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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia a todos. Vamos dar início, 
hoje, à nossa Mesa de debates. Hoje, nós temos a alegria de ter participando de 
nossa Mesa o Professor Maurício da Universidade Externado, Professor Nichele, 
você é Professor da PUC do Rio Grande do Sul, que vem enriquecer a nossa 
Mesa. O Ricardo está fora, no CARF, pediu que eu presidisse a Sessão de hoje 
então. Pequeno Expediente, alguma notícia, informação?  

Sr. João Francisco Bianco: Posso só comentar? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Rapidamente, eu quero só comentar, eu não estive 
presente na Sessão da semana passada, no CARF, mas as notícias são de que, 
aparentemente, houve uma mudança de orientação na Câmara Superior de 
Recursos Fiscais, no CARF, com relação à incidência da multa qualificada em 
casos de, em que é discutida a dedutibilidade da amortização de ágios na 
aquisição de um investimento. Então, a fiscalização vinha autuando nos casos 
de ágio na aquisição de investimento, com multa qualificada de 150% e a 
Câmara Superior vinha mantendo os autos de infração, mas afastando a multa 
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qualificada e mantendo a multa normal de 75%, por falta de pagamento de 
tributo. Aparentemente, na semana passada, foram julgados dois casos pela 
Câmara Superior e houve uma mudança de orientação na Câmara Superior, 
então, a multa qualificada foi mantida nesses dois casos que foram julgados 
pela Câmara Superior. Então, mais no sentido de trazer essa notícia e trazer a 
preocupação, porque, como todos nós sabemos, a manutenção de multa 
qualificada pelo Tribunal Administrativo em caráter definitivo enseja a 
propositura de representação criminal ao Ministério Público pela fiscalização, 
então, é sempre uma preocupação que esses casos de, entre aspas, de 
planejamento tributário, que nem sei se é caso de planejamento tributário, 
mas, teoricamente, esses casos de aquisição de investimento aproveitando o 
benefício previsto na lei, que é a amortização do ágil pago na aquisição de 
investimento, vão ensejar, então, agora, uma representação criminal contra os 
contribuintes. Então, aproveitando o pequeno expediente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu acabei de ler o projeto, o Jornal Valor 
trouxe a notícia de que o Grupo Pão de Açúcar, não sei se é Câmara Superior 
ou Câmara Singular, mas a multa qualificada foi excluída e mantida a 
tributação sobre o ágio. Hoje, saiu, hoje, a decisão de ontem. Ordinária. Agora, 
não vamos fazer o debate agora, mas, infelizmente, o contribuinte, ele está tão 
sujeito à representação criminal na 150% como de 75 porque foi revogado 
aquele decreto que dizia só a multa qualificada dava ensejo à representação 
criminal, o novo decreto, ele tirou a palavra qualificada, então, ficou a multa 
como [ininteligível]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mais alguma notícia do pequeno 
expediente? Então, vamos entrar na ordem do dia. O primeiro item, ser pelo 
Leonardo Andrade, não está presente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Presidente, diante da importância do debate, 
aqui, em relação a uma decisão do Supremo, no Recurso Extraordinário 
651.703 e da sua ausência e a minha ausência e a ausência do Bianco na 
Mesa passada, em que esse tema foi debatido, talvez, precisasse uma posição, 
ou uma contraposição, que entendem de uma outra forma, uma vez que a 
relatora acaba de chegar, então, que tal a gente voltar ao debate, podemos 
inverter a ordem, não é? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mesa, se todos estiverem de acordo. 
Eu tomei a liberdade de pegar alguns trechos do acórdão, para que nós 
lêssemos alguns trechos, a partir daí, pudéssemos conversar a respeito. 
Realmente, há duas semanas, foi debatido o tema, foi debatido o caso, aquela 
controvérsia de definição de incidência de ISS em relação ao plano privado de 
assistência à saúde, houve um debate, eu sei que parece que esse acórdão foi 
muito criticado. Eu li o acórdão e vi muitas coisas positivas nesse acórdão, 



como nós estamos numa mesa de debates, eu achei importante trazer 
novamente o tema para que nós possamos debater e enxergar quanto o direito 
tributário avançou positivamente nesse caso. Então, o que eu vou fazer nessa 
apresentação, basicamente, são alguns trechos do acórdão que nós vamos ler e 
refletir um pouco sobre isso e, se estiverem de acordo, eu sei que o Zilveti 
também tem opinião sobre isso e outros, então, vamos manter o clima de 
debate, não de uma apresentação, então, para cada trecho que eu faço um 
comentário, quem quiser levantar algum ponto, falar sobre o assunto, a gente 
vai avançando a partir disso e analisando esse acórdão, então, não seria uma 
ideia de uma apresentação e, depois, debate, porque o acórdão é riquíssimo, 
traz tantas informações positivas que nós temos que enxergar. Só uma questão 
prática. Eu preciso ler isso, como é que você faz em termos de transcrição? 
Porque todos estamos lendo e não quero fazer uma leitura desagradável para 
nós aqui, por outro lado, é importante que, para cada momento, na hora de 
transcrição, para quem vai ler isso mais tarde, conheça o trecho, então, só de 
algum modo organizar isso para que eu não fique lendo aqui, mas que, na hora 
final, você, por favor, reproduza o trecho de cada um desses para a transcrição 
ficar mais legível e compreensível.  

Então, aqui, a primeira apresentação é dizer qual é o aspecto primordial que 
seria a definição no que seria serviço porque nós sabemos, é uma questão de 
competência tributária, precisamos saber o que seria serviço. Notem que ele já 
diz um ponto interessante. Ele diz: “Olha, existe um limite para a lei 
complementar”. Ainda que prevista a lei complementar, não sendo serviço sob 
materialidade, 156, III, não pode haver existência de tributo, ou seja, a lei 
complementar não tem toda a liberdade, é necessário que a lei complementar, 
assim, enquadre, permitam-me já antecipar, o típico serviço1. Vamos 
avançando nisso, mas, aqui, eu acho que não haveria qualquer polêmica da 
Fabiana. Aqui, ele já anuncia alguma coisa que ele vai mais tarde falar: 
“Imperioso ressaltar 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”. É bom lembrar que, aqui, quando ele fala 
que não se preconiza a interpretação econômica, ele está lembrando do apogeu 
da interpretação econômica pós-Becker, quando já não havia mais...a interação 
econômica passava a ser não só para compreender qual que seria a hipótese 
tributária, mas se dava um passo adiante para também se considerar a 
interpretação econômica do fato e para desprezar até mesmo a hipótese 
tributária, ou seja, uma coisa é eu construir a hipótese tributária e descobrir 
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se a hipótese é um fato econômico ou não; outra é, que foi o exagero que 
aconteceu na década de 40, 50, na Alemanha, aconteceu mesmo, o que se 
desprezava, pouco interessa o que a lei diz, interessa apenas o fato econômico, 
usava-se até o termo “tipificação”, no sentido de não tem a ver com o que nós 
falamos de tipo. Tipificação, Fabiana, era para dizer o seguinte: Olha, uma 
advogada como a Fabiana, com a formação que ela tem, com as boas opiniões 
que ela apresenta, a renda dela mínima deve ser R$ 35 mil, que é típico de uma 
advogada como ela, portanto, tributo-a desse modo, pouco interessa o quanto 
ela ganha. Esse foi o exagero da chamada interpretação econômica, eu insisto, 
até a década de 50, que é o que está sendo rechaçado, depois, ele, mais tarde, 
vai explicar que, hoje, nós temos um outro sentido, que é uma questão de 
teleologia de construção da hipótese. Então, o que ele está rechaçando é essa 
primeira visão, mas também ele já começa vendo que não existe, no direito 
tributário, não existe o primado no direito privado como único critério a 
nortear. Também, aqui, bastante importante dizer: o direito tributário não é 
subordinado, filho do direito privado, na verdade, o direito privado seria o 
primeiro e o direito tributário seria aquele direito de sobreposição, aquele 
direito que vem atrás, ou seja, o direito tributário é direito, o legislador é 
legislador e ele pode legislar e ele pode criar suas hipóteses tributárias. 

Agora, outro ponto interessante. Aquilo que o constituinte enuncia pode 
identificar-se com os dispositivos já vigentes, mas não é necessário isso, ou 
seja, não há necessidade de que aquilo que o constituinte utilizou seja o 
mesmo que o direito privado já conhecia, não há nem mesmo a necessidade de 
se proceder a exegese jurídica desse constitucional implica a incorporação2, 
pela Constituição, de conceitos infraconstitucionais, ou seja, não precisamos 
partir da premissa de que o legislador, o constituinte se dobrou ao direito 
privado. Eu tenho usado muito esse exemplo para dizer, falo isso em aula, que, 
se eu fosse ao exagero da primazia do direito privado, eu iria dizer que só existe 
IPTU se houver direito de propriedade, eu iria dizer que, portanto, todos 
aqueles que têm imóveis à beira mar não pagariam IPTU porque, a partir desse 
exemplo, a propriedade, que é um termo empregado à Constituição, não 
implica o direito de propriedade, por quê? Porque eu posso ter, pasmem, um 
usufruto sobre a propriedade, eu posso ter uma enfiteuse da propriedade, o 
termo propriedade, se é verdade que identifica um direito, um direito de 
propriedade, a mesma expressão propriedade significa teto. Então, não é, não 
está errado em dizer: Olha, ele tem uma enfiteuse, mas ele tem uma enfiteuse 
daquela propriedade. Então, a propriedade, aqui, é objeto, não é mais direito. 
Agora, eu posso ter, pasmem, e vou dizer de propósito, eu posso ter a 
propriedade da propriedade. Percebam, primeiro, eu me refiro como direito e o 
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segundo, como objeto, então, exemplo do IPTU para mostrar que eu poderia, 
apesar da expressão existir na Constituição, ela não se dobra ao direito privado 
e, aqui, me parece que ele sacou também essa linha. Já primeira interrupção 
pelo Zilveti, fique à vontade e debate mesmo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, eu fiquei muito contente com esse 
acórdão, fiquei, de fato, triste quando eu vi que apanhou aqui nessa Mesa, 
primeiro porque, nesse slide, é muito importante o cuidado do ministro de não 
deixar transparecer, no seu voto, que ele está abandonando o art. 110 do CTN, 
que ele menciona várias vezes e ele menciona no sentido de que está, aí, 
resumido para esclarecer que ele não é adepto de rasgar o art. 110 do CTN, 
mas, ao art. 110 do CTN, por uma tendência positivista e estrita, tanto da São 
Francisco como da PUC, foi dada uma importância que não está no Código, 
nunca esteve no Código, nunca foi intenção do legislador, mas foi intenção da 
classe jurídica, da classe jurídica positivista, da classe jurídica positivista que 
via no art. 110 uma forma de frear o ímpeto de arrecadação do Fisco, então, 
não é ilegítimo, é legítimo, está dentro do direito do contribuinte, dentro do 
direito dos juristas enveredarem por isso. Só que eles enveredaram demais, 
eles erraram a mão e eu ainda percebo que tenho, ainda existe uma corrente 
muito positivista no nosso direito que continua falando do mesmo jeito. Então, 
eu, realmente, me encantei com o acórdão, eu achei muito bom o acórdão, eu 
fui até comunicado por um positivista clássico que tinha tido esse debate aqui 
nessa Mesa e eu falei: “Ótimo, então, vamos lá conversar sobre o assunto”.  

Então, esse ponto é bem importante, ou seja, não é o abandono do 110 e, aí, eu 
lembrei de um almoço que eu tive com esse cidadão no jockey, e a gente 
encontrou um grande jurista alemão da nova geração, o Joachim Englisch, e 
ele brincou comigo e com esse jurista e falou: "Olha, esse aqui é o Fernando 
Zilveti, ele é dos seus, ele gosta desse negócio de tipo e tal", aí, a gente brincou 
e falou assim: “Olha, o Schoueri não gosta muito disso". Aí, o Joachim brincou 
com ele e falou assim: "É, mas ele vai gostar, ele vai, ele vai chegar lá". 
Brincando. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, “Não há um primado do Direito 
Privado, pois, sem dúvida, é viável que o Direito Tributário – e primordialmente o 
Direito Constitucional Tributário – adote conceitos próprios. A possibilidade de o 
Direito Tributário elaborar conceitos específicos decorre, em última análise, do 
fato de ser Direito Positivo”. Esse é um ponto bastante importante: a gente 
insistir que essa ideia do primado do direito privado caiu já na década de 20 do 
século passado. Claro que a autonomia do direito tributário levou ao exagero 
daquela interpretação econômica que me referia há pouco, na verdade, é 
exagero de um lado e de outro, mas a subordinação porque, até então, a ideia 
era, até na década de 20, até o Becker, nós tínhamos uma visão de que todos 
os conceitos de direito tributário seriam do direito privado ao ponto que 
planejamentos tributários absurdos eram feitos a partir de uma visão 
nominalista. Apenas uma questão histórica da década de 30, vamos lembrar a 



época que o Becker falava, vamos lembrar do Becker, o código foi 19, portanto, 
nós estamos falando logo pós-Primeira Guerra, Pós-Primeira Guerra, foi 
exatamente a época em que a Alemanha precisava pagar aos aliados 
indenizações de guerra, foi isso o Pós-Primeira Guerra, então, era necessário 
uma arrecadação, então, se antes, a tributação com base apenas nas formas 
era algo tolerável, algo que não criaria maior problema, até porque a tributação 
não era algo tão alto, com o que acontece, na Alemanha, com essa necessidade 
de arrecadação, é que cresce muito a carga tributária, então, se passa, o direito 
tributário passa por uma revolução, passa-se a falar: Olha, é preciso buscar 
efetivas manifestações de capacidade contributiva. E, aí, é que vai vir a 
interpretação econômica já no começo e vai dizer: Olha, o fato gerador, a 
hipótese tributária tem que ser uma situação que revele riqueza porque é isso 
que eu vou tributar e vou tributar altamente e já não posso mais, por outro 
lado, admitir que, por meros subterfúgios, o contribuinte que tenha capacidade 
contributiva [ininteligível], essa era a ideia inicial. E vou dizer mais, era a ideia 
original do Becker, que não é muito distante do que a gente tem hoje, o que 
aconteceu é que, entre o primeiro momento e o momento atual da consideração 
econômica, como eu disse, houve um grande exagero na interpretação e que 
passou a ser essa liberdade total, esse não direito das décadas de 40 e 50 da 
Alemanha, então, eu tenho que entender que a ideia original do Becker é 
tributa-se a capacidade de manifestação, a capacidade contributiva e não o 
negócio formal. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nesse ponto, vou fazer mais uma questão de 
esclarecimento importante que o Schoueri está trazendo. Eu vou falar muito do 
Becker para interpretação econômica, só que o Becker, ele fez o Código 
Tributário alemão. Quando ele, quando o Código Tributário alemão entra no 
sistema jurídico alemão, você passa a ter o sistema constitucional tributário, 
com o Código, o Código tem uma importância visceral para que as estruturas 
do direito tributário pudessem ser tributárias e ganhar contexto tributário mais 
pleno, de modo que você não tenha tanta, tanta pressão arrecadadora de um 
lado, sem que um sistema tributário com o Código pudesse informar o 
legislador daquilo que precisa ser feito. Então, a interpretação econômica veio 
numa reação, um caso específico e, depois, ela foi mal utilizada pelos tribunais 
e toda uma teoria se fez sobre ela, só que a evolução do Direito Tributário 
alemão foi de constitucionalizar os conceitos, de constitucionalizar de acordo 
com aquilo que tem no Direito Tributário, que é um sistema moldado em 
Constituição pouco tributária, diga-se de passagem, mas um Código muito 
bem estruturado e todo um sistema constitucional tributário envolvido nisso. 
Então, quando eu falei do Englisch, o Englisch é um constitucionalista 
tributário, é um tipo de jurista de direito tributário pouco raro no Brasil, é 
muito privatista, mas constitucionalista tributário, não, e, no Brasil, a partir da 
década de 60 e 66, quando a gente traz o Código pra cá, se estrutura a mesma 
forma de sistema que tinha no Direito Tributário alemão, com ‘gap’, claro, de 
décadas, mas o que importa é você tem um sistema constitucional tributário, e 
não um sistema privatista tributário. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, a Constituição não está 
subordinada, o que o Fux está dizendo aqui? A Constituição não está 
subordinada ao direito privado. Aquela ideia, é bom lembrar, nós temos 
professores ilustres que afirmam o contrário, afirmam que o sistema de 88 foi 
congelado e recepcionado pela Constituição, isso é o grande debate, 
constituinte, quando chega em 88, ele fala assim: ‘Bom, quem veio antes daí, 
eu estou constitucionalizando o direito privado como eu estou fazendo uma 
nova ordem constitucional e o direito, as demais leis que se dobrem àquilo que 
eu constituinte quero?’. Eu, constituinte, ou seja, a pergunta que ele está 
fazendo o tempo todo: o constituinte quis constitucionalizar o direito privado 
ou ele quis criar uma nova ordem e, a partir daí, todo o direito, que seria 
recepcionado ou não segundo a nova ordem? Esse é o grande debate, e vai 
aparecendo, aqui, o que o ministro Fux coloca a sua posição, aqui, como direito 
constitucional tributário, adota conceitos próprios.  

“É cedido que a Constituição é carente de conceitos verdadeiramente 
constitucionais” - é texto interessante, - “pelo que o princípio de interpretação da 
lei, conforme a Constituição, pode ganhar cores de uma interpretação da 
construção conforme a lei” - que é o risco que existe. “No entanto, a referida 
assertiva não significa que conceitos constitucionais são, necessariamente, 
aqueles encontrados na lei ordinária”. O que o ministro está dizendo, que me 
parece? Está dizendo: não há impedimento que eu vá ao direito privado tentar 
descobrir o que o constituinte diz, mas isso não é mandatório, ou seja, eu 
preciso me perguntar e essa é a grande tarefa do intérprete, é perguntar: 
‘Constituinte’, quase uma entrevista, intérprete é aquele que entrevista o 
constituinte, é aquele que fala: ‘Sr. Constituinte, o que o senhor quis fazer 
aqui? Qual foi a sua intenção?’. Esse é um ponto que nós temos aqui, que é, 
em cada caso, devemos perguntar: direito privado, o constituinte quis tomar 
um empréstimo? Ele não pode, constituinte era constituinte. Ele pode tomar 
empréstimo do direito privado? Pode. Ele tem? Não, então, vamos tentar e nos 
perguntar sempre o que ele quis fazer. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu lembro de um elogio muito sincero feito pelo 
Brandão Machado ao Roberto Quiroga Mosquera, de uma dissertação de 
mestrado porque o Quiroga quis procurar na Constituição o conceito de renda 
e foi, foi, foi e chegou à conclusão de que não tinha conceito de renda alguma 
na Constituição, ele esgotou a ideia de procurar na Constituição, era o intuito 
dele. ‘Puxa, mas uma dissertação inútil?’. Absolutamente, é útil, justamente 
porque não era esse o intuito do constituinte, ou seja, o constituinte não define 
renda, a tentativa de você constitucionalizar a hipótese de incidência, ela é vã, 
porque ela não vai chegar a lugar algum, você não consegue fixar, amarrar 
conceitos constitucionalizando, como o Schoueri disse, você não congela a 
Constituição porque a sociedade não é congelável, a evolução socioeconômica 
não se presta a congelamentos, você não consegue, na Constituição, congelar a 
evolução normativa, e toda vez que você tenta, levando um conceito à 
Constituição por meio de emenda constitucional, você deixa a Constituição 



mais recheada, mas fracassa a sua tentativa, porque não é essa a intenção do 
constitucionalismo tributário, a intenção é você dar a estrutura em um sistema 
que é informado e formado pela legislação, mas não pela legislação do direito 
privado, pela legislação em geral, de modo que você vai ter diversas fontes que 
informam os conceitos vistos na Constituição e vistos no direito constitucional 
tributário. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Agora, nós entramos em um trecho 
que eu ponho em dúvida a afirmação do ministro. Ele diz que: “Deveras, mercê 
de ostentar o status de lei complementar, não poderia o código estabelecer 
normas sobre a interpretação da Constituição, sob pena de restar vulnerado o 
princípio da sua supremacia”. Esse é um ponto interessante. Existe uma tese, o 
Ricardo Torres conhecido por ser o primeiro a falar sobre isso, para dizer: ‘Você 
não pode criar a norma sob interpretação em geral’, ou seja, é assim, como 
dizer assim: ‘Bobagem criar norma sob interpretação’, só para dizer e 
mostrando o acerto do Ricardo Lobo Torres é dizer o próprio Código alemão de 
19 tinha norma sob interpretação e que inspirou o nosso Código da década de 
60, em 77, dez anos depois, sai um novo Código alemão que não tem uma 
palavra sobre interpretação, por quê? Porque se, na década de 20, acreditava-
se que seria possível criar normas sob interpretação, na década de 70, se sabia 
que isso não seria, porque a interpretação vai ser construída na cabeça do 
jurista, eu não tenho como entrar na sua cabeça e dizer como que você deve 
pensar e qual é a ordem, ou seja, você vai construir um raciocínio plural de 
qual é a norma a partir daquilo que você leu, a partir das suas experiências. 
Então, é uma tentativa vã, a tentativa de criar norma sob interpretação, essa é 
a visão que o Ricardo Torres vai dizer, ou seja, ele põe: ‘Para que isso? Que 
perda de tempo é essa?’. Como eu posso falar? Quando a gente enxerga as 
novas interpretações, especialmente sob integração, isso fica muito evidente, 
no Código internacional, a inocência dele, quando ele põe, inclusive, para 
integração uma ordem para dizer: ‘Olha, comecem pelos princípios do direito’, 
como se fosse possível essa ordem, assim, de algum modo, orientar como você 
vai ler o texto a partir da sua experiência. Então, essa é uma crítica do Ricardo 
Torres. O ministro, aqui, deu um passo curioso, ele diz: “nem poderia o Código 
dar norma sob interpretação da Constituição”, aqui, na verdade, ele não entrou 
no debate para saber, afinal de contas, o que são normas gerais porque o 
constituinte mandou, sim, que a lei complementar estabelecesse normas gerais 
em matéria de legislação tributária.  

Então, a pergunta é: interpretação é norma geral ou não? Nós temos aqui um 
indício e algo que mereceria um outro debate que seria, talvez, a primeira vez 
que nós teríamos dispositivos do Código Tributário Nacional inconstitucionais, 
porque, afinal de contas, se não cabe ao Código tratar dessa matéria, essa 
matéria seria inconstitucional. Então... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, então, mas também, de novo, incorrendo essa 
discussão do que se fez lá fora. Houve uma iniciativa de engessamento do 



intérprete constitucional que se revelou totalitária, totalitária lá fora, na 
Alemanha, o que foi muito criticada e se reconheceu que esse totalitarismo 
usado pelo positivismo gerou sequelas muito grandes, inclusive de perseguição 
a etnias, a diversas religiões, a opositores de regime, então, você engessar 
interpretação é absolutamente fascista, é terrível isso, para todos os lados, 
direita e esquerda, pra cima e pra baixo, como vocês quiserem, e leva a um 
extremo que você pode tornar o juiz um refém de sistemas e a gente viu isso 
aqui no nosso país, recentemente, com a tentativa de, essas medidas, aí, que 
estão sendo votadas no Congresso, engessaram o juiz, impedindo que ele tenha 
a liberdade de interpretar. Então, isso, na essência, se você tentar fazer isso 
por meio de norma geral no Código Tributário, você está, de certa forma, 
emparedando o juiz, o que é extremamente perigoso, então, eu acho que 
entendo o que ele quis dizer, isso teria um viés de inconstitucionalidade. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Pela ordem, como mais pessoas 
chegaram, eu quero informar que, aqui, não é um dueto, todos têm liberdade 
de apresentar, como nós combinamos, nós iríamos apresentando trechos do 
acórdão, se alguém quiser levantar um ponto e tudo mais, na Mesa ou todos, 
que fiquem à vontade porque, por acaso, estamos num dueto, mas não foi isso 
que combinamos e todo mundo que chegar depois, pode achar: ‘Não, não posso 
interromper’. Pode. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Por acaso, concordamos, tem que falar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Por enquanto, concordamos. Bom, 
daí, ele afirma que o art. 110 não veicula norma de interpretação 
constitucional3. Médio. O art. 110 veicula, você pode dizer que ele não deveria 
veicular, mas que o 110 veicula uma norma de interpretação constitucional, 
que ele diz: ‘Havendo conceitos de direito privado, a lei tributária não poderia 
operar’, isso que ele faz. Talvez, o que ele possa dizer é isso, talvez, nesse 
sentido, não veicula, talvez, desculpa, agora sim, acertando o que ele quer 
dizer, o 110 não está dizendo... Desculpe, agora, eu consegui entender, só 
nesse minuto, o que ele quer dizer: nós não temos, no 110, o que muita gente 
lê, muita gente lê no 110: ‘A Constituição emprega conceitos de direito privado’, 
portanto, seria uma norma de interpretação da Constituição. O 110 fala outra 
coisa, diz que Quando a Constituição empregar conceitos de direito privado, 
então, legislador ordinário, não mude isso. Então, isso não é uma norma de 
interpretação, é um mandamento à lei ordinária que obedeça à Constituição. 
Eu quero só ressaltar, isso é um ponto que é bem importante de dizer: em 
Portugal, pesquise a lei geral tributária portuguesa, tem um dispositivo 
diferente. Lá, tem, na lei geral tributária, dizendo que, quando a lei tributária, 
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não é nem a Constituição, quando a lei tributária utilizar uma expressão que já 
foi utilizada em outro ramo do direito, então, essa expressão terá o mesmo 
sentido desse outro ramo, aí, é uma norma de interpretação. Ou seja, se o 110 
dissesse: ‘Quando a Constituição usar uma expressão, essa expressão terá 
uma causa e sentido...’, é uma norma de interpretação, o 110 não tem nada 
dizendo nesse sentido, o 110 apenas diz: ‘Se o constituinte empregar o conceito 
de direito privado, lei ordinária, obedeça’. Mas existe uma fase anterior que o 
110 é silente e a grande pergunta: o constituinte utilizou um conceito de direito 
privado? O 110 não obriga nem sim e nem não, ele diz que pode ser que sim e 
pode ser que não. Quando for, obedeça. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E tem mais, o art. 110 é tão lei complementar 
quanto a Lei Complementar 116. Então, se a Lei Complementar 116 traz uma 
nova relação conceitual tributária em termos da questão da substância 
econômica, de onde está sendo prestado serviço, como se interpreta o serviço 
prestado, eu não vejo porque deve prevalecer o art. 110 da Constituição, sendo 
que a Lei Complementar 116, inclusive, é posterior e ela pode trazer o conceito 
de Direito Tributário, certo? Que não está infringindo o art. 110 até porque ele 
tem igual valor e vem posteriormente, então, não há, se tiver lei complementar 
tributária posterior ao Código, onde está a infração ao direito privado? Não 
vejo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: “O art. 110, do CTN, não tem a 
amplitude que dele se possa extrair por interpretação literal, porquanto qualquer 
conceito jurídico, seja ele do Direito Privado ou não, ou extrajurídico, advindo ele 
da Economia ou de qualquer ramo do conhecimento, que tenha sido utilizado pelo 
constituinte para definir competências tributárias não pode ser alterado por 
legislação infraconstitucional”. De fato, o 110 não o faz. ”Consectariamente não 
se admite a interpretação isolada do art. 110, do CTN, sob pena conduzir o 
método literal à primazia hermenêutica na ordem jurídica ao Direito Privado”. Daí 
ele propõe, isso também do Ricardo Torres, a leitura conjunta do 109 e 110 do 
CTN, o que ele diz: “(...) avultam em importância, de um lado, o método 
sistemático” que seria buscar uma coerência dos dois “quando estiverem em 
jogo institutos e conceitos utilizados pela Constituição – e, de outro, o método 
teleológico – quando não haja a constitucionalização dos conceitos”. Então, se o 
direito privado, o Direito Tributário tiver usado um conceito de direito privado, 
utiliza-se o método sistemático, se ele não tiver utilizado, eu não preciso do 
110. E a pergunta sempre, esse é o ponto que muita gente, eu gostaria de pedir 
àqueles que não o fazem faz tempo: que releiam o 110, que releiam. Vamos ler 
o 110, que é impressionante, as pessoas citam o 110, você quer ler para nós o 
110? O problema é que as pessoas não leem, as pessoas citam o 110 e não 
leem, eu quero que alguém me diga, no 110, onde diz que a Constituição 
emprega conceito de direito privado. 

Orador Não Identificado: Diz o 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." 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Portanto, se, na definição de 
competência tributária, se utilizou um conceito de direito privado, vale o que o 
ministro chamou interpretação sistêmica, mantenha-se. Mas não está dizendo, 
ali, o constituinte utiliza conceito de direito privado. Não vale invocar o 110 
nesse sentido. “Sob esse enfoque, o art. 110, do CTN, designa que, no caso de 
interpretação de normas constitucionais, a lei tributária não poderá alterar o 
conteúdo e o alcance dos conceitos de Direito Civil, para definir ou limitar 
competências tributárias”. “Enquanto o 109 dá prevalência do método teleológico, 
o 110 enfatizou o método sistêmico”4, já falamos sobre isso. “Ainda que a 
contraposição entre obrigações de dar e de fazer para fins de dirimir o conflito de 
competência entre o ISSQN 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 ganhado espaço, permitindo uma releitura 
do papel conferido aos supracitados dispositivos”. Aqui, ele está sendo claro que 
ele vai superar aquela jurisprudência que lia no 110 aquilo que o 110 nunca 
falou, e disse, de fato, até hoje, fizemos isso, mas isso não é necessariamente o 
melhor caminho. “Desta sorte, conclui-se que, embora os conceitos de Direito 
Civil exerçam um papel importante na interpretação dos conceitos constitucionais 
tributários, eles não exaurem a atividade interpretativa”. Agora, sim, “Não se 
pode associar as ”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, 
conforme a norma do Código Tributário Alemão de 1919 idealizada por Enno 
Becker”. É aquilo que nós falamos, aqui, do exagero que, insisto, não sejamos 
injustos com Becker, isso foi posterior ao Becker, isso foi mais ou menos 1940, 
50. “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”. Eu faço questão de dizer aspecto teleológico, a 
consideração econômica nada mais é do que a interpretação teleológica, afinal 
de contas, o constituinte, aquela entrevista que você faz para o legislador: “Sr. 
legislador, o que o senhor quer tributar?”. Ele descreve o que ele quer tributar 
e, a partir daí, você constrói, na sua cabeça, a hipótese tributária e que pode 
ser um fato econômico, então, é mera interpretação teleológica. 
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Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria fazer só uma ressalva com relação 
ao... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A solidariedade.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, eu não ia falar isso... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Pode fazer. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas o que, o Ministro Fux foi muito feliz porque 
ele, na verdade, está colocando um pouco no eixo uma discussão em que o 
Ricardo Torres foi muito injustiçado, ele é taxado de jusnaturalista o tempo 
inteiro, só que ele não é jusnaturalista, primeiro; segundo, o que ele prega é o 
que está aqui, é uma ideia pós-positivismo. A ideia pós-positivismo é 
interessante porque ela é atual, agora, muito me entristece a gente continuar 
num debate sobre obrigação de dar e fazer e o “pau comendo solto” em matéria 
tributária, a gente está falando de novas técnicas de consumo como streaming, 
como impressora 3D e, aqui, ele está falando: ‘Olha, não, não é obrigação de 
fazer’, ‘olha, não pode, não pode’, ‘só pode obrigação de dar’. Gente, onde é que 
vocês estão com essa história? Isso não existe no mundo, não existe no mundo 
e a gente continua com esse debate rasteiro, não se faz mais isso, a gente tem 
que olhar como funciona a tributação, como é, que riqueza, a gente está 
tributando, do contrário, você vai ter riquezas não tributadas e a erosão da 
base tributária, o Becker é um pouco esse olhar míope de você ficar olhando 
aqui, que nem eu estou tentando ler e não estou enxergando, então, não 
enxergo a evolução da sociedade e não consigo enxergar que essa forma de 
interpretação axiológica, ela é muito importante e ela não é o fim do mundo, 
não é que eu vou ficar filosofando sobre direito tributário, não é isso, ela é 
centrada no debate de direito constitucional tributário, positivista. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu quero insistir em um ponto, 
depois, acho que o ministro vai falar isso, mas tanto é pós-positivista porque 
ele vai colocando um limite o que está na lei, ou seja, a grande diferença é essa: 
eu vou buscar o que está na lei, mas eu não vou poder ultrapassar o que está 
na lei, eu tentar construir a hipótese tributária, descobrir o que está na lei, 
enquanto eu tiver por limite o texto da lei, eu não posso ser acusado de um 
jusnaturalista, de um não legalista, eu sou um legalista, eu quero saber o que 
está na lei, eu apenas tenho abertura de entrevistar esse legislador e descobrir 
o texto, examinando o total daquilo que é possível se extrair do texto legal. Isso 
não é jusnaturalismo, o pós-positivismo, ele é um positivismo, mas ele sai 
daquele normativismo para tentar descobrir todo o conteúdo da lei. “O traço 
fundamental da distinção entre a teoria de interpretação econômica do fato 
gerador, desenvolvida por Enno Becker” - que quero insistir, injustamente, não 
é ele, posterior a ele - “e a consideração do critério econômico” - que é atual – 
“realizada no âmbito da interpretação teleológica, encontra-se nos limites da 
atividade hermenêutica. Enquanto Enno Becker e seus seguidores se inclinavam 



para a livre criação do Direito, sem vinculação estreita com a lei, os seguidores 
da concepção hoje dominante na Alemanha, como Klaus Tipke, Klaus Vogel, 
Moris Lehner e Heinrich Beisse encontra no sentido literal possível da norma um 
limite à atividade de interpretação” - que eu já tinha antecipado. Então, esse é o 
grande tópico, quando vier o debate, falar assim: Não, a interpretação 
econômica está na interpretação, eu quero saber até onde vai, eu vou apenas 
ser aberto, eu escapo da barreira do direito privado e continuo entrevistando o 
legislador para saber o que ele quis, mas eu não vou ultrapassar aquilo que o 
texto me permite ler naquele texto, naquela lei. 

“Deve-se reconhecer a interação entre o Direito e a Economia, em substituição ao 
formalismo jurídico. A interpretação é simultaneamente jurídico-econômica, ainda 
que, para a formação dos conceitos tributários passem pelo filtro jurídico”. 
“Destarte, a interpretação de conceitos de direito tributário segue três 
princípios...” e, aqui, ele cita o tribunal do Heinrich Beisse, no livro em 
homenagem ao Ruy Barbosa Nogueira que o IBDT editou junto com a Editora 
Saraiva lá em 84. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Organizado pelo Brandão Machado. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: “O primeiro deles indica” - esse é um 
trecho do Heinrich Beisse, na verdade, o ministro não vai ser muito fiel, mas eu 
recomendo a leitura do trecho do Heinrich Beisse, é fantástico. “O primeiro 
deles indica que conceitos econômicos de Direito Tributário, que tenham sido 
criados pelo legislador tributário ou por ele convertidos para os seus objetivos, 
devem ser interpretados segundo critério econômico” - ou seja, se o legislador 
utilizou o conceito econômico, por que que eu não vou buscar esse conceito 
econômico? “Para tanto, cita como exemplo a expressão ‘renda e proventos de 
qualquer natureza’”. Vamos ser claros? O Beisse não citou essa expressão e 
nem poderia porque essa expressão não existe na Alemanha, por isso eu disse 
que ele não foi tão fiel ao Beisse. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Tem um problema que ele também está 
atrasado uns 30 anos em termos de doutrina tributária, porque tem no pós-
positivismo alemão, que ele cita o Vogel que já faleceu, o Tipke que está bem 
velhinho, o Beisse que também já foi, ele tem toda uma escola que veio depois 
deles que são tributaristas, professores das principais escolas de direito 
tributário na Alemanha, como o próprio Englisch que foram depurando essa 
estrutura do Direito Tributário e esse pensamento pós-positivista, só que não 
me consta e não consta a qualquer um que leia o que está sendo escrito por 
esses juristas que eles são jusnaturalistas, isso que me preocupa aqui. “Está aí 
falando o defensor do jusnaturalismo”. Não, pessoal, não é nada disso, 
positivismo, pós-positivismo e é toda uma corrente doutrinária forte na 
Alemanha e também outros países, que vem difundindo isso, e é lógico, eles 
dão umas escorregadas, principalmente quando os portugueses absorvem a 
doutrina alemã, e vem com uma escorregada muito socialista e, aí, quando ela 



vem muito socialista, ela escorrega no princípio da solidariedade, que não diz o 
que diz o Barroso, não diz o que diz outros que difundem o princípio da 
solidariedade aqui no Brasil. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, mantendo o Beisse, então, 
primeira lição: se o legislador usar conceito econômico, obedeça o legislador e 
descubra o que ele diz. Segundo: “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”. Aqui, ele está tratando 
da hipótese de que, na verdade, não seria conceito, seria uma expressão do 
direito privado, mas que o legislador tributário impôs em outro sentido, isso 
também seria possível. Aqui, o exemplo, novamente, que ele fala que é trazido 
pelo autor, a expressão “empregadores”5. Evidentemente, Heinrich Beisse, em 
84, jamais falaria de empregadores que aparecem na Constituição de 88, então, 
prefiro dizer que, aqui, existe um pequeno engano nessa passagem do Beisse. A 
ideia é do Beisse está correta, o exemplo não foi do Beisse. 

Sr. Rafael Nichele: Professor Schoueri. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, Rafael, por favor. 

Sr. Rafael Nichele: Eu queria só fazer duas perguntas, primeira é a seguinte: 
teve um slide, um pouco atrás, que o ministro disse que nós temos que 
abandonar esse formalismo. Se o ministro Fux tivesse que julgar aquele debate 
sobre a 9.718, em que o legislador tributário, por lei ordinária, tentou 
estabelecer um conceito de receita, eu sei que não tinha norma de competência 
tributária, ok? Não vamos discutir isso, mas, assim, o legislador tentou 
equiparar receita a faturamento, o legislador tributário tentou equiparar receita 
a faturamento e o conceito que nós tínhamos de faturamento, enfim, que o 
Supremo julgou, até onde eu sei, a gente não sabe exatamente o que eles 
decidiram, o que é receita, o que é faturamento, mas a minha pergunta é a 
seguinte: os limites, as regras de competência, normas de competência são 
limites constitucionais ou são limites da lei, porque... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A 9.718, nesse julgamento, os juízes 
foram muito claros: o limite é o que nós, Supremo, demos, nós mesmos 
descobrimos na Constituição, como nós já dissemos que faturamento é o 
produto da venda de mercadoria e serviço, note, não é que o direito privado diz, 
como nós dissemos isso, esse é o conceito constitucional. Eles fizeram partes 
diferentes, eles disseram: ‘Nós já dissemos até onde vai o faturamento, 
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portanto, a lei ordinária não pode ultrapassar aquilo que nós dissemos’. Eu me 
lembro bem, o ministro Eros Grau foi nesse sentido, dizendo: ‘Nós já demos 
essa interpretação, então, nós não podemos, agora, admitir isso’, mas o debate 
não foi do direito privado que eu me lembre, posso estar enganado, mas eles 
não citaram uma lei ordinária, não vieram a citar um código comercial, eles 
citaram precedentes do próprio Supremo dizendo: ‘É até aqui que vai’, e tanto é 
que eu lembro, a Emenda 20 e etc. 

Sr. Rafael Nichele: E o limite, essa visão axiológica, teleológica pela questão de 
valores, como solidariedade, igualdade, isso não seria uma forma de, quando se 
acusa, se acusa de formalista um sujeito que não olha para esses princípios a 
partir de entender que as regras de competência são limitações de poder e que 
esses princípios, na verdade, não podem aumentar, digamos assim, para a 
gente colocar lá dentro coisas que não estão nas normas de competência. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Estamos de pleno acordo, eu faço 
questão de dizer isso, como disse, o limite que eu tenho é o texto da 
Constituição, o problema é o inverso, uma coisa é colocar lá o que não está lá 
dentro e outra coisa é negar o que já está lá. Então, o debate todo é saber, 
afinal de contas, qual é o conteúdo da regra de competência. Não existe 
ninguém, pelo menos, dos pós-positivistas que eu conheça, que digam: ‘É 
possível tributar além da regra de competência’. O debate é saber o que está na 
regra de competência. 

Sr. Rafael Nichele: A última pergunta que eu faria é o seguinte: quando a 
gente fala em aspecto teleológico da norma de competência tributária, 
considerando que a norma de competência, a função dela é justamente 
instituir o tributo, a gente não estaria pensando sempre que a finalidade é 
justamente eu tentar extrair dela a possibilidade do tributo seja validado e 
cobrado seja ainda que não esteja de acordo com o limite constitucional? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A regra de competência, parece que se 
eu for buscar alguma teleologia na regra de competência, é o que ela diz, é uma 
repartição, ou seja, descobrir até onde vai um e começa o outro. A regra de 
competência não tem como objetivo que se tribute o máximo possível e nem o 
mínimo possível, o que ela procura proteger ou assegurar é que não haja uma 
invasão de competência de um pelo outro, me parece que é isso, quem vai 
decidir se se tributa ou não é a lei ordinária, não é a regra de competência, a 
competência é dizer até onde pode ir, não é como você buscar, na regra de 
competência, uma teleologia para aumentar ou para diminuir a tributação, é 
apenas para dizer: ‘Olha, até aqui, a sua competência, mais do que isso, não’, 
para isso que ela serve, me parece. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas, posso falar? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João. Claro. João Bianco. 



Sr. João Francisco Bianco: Uma preocupação que eu sempre tive é 
justamente com essa questão da discriminação das competências, que é uma 
discriminação constitucional, e a gente sempre entendeu, eu, pelo menos, 
sempre entendi que a Constituição usa tipos, usa conceito abertos, conceito 
indeterminados e, depois, caberia à lei complementar, vou utilizar uma 
expressão aqui, fechar o conceito justamente para evitar. Cercar o conceito, 
justamente para evitar invasão de competência tributária. Então, a provocação 
que eu faço aqui é a seguinte: se a gente vai buscar uma amplitude dos 
conceitos na economia, e a gente sabe que os conceitos econômicos, eles são 
voláteis e se a gente vai buscar conceitos, se a gente vai fundamentar a nossa 
linha de raciocínio em cima de conceitos voláteis, que a gente vai buscar na 
economia, a gente não vai estar invadindo competência tributária? Só 
complementando. O Fernando comentou, aí, a questão dos serviços de 
streaming, novos serviços, justamente esses conceitos abertos de serviço, eles 
vão chocar e invadir competências do conceito de mercadoria e, aí, vai haver 
invasão, invasão de competência tributária do ISS com o ICMS, não é 
justamente isso que a Constituição quis? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Nós já vamos falar sobre conceitos e 
tipos e a diferença principal é que o tipo, a fluidez do tipo é a interpenetração, 
ou seja, eu posso ter uma situação que é tipicamente uma coisa e outra coisa, 
aquilo que você chama conceito aberto, eu só não utilizo a expressão “conceito 
aberto” porque conceito é, necessariamente, é algo que eu possa definir. E o 
aberto é o contrário de definir. O aberto é o contrário, definir é como os fins, na 
medida em que eu dou abertura, eu não utilizo a expressão conceito aberto. 
Humberto Ávila utiliza, eu não utilizo, não falo, se eu não tenho fim, se não 
tenho como definir, já não é conceito, é algo, é um tipo, é algo fluido, é algo, 
estou dando abertura, e como você sabe, nós pensamos do mesmo modo, João, 
a definição vai se dar pela lei complementar, a quem cabe definir aquilo que, na 
Constituição, pareço contíguo. A gente vai avançar nisso daqui a pouco. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só te respondendo, se for preciso, dizer que a 
Constituição define competências tributárias pelos entes federados, isso é uma 
característica da nossa Constituição, é uma característica do nosso Estado 
federado e muito comentado, inclusive estudado. Achei um texto muito bacana 
que o jurista Smolders escreveu, citando o Brasil pela estrutura tributária 
rígida constitucional, rígida de divisão de competências, isso foi em 56, muito 
antes de nosso código, dez anos antes. E o texto bacana mesmo do Amilcar de 
Araújo Falcão que cita o Smolders, depois, a gente vai ver, no código, no livro 
congênere do Schoueri, Direito Tributário, ele cita o Brasil por essa qualidade, 
então, é uma qualidade, não é um defeito. Quando você avança na tecnologia, 
você chega, por exemplo, com um streaming, você cria uma nova tecnologia que 
não cabe mais no sapato apertado da lei complementar. O que você faz? Você 
precisa de uma lei complementar, você não pode fazer que nem nos Estados 
Unidos que tributa qualquer coisa, Califórnia tributa de um jeito, Texas tributa 
de outro, Nova Iorque tributa de outro e cada um tributa, pintou na área, é 



pênalti. Por quê? Porque eu quero tributar. Então, isso gera insegurança 
jurídica. Aqui no nosso sistema, não. Agora, quando a lei complementar define 
e ela é precisa, então, ela fala: A disponibilização, sem cessão definitiva, de 
conteúdos de áudios, vídeo e imagem e texto por meio da internet, ela está 
querendo cercar a nova tecnologia, e aí, ela faz isso por meio de lei 
complementar, que define. Agora, o que tem de errado nisso? Aí, o pessoal fala: 
‘Ah, não, aqui, tem obrigação de dar’; ‘não, aqui, tem obrigação de fazer’. Para 
que isso, se a lei complementar vem e faz isso? Então, não há nada de errado 
nisso e, aí, eu concordo com você que gera um certo conflito de riquezas com 
outros tributos, mas, aí, tem que ver, o legislador complementar tem que 
corrigir isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas veja, essa é uma discussão perfeitamente 
legítima, Fernando, porque o legislador, ainda que fosse legislador 
complementar, ele também não poderia dizer que compra e venda de 
mercadoria é, claro, prestação de serviço e, aí, colocar na lista de serviço, 
então, tem um limite para o legislador complementar e essa discussão é 
legítima. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João, o problema que existe é que 
como nós falamos em tipos, é que existem situações do direito, compra e venda 
não é um típico serviço, existem situações que são típicos serviços e não é 
compra e venda, mas tem situações que é um típico serviço e é uma típica 
compra e venda, eu sempre dou, em aula, o exemplo da troca de óleo. Se não 
fosse a lei complementar, eu diria: a troca de óleo é um típico serviço e é uma 
típica venda de mercadoria”, os dois se caracterizam, enquadram-se no tipo de 
um e de outro. Aí, eu preciso de uma lei complementar para definir. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí, eu te entendo. Você quer trocar o dente, você 
faz, você pega o dente, vai na impressora 3D, o seu dentista, em uma hora, faz 
um dente muito melhor do que você tinha antes, que estava meio zoado o seu 
dente, você pega, ele faz um dente novo. O que é isso? É uma compra e venda? 
Você comprou um dente, você foi lá no dentista e comprou um dente, agora, 
existe uma, eu entendo você, existe um conflito de competência, é uma compra 
e venda, mas veja, o que você comprou? Você comprou o direito de transformar 
uma fotografia em dente? Então, o que você comprou? Então, haverá sempre 
esse conflito que precisa ser dirimido pelo legislador complementar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O terceiro princípio do Beisse, então: 
“os conceitos de Direito Civil devem ser interpretados de acordo com a definição 
dada pela legislação civil quando, conforme o sentido e o objetivo da lei 
tributária, existe certeza de que o legislador cogitou exatamente do conceito de 
Direito Privado”. Então, é possível também, mas preciso ter essa certeza como 
pressuposto para essa posição. Por exemplo, mais uma vez, obviamente, não é 



do Beisse quando ele fala do ITR6. “Assim, v.g., no caso específico dos tributos 
sobre o consumo, de que são exemplos o ISSQN e o ICMS, os mesmos se abrem 
também à interpretação econômica, porque baseados em conceitos elaborados 
pelo próprio Direito Tributário ou em conceitos tecnológicos, caracterizados por 
grande fluidez e mutação quanto à sua natureza jurídica”. “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” - bom, já sabemos – “clara e a indicação exaustiva de todas as 
notas que o compõem, permitem a aplicação do método subsuntivo” - esse é um 
ponto interessante. Conceito é subsunção, “ao passo que aqueles, não se 
definem, mas se descrevem” e, portanto, não cabe subsunção no tipo. Daí, essa 
é a única divergência que eu tenho do Fernando. O Fernando vai enxergar 
também, na lei ordinária, um tipo e eu digo: Não, quando eu chegar na lei 
ordinária, eu preciso ultrapassar o tipo para conceito porque eu só posso fazer 
um processo subsuntivo se eu puder conceituar na lei e conceituar no fato. 
Conceituar não significa que eu conceituar no direito privado, significa apenas 
abstrair um conceito e, no fato, abstrair um conceito, que eu chamo de 
natureza jurídica, eu posso fazer a subsunção. Não vou entrar muito nesse 
mérito, mas digo: é a única divergência que o Fernando sempre me empertiga, 
que eu digo, eu não consigo avançar para o tipo quando falo da hipótese 
tributária, o tipo na Constituição, mas vem a lei complementar e integra aquilo 
que era fluido e conceitua. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, eu não queria nem polemizar esse assunto 
até porque vocês não têm ideia quantos quilômetros isso me custou, 
quilômetros e quilômetros de corridas com o Dr. Schoueri para convencê-lo, 
então, eu vou pela metade do copo cheio, então, já chegou na metade do copo, 
então, metade do copo está garantido, e isso é que está sendo visto no 
Supremo, é o resultado de uma doutrina que está se formando e uma doutrina 
por quem faz doutrina, que é o Schoueri, então, ele está falando: “nós 
chegamos nesse ponto do tipo constitucional, ótimo, o resto, a gente vai 
mudando”. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: “Os conflitos de competência surgem 
justamente da potencial fluidez dos tipos, o que, conjugado com o art. 146, III, a, 
CRFB, pelo qual foi conferido à lei complementar o papel de definir os fatos 
geradores, bases de cálculo e contribuintes – demonstra que o constituinte tinha 
consciência de que ele próprio não conceituara os elementos essenciais dos 
impostos previstos”. Então, quem vai definir? É a lei complementar. “Mercê de a 
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Constituição valer-se de linguagem tipológica e potencialmente aberta, este 
posicionamento jurídico não conduz a que a lei complementar possa dispor 
livremente sobre os impostos previstos na Constituição. É que o legislador fica 
vinculado aos sentidos mínimos que são extraídos das locuções empregadas pelo 
Texto Constitucional na definição da competência tributária” - é o que o João 
dizia agora mesmo, ou seja, ainda é uma típica compra e venda ou não é mais? 
Esse é o limite que eu vou ter. Mas, se for, mas a fluidez, eu tenho que 
trabalhar com ela. “Que são extraídas as locuções empregadas pelo texto 
constitucional”. “A lista de serviços veiculada pela lei complementar, sob esse 
ângulo, tem caráter taxativo, taxatividade que é o contraponto ao conceito 
econômico (juridicizado) de serviços que tem abertura semântica e vaguidade 
razoáveis” - como eu disse, eu não leio como conceito econômico, eu falaria que 
é tipo na Constituição. “Essa contraposição é que confere segurança jurídica ao 
sistema, num país onde se decidiu atribuir a competência tributária aos 
municípios, que são em número de 5.568 no total. Consectariamente, nessa área 
de interseção entre os ramos do direito e o Direito Tributário, a valoração do 
legislador confere segurança jurídica”.  Então, é o legislador complementar 
quem vai conferir a segurança jurídica ao tomar aquele tipo e transformar em 
conceito. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, só tem uma ressalva aí, que tanto faz ser 5 
mil ou se é um município ou dois municípios, a estrutura é constitucional 
tributária, ela gera competências aos estados, aos municípios e à União, ela, 
realmente, precisa ter uma lei complementar porque estamos falando de um 
Estado Federal, para dar a estrutura federativa de competências tributantes, 
não há nada de errado nisso, o que precisa e, aí, ele fez com clareza, é você ter 
um tipo, serviço, aberto, obviamente, um tipo podia ser fechado, e ele tem 
vagueza, ele tem certeza, que é exatamente o que a gente vê na renda, o 
legislador complementar, ele tem que cercar, e ele cerca por uma lista taxativa, 
que dá uma completude ao conceito indeterminado ou típico, garantindo ao 
jurisdicionado a segurança jurídica, isso é absolutamente correto. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O que me diz: “A Lei Complementar 
116 teve, por objetivo, ampliar o conceito de existência do ISS e ampliou, no 
sentido de adaptar a sua lista de serviço à realidade atual”, algo que, hoje, 
seria um típico serviço, típico, típica situação sujeita ao ISS. Só quero lembrar 
que, como ele cita, existe parte “doutrinária a identificar serviços com obrigação 
de fazer”, a quem entenda o sentido contrário. Eu só quero lembrar um ponto 
importantíssimo, em 88, a doutrina dominante, leia-se Bernardo Ribeiro de 
Moraes, não falava em obrigação de dar e fazer, falava em serviço, em ISS, 
como sendo aquele bem imaterial, então, você dizer que foi constitucionalizado 
do direito privado é negar, inclusive, o ambiente jurídico que nós vivíamos 
naquela época, o desvio foi a decisão que falou que ISS incidiria sobre dar e 
fazer, essa desviou da tradição do ISS, o ISS nunca foi vinculado ao conceito de 
direito privado. 



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: E mais, em 88, você tinha uma discussão no 
Supremo diferente do que você tem hoje, porque tinha sido abandonada a 
história de obrigação de dar e fazer em 88, depois de 88, o Supremo voltou a 
discussão, a adotar uma visão equivocada, ao meu ver, de obrigação de dar e 
fazer. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa questão de distribuição de 
competências, como disse o Zilveti, eu olho para o que a Lei Complementar 116 
veio e disse: “Tal coisa é”, que é porque nós temos que ver, realmente, a 
competência profissional. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desde que seja típico daquilo. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pois é, mas nós temos um conflito que se 
configurou a partir da Lei 116, que são coisas que se configuram na 
competência dos estados e que também, por alguma razão, constam da lista 
116 e, por algum absurdo jurisprudencial, pelo menos na fase administrativa, 
aqueles serviços que constituem etapa do processo de industrialização, que 
está no campo de incidência do IPI e do ICMS, não deveriam ser tributados pelo 
ISS e é, e são, e o pior, os tribunais administrativos têm dito que não há 
nenhuma inconcompatibilidade em tributar serviço e tributar IPI. Ora, então, 
aí, está uma competência... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Aí, é um problema bastante delicado 
porque, veja, eu posso ter uma situação que seria típica de um e de outro, mas 
cada lei complementar dispõe do conflito de competência, cabe a ela, o que 
você está dizendo é o seguinte: ‘Não, mas tem um limite quando já não é um 
típico serviço, quando eu olho para a história do ISS, isso já não é, já foge do 
tipo de serviço’. Como eu quero insistir nesse ponto, eu tenho que 
compreender, aliás, o tipo, até uma correção que eu faço questão de fazer, não 
é o típico serviço, é a típica situação sujeita ao ISS, porque ISS é um todo, não? 
É o ISSQN, isso já não é mais típico do ISS, por quê? Porque eu vou olhar a 
parte histórica, entender qual foi a evolução e diria: Isso é uma ruptura com 
aquele tipo e essa ruptura não pode ser feita pela lei complementar. Eu posso 
ver uma evolução e não como uma ruptura, não cabe à lei complementar 
romper o tipo, cabe compreender o tipo. Então, o seu debate é um pouco 
diverso, quer dizer, como o João dizia, se for uma clara compra e venda, eu não 
posso, já não é mais típico do ISS porque, historicamente, o ICMS tem a sua 
história, o ISS tem o seu, agora, nós estamos trabalhando é nas bordas, 
naquelas situações da confluência, que poderia ser um e outro porque é típico 
de um e típico de outro. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tem um texto bem bacana na revista Direito 
Administrativo, que eu estava procurando aqui, do Gilberto de Ulhôa Canto, 



um craque, um cara muito bom, um dos caras que idealizaram o Códito 
Tributário Nacional, e um pouco antes do Código, ele fez um artigo nessa 
revista falando do problema de competências tributárias gerado pela 
competência concorrente dos entes tributários, dos entes federados, então, 
sim, existe um problema de competência concorrente, existe um problema que 
os municípios têm competência, os estados têm competência, e a União tem 
competência e isso gera, em algum momento, conflito, mas isso é normal nos 
estados federativos porque isso acontece alhures, isso acontece em outros 
países que têm estrutura federativa, a gente não pode falar não, como tem 
problema, então: ‘Ah, não, então, eu vou abondonar isso’, e nem tirar 
competência do município, que é uma tendência jurisprudencial, tirar a 
competência do município e deixar toda ela na União, que é um dos vícios que 
a gente acabou mantendo na Constituição de 88. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, ele vai concluir que o conceito 
de serviços não tem [ininteligível] direito civil, mas oferecimento de uma 
utilidade para outrem, quero lembrar, oferecimento de utilidade a outrem é 
algo que Bernardo Ribeiro de Moraes já falava, portanto, não venham me dizer 
que foi uma novidade que trouxe, ISS sempre foi isso. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor, mais uma vez interrompendo... 
Desculpa. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Por favor. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sobre isso aí. Essa questão da utilidade é uma 
coisa interessante para a gente colocar. Nós até falamos dessa nova tecnologia, 
que pode estar dentro do conceito do ICMS, comunicações, tem que ser 
resolvido, que é uma nova tecnologia, nós temos uma riqueza de utilidade que 
gera bilhões de movimento econômico e está fora do campo de incidência tanto 
do ICMS, do ISS, e etc., que é a locação de bens de imóveis, não é o 
oferecimento de uma utilidade do bem? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sem dúvida. Sem dúvida, a locação de 
bens imóveis deveria estar no ISS, foi um erro do Supremo. Claro, foi um erro 
de [ininteligível] de fazer que, agora, vem ser revertido. Bom, então, essa 
conclusão deles, ministro Barroso concorda: “Na linha dos julgados mais 
recentes sobre o tema, penso que o conceito de serviço para os fins do art. 156, 
III, da Constituição, não deve ser entendido exclusivamente à luz da legislação 
de direito civil, muito menos como mera obrigação de fazer em contraposição a 
uma obrigação de dar (...). Em verdade, o conceito de serviço disposto na 
Constituição é mais amplo do que o descrito na legislação civil e busca abranger 
as múltiplas e complexas atividades econômicas existentes no mercado”. Minha 
única ressalva é que, para mim, isso não o conceito, isso é tipo, mas só essa 
questão. Majoritária, portanto, no sentido de que os planos de saúde se 



destinam a prestar serviços aos clientes, devo só lembrar que a contraposição 
minoritária... 

Sr. João Francisco Bianco: Volta um pouquinho. Que consiste exatamente...  

Sra. Fabiana Carsoni: Na obrigação de fazer. 

Sr. João Francisco Bianco: “Que consiste exatamente na intermediação de 
serviços médicos prestados por terceiros”, intermediação, quer dizer, ele 
construiu toda essa linha de raciocínio, mas, na verdade, para decidir o caso, 
ele não precisava, não é? Porque intermediação é uma obrigação de fazer. 

Oradora Não Identificada: Não, não, precisava. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, precisava, ele precisava colocar o trem no 
eixo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E o remoto, o fato é que foi posto 
minoritário. Marco Aurélio disse: “(...) acredito na premissa de que o conteúdo 
político de uma Constituição não pode levar quer ao desprezo do sentido 
vernacular das palavras utilizadas pelo legislador constituinte, quer ao técnico, 
tendo em vista os institutos consagrados pelo Direito. Para ser possível a 
tributação, é necessário observar-se, a partir da própria natureza do negócio 
jurídico entabulado, o preenchimento das características típicas de serviço, 
respeitando as definições e regramentos trazidos por outros ramos do Direito, 
ainda que não seja o tributário”. Então, ele enxerga o constituinte dobrado e 
subordinado ao direito privado. “A legislação complementar, ao dispor acerca da 
materialidade do imposto, deve necessariamente obedecer às balizas versadas 
na própria tipologia constitucional de serviço. Com isso, não se pretende apenas 
interpretar a Constituição Federal a partir do artigo 110 do Código Tributário 
Nacional, mas, sim, respeitar os próprios limites de competência estabelecidos no 
figurino constitucional do tributo. A Carta da República, ao definir a 
materialidade de cada espécie tributária, dividindo a competência entre os entes 
federados, não o faz em vão. A lei tributária não pode alterar o CTN (...). Para 
caracterização de determinada prestação como serviço, passível de tributação, 
mostra-se indispensável a presença de esforço humano, da realização de uma 
obrigação de fazer, ainda que envolva, para a execução, certas obrigações de 
dar. Não havendo essa nota característica, ou sendo o fazer mero acessório no 
negócio jurídico entabulado, surge impróprio enquadrar a atividade como serviço, 
descabendo a tributação em virtude da incompatibilidade material com o previsto 
no texto constitucional.” “(...) a natureza do negócio jurídico envolve assegurar ao 
contratante a eventual prestação de serviço médico”. “Não há fornecimento de 
serviço em si, mas, sim, a garantia”, aqui, ele enxerga que haveria uma mera 
garantia e não serviço. Então, João, ele nega que houve o fazer. Então, ele fixa 
a tese no sentido de não incidir ISS sobre “consideradas as atividades 
desenvolvidas pelas operadoras de plano de saúde na intermediação entre o 



usuário e os profissionais de saúde, ante a inexistência de obrigação de fazer – a 
prestação de serviço médico ou hospitalar”. Bom, com isso, então, acabou se 
alongando um pouco mais, Luís Flávio. Só para deixar bem claro, eu queria 
depois, entrar no tema que o Nichele trouxe, até para respeitar a tese dele. 

Sr. Luís Flávio Neto: Rapidamente, nós tivemos essa discussão, acho que 
duas Mesas atrás, a impressão que eu tenho é que a interpretação que se fez 
do 110 e de todas as questões que nós discutimos aqui foi muito semelhante ao 
que nós tivemos na Mesa anterior, e parece que a leitura do precedente do 
Supremo, a leitura do acórdão do Supremo é que foi diferente. Me parece que a 
Mesa fez essa leitura do 110, mas, ao se deparar com o acórdão, nós tivemos a 
impressão que o ministro Fux não fez esse exercício de verificar se o 
constituinte de 88 se valeu no conceito de serviço de direito civil ou não. A 
impressão que eu tive daquela leitura naquele momento foi que o ministro Fux 
havia negado a importância de se verificar se, no direito civil, serviço teria 
alguma definição que teria sido acolhida ou não pelo constituinte, como se o 
art. 110 não tivesse importância e esse exercício não fosse necessário. Nessa 
segunda leitura que eu faço agora, me parece que sim, o ministro fez esse 
exercício e teve entendimento que o conceito de serviço não foi acolhido pelo 
constituinte de 88, e é bastante relevante esse relato histórico de que, em 88, 
sequer havia um entendimento de uma “obrigação de fazer” e uma “obrigação 
de dar”. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Havia um autor, eu vou dar o nome, 
professor Aires Barreto, que sempre defendeu essa tese, mas, naquela época, a 
doutrina majoritária era Bernardo Ribeiro de Moraes e o Supremo acolhia isso. 

Sr. João Francisco Bianco: E o próprio Supremo acolheu, exatamente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, assim, ou seja, se houve um 
desvio, o desvio não foi agora, o desvio foi uma decisão sobre locação de 
guindastes, o único caso do Supremo, em uma história, que sempre entendeu 
o serviço como bens imateriais, ele derrapa e cai na obrigação de dar e fazer e, 
depois, agora, volta dizendo: “Olha, isso não tem nenhum sentido pra nós”. 

Sr. Luís Flávio Neto: Eu só gostaria de registrar isso e concordo, realmente, 
que não seria necessário adentrar em toda essa questão teórica para a solução 
do caso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, mas seria... 

Sr. Luís Flávio Neto: São dois caminhos que levariam a essa conclusão. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu vou passar rapidamente, faço questão de 
dizer: seria, é necessário, precisa avançar, precisa “voltar ao cocho”, como 
diziam os antigos, para a gente parar de “viajar na maionese”, a gente continua 



falando, na Mesa, aparece de novo: “Ah, não, obrigação de dar, ah, não, é 
obrigação de fazer”. Gente, o que é isso? Não faz sentido, por isso que é preciso 
ter esse avanço jurisprudencial. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, se concordarem, eu vou me 
valer da presidência aqui para terminar esse debate agora, o que não impede 
de que, se alguém quiser inscrever novamente o tema, voltamos a isso. Mas 
temos, hoje, o nosso convidado, o Dr. Rafael Nichele e ele pediu que nós 
inscrevêssemos o tema das consequências da revogação da desoneração da 
folha de pagamento, a Medida Provisória n. 774. Tem a palavra, então, o Dr. 
Rafael Nichele. 

Sr. Rafael Nichele: Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Professor Schoueri, 
eu pediria que colocasse, então, em vez da MP 774, também em conjunto a Lei 
n. 12.546. Que é a lei-mãe, digamos assim, da chamada desoneração da folha, 
que, só apenas um acordo aqui, eu acho que todos sabem, mas não custa 
nunca deixar de lembrar que a desoneração da folha é um nome comercial, não 
é? Na verdade, estamos falando de uma contribuição substitutiva de base de 
cálculo, é uma substituição de base de cálculo que ocorreu entre folha de 
salários e receita bruta, entendida a receita bruta pelo legislador ordinário 
como faturamento, como receita operacional, só para colocar as coisas nos 
devidos lugares. O motivo, a posição do tema diz respeito ao que coloca o art. 
9, § 13, se puder baixar lá no ano o 13º. Rapidamente, pessoal, esse, essa 
chamada contribuição substitutiva. Só para fazer um breve histórico a todos, 
quando foi instituída a chamada contribuição previdenciária sobre a receita 
bruta, pela MP 540, depois, convertida na 12.546, inicialmente com três 
setores só da indústria, alguns serviços, lá, se instituiu essa modalidade base 
de cálculo substitutiva de uma forma obrigatória. Então, a migração era 
obrigatória, o sujeito, se fabricasse aqueles NCMs que estavam no anexo da lei, 
ele passaria, então, a contribuir sobre a receita bruta. Simples assim. Em 
2015, nós tivemos uma mudança, então, na legislação em que, para a maioria 
do setor, houve um aumento da alíquota, que era de um pra dois, para dois e 
meio e para quem estava em dois e meio, para quatro e meio. E, aí, se colocou, 
então, o § 13 através dessa lei, que é a n. 13.161 de 2015, que diz o seguinte: 
que a parte mais importante que eu queria tratar é a parte final, mas só para 
deixar claro, então, ele diz que o contribuinte poderia, então, fazer uma opção 
pela contribuição, pela tributação substitutiva, são os arts. 7 e 8 da 12.546, em 
que ele poderia, então, optar se ele ia ficar no regime da contribuição 
substitutiva sobre a receita bruta e essa opção teria que ser em janeiro de cada 
ano e, a partir de então, ela seria irretratável para todo o ano calendário. 
Então, vejam que o 13º deu a seguinte mensagem ao contribuinte: ‘Olha, você 
vai, em janeiro de cada ano, você vai decidir se você vai pagar uma GPS ou se 
você vai pagar um DARF, num código que é da contribuição substitutiva. Se 
você fizer isso, você está me dizendo que você vai ficar, durante todo o ano 
calendário, nesse regime’. Como diz o ditado popular, ajoelhou, tem que rezar e 
isso serve e a gente tem essa sistemática para o Imposto de Renda, Simples 



Nacional e outros tantos regimes em que eu opto, anualmente, no primeiro 
mês, e aquela opção, ela é irretratável, tanto que, se o contribuinte quiser 
mudar, jurisprudência administrativa, nós conhecemos muito bem como é que 
trata isso no CARF em relação à irretratabilidade dessa mudança de regime, 
duas modalidades de regime tributário ou de modalidade de tributação no 
mesmo ano base.  

Muito bem, o que fez a Medida Provisória 774, então? No dia 30 de março, vem 
a Medida Provisória 774 e diz o seguinte: diz que o artigo, ali, ficam revogados. 
Então, na parte que interessa, que é o art. 2o, então, ela faz duas coisas: 
primeiro, ela mantém quatro setores, dizendo que o sujeito pode continuar 
optando por um ou por outro, ou seja, nada mudou para esses caras; e no art. 
2o, ela revoga, então e, aí, eu vou falar da alínea 'b', mas poderia falar também 
do art. 7o, que fala de todo o serviço de tecnologia de informação, serviço de TI, 
mas o art. 8o traz todos aqueles contribuintes que são indústrias, enfim, e que 
também fizeram essa opção no ano, em janeiro do ano-calendário e que 
servisse para todo o ano. A pergunta que se faz, aqui, é a seguinte: se, 
primeiro, a medida provisória, ela vai respeitar, então, está respeitando a 
anterioridade nonagesimal, então, ela vai produzir os seus efeitos a partir de 1º 
de julho. Então, na prática o que aconteceu é o seguinte: sujeito, em janeiro, 
ele fez uma opção que era irretratável, a opção dele, segundo o legislador, 
valeria para 12 meses e a medida provisória vem e diz o seguinte: ‘Sabe aquela 
opção que você fez que era para todo o ano? Agora, vai valer só até julho’. E, a 
partir de julho, então, o contribuinte vai ter que passar, aquela opção que era 
de 12 meses virou uma opção de seis meses. E, aí, algumas perguntas eu 
comecei a me fazer em relação a isso, por quê? Anterioridade nonagesimal foi 
respeitada, nós estamos falando de uma contribuição destinada à seguridade 
social, de tal sorte que, do ponto de vista formal, em tese, não haveria nenhum 
problema até porque nós estamos falando de uma contribuição substitutiva. 
Segundo: se é verdade que tem que ser, a gente pode usar o exemplo do 
Imposto de Renda, do Simples para esse caso? Por quê? Porque a apuração 
dessa contribuição, ela é mensal, ou sob o regime de folha ou sob o regime de 
receita bruta. A apuração é mensal diferentemente do Imposto de Renda, da 
Contribuição Social sobre lucro que eu tenho regime de estimativa, enfim, do 
Simples, é diferente. Mas, veja, a apuração é mensal, o legislador poderia ter 
dito: ‘Você pode optar todo mês, um mês, você calcula, você vai ver no mês 
seguinte’, você vai pagar e assim por diante. Ele não fez isso, embora a 
apuração seja mensal, eu tenho duas receitas, por exemplo, o legislador 
estabeleceu que você faria uma opção que seria anual. Então, algumas 
perguntas surgem, aqui, a primeira delas é se bastaria respeitar a 
anterioridade porque é ela que é nonagesimal para que a medida provisória, 
então, tivesse como efeito prático o seguinte: digamos assim, eu e o professor 
Schoueri, nós dois, em janeiro desse ano, ele, a opção dele foi calculando, ele 
chegou à conclusão que era mais benéfico recolher 20% sobre folha de salários; 
eu, calculando o meu negócio, cheguei à conclusão que era mais favorável eu 
tributar sobre a receita bruta. Muito bem, a medida provisória respeita a opção 



mais benéfica que o Schoueri fez por 12 meses, já a minha opção, que também 
é mais benéfica, não foi respeitada e, aí, lembro daquela discussão que existe 
entre isonomia perante a lei, isonomia na lei, porque o seguinte, na prática, o 
que a Fazenda vai dizer? Mas todo mundo vai passar a contribuir agora para 
20%, não é verdade que quatro setores ficaram no regime anterior, opcional, 
mas ainda que assim fosse, todo mundo vai passar a recolher, a partir de 
julho, 20%. Mas não é disso que nós estamos falando. Isso é verdade, nas 
indústrias, por exemplo, no art. 8o, mas a pergunta, eu acho que é 
antecedente: por que, todo mundo vai passar, mas a opção do Schoueri foi 
benéfica para ele, optar por 20. Por que a lei estabelece uma distinção entre 
quem - ambos poderiam optar por aquilo que lhe fosse mais benéfico - a opção 
de um, mais benéfica é respeitada, a opção de outro mais benéfica, o legislador, 
que havia se comprometido com aquela opção de natural irretratável, como diz 
a lei, não será respeitada?  

E, aí, só para finalizar, eu localizei um acórdão no Supremo em que o relator 
Dias Toffoli e que há uma declaração de voz da ministra Ellen Gracie, em que 
ela, com todas as letras lá, diz que não é possível se admitir o que ela chamou 
de retroação imprópria, que é um termo já defendido por boa parte da doutrina 
e que, na verdade, se eu entendi bem o que ela quis dizer no acórdão, é mais 
ou menos o seguinte: Olha, embora esteja, era outro caso, era um caso de 
contribuição social sobre o lucro líquido, havia uma discussão sobre uma 
emenda constitucional que, em tese, gostaria, teria que também retroagir para 
pegar receitas do mês de março, abril, quando, na verdade, se aumentaria a 
contribuição respeitando apenas 90 dias, lá, ela diz o seguinte: ‘Olha, se eu 
admitir isso, eu estou fazendo com que a receita de março e de abril, que já 
aconteceu, venha e impacte no resultado do ano base, nesse aumento durante 
o mesmo exercício’. Aqui, se nós pegarmos aquelas lições, eu estou pegando 
essa medida provisória, que tem um efeito a partir de 1o de julho, é verdade, 
mas ela está retroagindo para mudar aquela opção porque a opção que era 
irretratável, de doze meses, por força da nova lei, ela passa a ser uma opção de 
seis meses. Então, essas são as questões que eu gostaria de levantar em 
relação a esse assunto. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O assunto está em debate. Quer falar? 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Posso falar? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Claro. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Apenas um ligeiro comentário. Para o 
Fisco, irretratável é sempre a favor dele, ou seja, é unilateral. Portanto, ele pode 
mudar a situação em desfavor do contribuinte. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: É que nós temos várias considerações, 
evidentemente, que deveria, na medida provisória, ter sido ressalvado já os 
casos pré-estabelecidos [ininteligível] de janeiro de 2018, daqueles casos em 
que houve a opção pela desoneração, mas, por outro lado, nós temos o art. 175 
do Código Tributário Nacional que diz que, nas isenções, precisam ser 
cumpridos dois requisitos, não? 

Sr. Rafael Nichele: 178. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Art. 178, desculpe, obrigado. Antes, era ou, 
agora, ela pode ser concedida no prazo certo e sob determinadas condições, o 
prazo certo está atendendo. Quer dizer, se você optou, ele disse que você teria 
direito por 12 meses, então, ali, essa lei teria que ter ultratividade até 
dezembro, mas quais são as condições? 

Sr. Rafael Nichele: Eu tenho dúvida se é caso de aplicação do 178, acho que 
não. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Também não consigo enxergar a 
aplicação do 178. O tema da retroatividade, quer dizer, retroatividade 
imprópria ou retrospectividade, o desafio é grande, porque nós temos que a 
Constituição é uma regra da irretroatividade, e é bom que fique bem claro e o 
Dr. Rafael não suscitou, em nenhum momento, que essa lei seja retroativa, 
retroação, a lei se aplicar a fato é passado, não é o caso, o fato é futuro, vai 
acontecer a partir de julho, só que retrospectividade, ou retroatividade 
imprópria, é quando a lei aplica-se ao futuro sobre fato condicionado pelo 
passado e, aí, que é o tema, se eu estou nesse caso ou não. Casos que me 
parecem que estaria claramente, só para dizer assim, quando é o caso de 
retrospectividade? Vamos dizer que eu tenha um regime de, um contribuinte 
que fez uma venda a órgão público e ele opta pelo regime de caixa, não de 
competência, a venda já aconteceu, e só falta receber. Existe uma mudança de 
alíquota do imposto nesse momento. Aqui, parece bastante forte o argumento 
da retrospectividade porque, afinal de contas, não há o que ele possa fazer ou 
não fazer, naquele momento, a venda já aconteceu, apenas ele se valeu de uma 
possibilidade de diferir o pagamento do imposto e uma lei nova que o atingisse 
poderia, seria não retroativa, mas retrospectiva.  

A situação do Dr. Rafael me parece um pouco distinta, eu não tenho mais, eu 
não tenho tranquilidade de eu dizer que eu estou na mesma situação. Porque, 
de fato, eu fiz a opção, eu comecei em fazer algum exercício, é um exercício: e 
se fosse revogada a contribuição? Acaso, a contribuição implicaria... “Não, 
ninguém paga, mas eu quero continuar pagando porque eu fiz a opção e eu 
continuo sujeito ao pagamento?”. Claro que não, ou seja, só para dizer, a opção 
é dizer, dentre os dois regimes, eu opto por um, mas, à medida que já não 
existem dois regimes, eu penso que caia a opção sem que eu vá falar em 
retroatividade imprópria. Ou seja, eu não tenderia a acompanhar o Dr. Rafael 



nessa divisão aqui e dizer que eu estou diante de uma retroatividade imprópria, 
como no primeiro caso, que era um caso de competência, como o caso de 
Contribuição Social, estou no meio do ano, já tive venda, já estou numa 
operação acontecendo, o fato gerador é futuro, mas a Contribuição Social, o 
fato é 31 de dezembro, mas a base de cálculo é o ano inteiro, claro que, 
durante..., o fato é futuro, mas a base é retrospectiva, a base olha o ano como 
um todo. Então, uma lei que altere no meio do ano acaba, de algum modo, 
sendo retrospectiva, enxerga o passado. Eu não consigo enxergar nesse caso 
também a situação, Rafael, não consigo acompanhar isso. Nichele. 

Sr. Rafael Nichele: Eu acho que, como falamos, hoje, de erros e acertos e 
contexto histórico, o senhor lembrou bem que, em 87, quando havia decisões 
de Supremo dizendo que locação de bens e imóveis era ISS. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Móveis. 

Sr. Rafael Nichele: Teve uma decisão. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Imóveis? 

Sr. Rafael Nichele: Locação de bens móveis, desculpe, pela questão da 
utilidade, antes daquela decisão famosa de 2000, que o relator era o Marco 
Aurélio. Mas, veja, historicamente, essa mudança da Constituição pela emenda 
para o Imposto de Renda, por exemplo, foi porque a gente teve que não 
respeitado nenhum dia para poder mudar a regra do imposto de renda, foi a 
realidade que fez, que eu saiba, ter uma Emenda na Constituição, 90 dias era 
mais do que um ano, na prática, era isso, a gente teve, para quem não sabe, 
mas a gente teve uma publicação no Diário Oficial que circulou só na imprensa 
nacional no dia 31 de dezembro. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Dia 32 de dezembro. 

Sr. Rafael Nichele: Dia 32 de dezembro, pronto. Obrigado. Então, veja, essa é 
a razão da emenda. Muito bem, eu, assim, obviamente, eu não tenho, não vou, 
aqui, entrar mais na discussão porque acho que poderíamos continuar 
discutindo isso, mas, ao meu ver, a anterioridade, ela é uma, ela é uma, 
digamos assim, ela é o mínimo de previsibilidade que a gente tem que respeitar 
e, ao mesmo tempo, a gente precisa ver se só a anterioridade precisa ser 
respeitada, outras garantias que existem na Constituição, também, se não 
poderiam ser sopesadas em relação a isso, para que a gente pudesse chegar a 
um resultado diferente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só para insistir, claro que a 
segurança jurídica vai além da regra da retroatividade. Apenas digo que, nesse 
caso, não me pareceu que seria esse o caso. Outros seriam.  



Bom, me cabe apenas, nesse momento, agradecer, mais uma vez, a presença 
do Dr. Maurício Marin, professor Rafael Nichele, todos aqui presentes e dar por 
encerrada essa reunião, não sem antes lembrar que, a semana que vem, daqui 
duas semanas, nós temos um Congresso, não sei se todos já estão inscritos, os 
que não estiverem, serão bem-vindos ao nosso Congresso. Obrigado. 

Revisado por C.P. 


