, vamos dizer, 
democrático de direito, né, que requer justamente uma outra 
sistemática. O que é importante nessa questão de consideração 
econômica é um dispositivo, um parágrafo nessa norma que introduz 
isso no Código Tributário de 1919, o Código Tributário alemão, é o 
seguinte, quando diz que o aspecto tem que ser na interpretação, tem 
que ser considerado aspecto econômico, ele põe: ‘e isto também se 
aplica à elucidação do fato’. É justamente esse o aspecto muito 
importante. E é claro que na elucidação do fato, que eu saiba, o Direito 
Tributário incide sobre os fatos econômicos. O primeiro beijo, por 
enquanto, ainda não era fato gerador do imposto, não é? Não sei. Então, 
simplesmente são fatos conteúdo econômico. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Melhor você não dar essa 
ideia porque eles captam e baixam uma CIDE sobre isso. 

[risos] 



Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, eu já posso... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Economizando intervenção 
de interesse de categoria, categoria de nubentes, noivos, namorados. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Não, mas eu já posso relativizar, 
evidentemente, minha afirmação. Não paga desde que não seja feito por 
profissional... 

[risos] 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Naturalmente que é muito mais... mas se 
vocês têm como direito relativo, não é?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas de qualquer maneira, é muito 
importante esse aspecto. Nós sempre tratamos do substrato econômico, 
esse substrato econômico tem que ser examinado, tem que ser 
esclarecido. Agora, precisa ver depois, na interpretação, se isso está ou 
não abrangido pela lei. E se essa lei está ou não autorizada pela 
Constituição. É esse o caminho. E depois, realmente, no Direito 
Tributário alemão, é evidente que se entenda interpretação, aspas, 
interpretação econômica por ser uma interpretação teleológica, 
exatamente por causa também, do conteúdo econômico das normas 
tributárias. E aí, vem as variantes e as variantes são justamente essas, 
quais são os princípios que regem o Direito Tributário, né? E a 
capacidade contributiva, que, naturalmente, isso é utilizado para 
ampliar o alcance de uma norma, com todos os riscos. Aquelas teorias 
da solidariedade. Alguém já viu pagar imposto, alguém pagar imposto 
por solidariedade? Quer dizer, nem dá. Quer dizer, primeiro é um 
problema psiquiátrico e segundo, não dá, por quê? Porque imposto é 
compulsório, por natureza. Se eu pago voluntariamente por 
solidariedade, porque eu sou muito bonzinho, tenho pena, temos que 
construir mais cadeias etc., então, aí, é doação, não é mais tributo. 
Então, tudo isso eu acho que há uma confusão muito grande e isso é 
muito perigoso, porque o nosso estado está, exatamente, com a imagem 
do Leviatã, ou seja, está concorrendo exatamente por possibilidades de 
aumentar a arrecadação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria pedir a palavra 
para propor que nós nos concentremos da pag. 13 do acórdão, e que ela 
está sintetizada, os parágrafos que eu vou ler estão sintetizados na 
ementa, quer dizer, faz parte da decisão. O professor Gerd, olha que 
interessante. Depois de falar tudo aquilo que ele falou sobre axiologia e 
princípios e tal e citar os pós que tinham impostos intimistas, portanto, 
ele inclui o Bianco, não é? 

[risos] 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele se refere a um trabalho 
que foi publicado no nosso livre em homenagem ao professor Rui 
Barbosa Nogueira, coordenado pelo Brandão Machado. E ele diz que, 
segundo palavras dele, são três critérios de interpretação: o econômico, 
enfim, eu não vou entrar nos três critérios. Mas o que eu quero, o que 
eu quero dizer é o seguinte, a seguir ele diz assim: "À luz dessas 
premissas, não há infirmação do princípio da unidade da ordem jurídica, 
que não se sustenta no primado do Direito Civil, mas antes, no plano 
axiológico". Vou pular algumas linhas porque não interessa. “Assim, 
v.g., no caso específico dos tributos sobre consumo de que são exemplos o 
ISSQN e o ICMS, os mesmos se abrem também em interpretação 
econômica, porque baseados em conceitos elaborados pelo próprio Direito 
Tributário ou em conceitos tecnológicos, caracterizado por grande fluidez 
e mutação contra sua natureza jurídica. É uníssona a doutrina”, ele cita 
Schoueri, “no sentido de que a Constituição, ao dividir competências 
tributárias, valeu-se eminentemente de tipos e não de conceitos”. O que é 
eu estou querendo retirar desses três parágrafos, na linha do que nós 
colocamos aqui no início. As premissas que ele está usando, são 
aplicáveis aos tributos em que não existe... a conformação da hipótese 
de incidência não repousa numa situação jurídica caracterizada, como é 
o caso do imposto sobre propriedade imobiliária. Nos exemplos que ele 
dá, ele fala do ISS e do ICMS. Porque se tudo o que ele disse aqui, nós 
formos aplicar todos os tributos, não só é detonar o art. 110, nós vamos 
detonar o art. 116 também. O art.116 reconhece fato gerador em duas 
situações, né? Então, eu acho que nós temos que ler esse acórdão com 
muito cuidado. Claro que preocupa as mensagens que o Bianco citou aí, 
os avisos, mas eu acho que esses avisos têm que ser lidos dentro do 
contexto em que eles foram utilizados. Ainda que impropriamente hein. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Nessa ordem de ideias, exatamente, o Direito 
Tributário, não acolheu o conceito de Direito Civil de serviço. Então, eu 
acho que esse é o básico, porque senão, se ele tivesse adotado, por que 
a lista? Não precisava de lista, nenhuma lista, eu vou ao Direito Civil e 
tudo o que se encaixa no conceito de Direito Civil é serviço. Então, esse 
realmente é o grande problema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Dentro desse ponto aqui, 
Gerd, a ementa, ela… você falou que não é interpretação econômica, 
mas a consideração econômica. E isso na ementa ele fala: o critério 
econômico. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: É sinônimo de consideração. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Exato, mas veja como está 
na sua linha. O critério econômico não se confunde com a vetusta teoria 
da interpretação econômica, não é? Quer dizer, acho que precisa ler 
com muito cuidado. Acho que falou demais e não pensou muito no que 
ele estava falando e no alcance das palavras que estavam sendo faladas. 



Aliás, é muita coisa jogada, não é? Jogada sem muito sentido. Pois não, 
claro. 

Sr. José Maria Arruda: Pelo estender das horas, né? A questão aí, essa 
busca por uma axiologia, por uma aproximação por valores e a 
solidariedade, perfeito, tem lá o art. 194, a solidariedade do custeio da 
securidade social, para dizer que patrões e empregados e aqueles que 
estão no art. 195 contribuirão para a securidade social, agora, atropelar 
com esse art. 194, o inciso III e o art. 156 não cola, nem com os 
pressupostos de eventual neoconstitucionalismo pós-positivista. Um. 
Dois, buscar nessa axiologia como uma nova variante da consideração 
econômica da norma, por conta dos alemães, é uma impropriedade, né, 
porque eles têm a realidade deles, eu não estou falando simplesmente 
cultural. Eles têm a Lei Fundamental de Bonn. A Lei Fundamental de 
Bonn não é analítica e por isso eles têm que construir tanta coisa. Essa 
ideia de proporcionalidade que a gente importa como se fosse uma coisa 
corriqueira, só teve que ser construída pela corte suprema deles, porque 
eles tinham um caso específico que soava muito mal, que é a problema 
das farmácias, que é o que a gente apreciou igualzinho, por conta de 
uma lei municipal e depois por conta de uma lei estadual, usando a 
Constituição nossa que tinha detalhes. A gente não precisaria 
construir... então, essas importações. E três, esse interdisciplinar. Esse 
interdisciplinar conceituado por negócio chamado economia como você 
usa de forma consequencialista para atropelar uma certa tradição, para 
chegar no resultado que você quer. É realmente problemático. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, pessoal. Pode falar 
Cristiane. 

Sra. Cristiane Pires: Só sobre isso que o professor Mariz pontuou, de 
que as ideias estão sendo jogadas aqui nessa decisão, e ao ler ela isso 
está claro. Eu tenho que concordar com o professor Bianco. Com a 
visão de que se quis passar uma mensagem e se preocupou mais com 
isso do que efetivamente analisar a questão do serviço e no caso dos 
planos de saúde. Mas que essa não é uma visão institucional, que é 
como a Fabiana falou, é um ponto de vista. E só para mostrar como 
essas ideias estão jogadas e como não se preocupou em falar se haveria 
ou não no caso “serviço”, e eu acho que ele deveria até ter reforçado 
mais no dispositivo da Lei 9.656, que dispõe sobre planos de saúde e 
que traz na redação do inciso I do art. 1 que seria serviço, o plano 
saúde, não é? A “prestação continuada de serviço...”, acho que essa 
redação traz muitos bons argumentos para dizer que é serviço. Mas, em 
vez de pisar nesses argumentos, na pag. 29, por exemplo, olha o que ele 
diz, vou citar um trecho por voto de Fux: "Na hipótese dos autos as 
operações aptas a ensejar a cobrança de ISSQN são divididas em duas 
etapas, sendo a primeira a contratação e recebimento pela empresa dos 
valores contratados pelo beneficiário do plano de saúde, e a segunda a 
efetivação da prestação de serviços propriamente ditos na ocorrência de 
sinistro". Ou seja, ele estava falando que só se tem prestação de serviço 



propriamente dita quando ocorre o sinistro. Então, ele mesmo está se 
contradizendo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Tem várias contradições. 

Sra. Cristiane Pires: Para mostrar que a preocupação dele não era com 
o ISS. Era passar essa mensagem. Na minha opinião é isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Nós temos dois 
avisos finais aqui. Rapidinho. Luís, por favor. 

Sr. Luís Flávio Neto: Nós estamos, nesse semestre realizando o curso 
atualização, que é o curso tradição da IBDT e esse semestre está sendo 
realizado em homenagem ao professor Alcides de Costa. Eu não posso 
deixar de fazer um agradecimento, uma referência aos professores desse 
curso que são esses professores que, realmente, têm feito o sucesso do 
curso, que é um curso muito procurado. Na semana que vem, nesse 
próximo sábado, nós teremos o professor José Maria Arruda de Andrade 
falando sobre interpretação e aplicação do Direito Tributário, o que já é 
uma prova de que os professores que ministram o curso são os que 
mais conhecem sobre a matéria, não é? Exatamente pelo exemplo. Na 
outra semana, a professora Fabiana e o professor Bruno também 
lecionando no curso, o que também demonstraram aqui que a 
qualidade do curso é muito grande. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem dúvida, eu agradeço 
aos professores que aqui estão presentes e a todos que não estão 
presentes por participarem. Eu queria renovar o convite para sexta-feira 
da próxima semana, dia 12, às 10h15. Quem puder vir, por favor, 
compareça à cerimônia de lançamento do livro Diálogos Póstumos com 
Alcides Jorge Costa e a dedicação desse auditório ao professor Alcides, 
com o descerramento aqui da placa com nome dele, que o auditório 
passará a ter. Eu solicito presença, porque a família do professor 
Alcides estará aqui presente. Então, para nós homenagearmos a família 
e também homenagearmos ao nosso querido professor. Muito obrigado 
e nos encontramos quinta-feira próxima. 
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