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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo descrever o conceito de mercadoria utilizado pelo 
constituinte de 1988 na repartição da competência tributária aos Estados, a fim de 
concluir que, com o passar dos tempos, esse conceito é passível de mutação. 
Nada obstante, essa mutação requer limites, tal como pretendemos demonstrar no 
presente trabalho. Para alcançar o objetivo proposto, descrevemos, a partir de 
categorias da Teoria Geral do Direito, o sistema jurídico, apontando suas 
características, bem como o processo interpretativo a ser desenvolvido pelo 
intérprete para a construção da norma jurídica. Breve incursão na Semiótica ou 
Teoria dos Signos fez-se necessária, já que o direito, na qualidade de objeto 
cultural, manifesta-se em linguagem. Procuramos demonstrar a relevância da 
linguagem para a criação da realidade jurídica. A busca pela natureza do signo 
(tipo ou conceito) utilizado pelo constituinte na repartição da competência 
impositiva, bem como a significação a lhe ser dada pelo intérprete e o método 
adequado a esse mister são exemplos de temas abordados em que a linguagem 
assume papel imprescindível. Investigamos, ainda, o subsistema constitucional 
tributário brasileiro, da perspectiva das normas de competência. Identificamos a 
utilização, pelo constituinte de 1988, de conceitos, e não tipos, tornando-se 
sobremodo restrita a atuação do legislador infraconstitucional. Concluímos, a 
partir daí, que houve uma mutação do conceito constitucional do signo 
mercadoria, em face de fatores históricos que influenciam fortemente a atividade 
interpretativa, de modo que a outorga de competência tributária aos Estados, no 
que pertine ao ICMS, permite a tributação de bens corpóreos ou incorpóreos, 
desde que destinados ao comércio. Só se admite tal mutação em virtude de a 
mesma não esbarrar na competência tributária dos Municípios, adstrita à 
prestação de serviços de qualquer natureza, excetuados os de comunicação e de 
transporte interestadual e intermunicipal. 
 
Palavras chave: Mutação constitucional. Conceito constitucional de mercadoria. 
Mercadoria e bens incorpóreos. 



    
 

ABSTRACT 

This paper aims to describe the concept of goods used by the constituent of 1988 
on the allocation of taxing powers to the States in order to conclude that, over the 
course of time, this concept is subject to change. Nonetheless, this transformation 
requires limits, as we intend to demonstrate in this thesis. To achieve the aim of 
this paper, we describe, from categories of the General Theory of Law, the legal 
system, pointing out its features, as well as the interpretive process to be 
developed by the interpreter to build the rule of law. Brief foray into Semiotics 
and Theory of Signs was necessary, since the law, acting as cultural object, is 
manifested in language. We intended to demonstrate the relevance of language 
for creating legal reality. The search for the nature of the sign (type or concept) 
used by the constituent in the distribution of imposing competence as well as the 
meaning to be given to him by the interpreter and the suitable method are 
examples of topics covered in that language assumes an essential role. We also 
investigated the Brazilian tax constitutional subsystem, from the perspective of 
standards of competence. We identified the use, by the constituent of 1988, of 
concepts, not types, becoming greatly restricted the activities of infra legislature. 
We conclude from this that there was a transformation of the constitutional 
concept of the sign goods in the face of historical factors that strongly influence 
the activity of interpretation, so that the grant of taxing power to the States, in 
respect to ICMS, allows the taxation of tangible or intangible goods, provided for 
trade. This transformation is admitted only because it does not bump the tax 
authority of the municipalities, linked by the provision of services of any kind, 
except for communication and intrastate and interstate transport. 
 
Keywords: Constitutional transformation. Constitutional concept of goods. 
Goods and intangible goods. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Supremo Tribunal Federal, em 2010, ao julgar a Medida 

Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.945, apontou para a 

necessidade de reexaminar o conceito constitucional de mercadoria há tempos 

consolidado pela doutrina, à luz das inovações tecnológicas trazidas a lume. 

Questionaram os Ministros do Supremo Tribunal Federal se o conceito de 

mercadoria, definido como bem corpóreo, permanece inalterado, diante do 

desenvolvimento de tecnologias ocorrido nos últimos anos. Provocados por 

esse julgado, vimo-nos motivados a realizar um trabalho científico sobre o 

tema. 

De fato, os últimos anos foram marcados por avanços 

tecnológicos expressivos, capazes de modificar o comportamento da 

sociedade em certas situações. Idas a lojas para a aquisição de produtos eram 

imprescindíveis, ao passo que, hoje, as aquisições podem ser feitas no próprio 

domicílio do comprador, com a inserção de apenas alguns dados pela internet. 

Ouvir as músicas desejadas pressupunha a aquisição e inserção da mídia no 

aparelho de som, enquanto que, atualmente, basta acessar a internet e fazer o 

download da música que se quer ouvir. A aquisição de programas de 

computador dava-se por meio físico, o que foi substituído pelo download. 

A hipercomplexidade do mundo, diante desses fatores, torna-se 

ainda mais perceptível. Até mesmo em setores em que imperam a 

racionalidade essa complexidade está presente. Como já observara Paulo de 

Barros Carvalho, uma mera movimentação bancária, no passado, gerava meia 

dúzia de obrigações por parte do banco, ao passo que, hoje, essa mesma 

movimentação desencadeia inúmeras obrigações. Os avanços tecnológicos, ao 
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mesmo tempo em que facilitam as relações humanas, tornam-nas mais 

complexas. 

Para quem nasceu já no auge dessa tecnologia, trata-se de mais 

um dado do mundo real. Nada obstante, para quem vivenciou a promulgação 

da Constituição de 1988, têm-se dois mundos completamente diferentes: um, 

antes da internet, em que a máquina de escrever, as fitas cassetes e de vídeo e 

as cartas enviadas pelo correio possuíam funções relevantes; e outro, após a 

internet, em que as operações virtuais, inclusive para fins de comunicação, são 

a maioria.  

A alteração do comportamento da sociedade é inequívoca. Diante 

disso, vimo-nos na necessidade de analisar a disposição constitucional de 

repartição da competência tributária relativa à instituição e cobrança do 

ICMS, que tem como hipótese de incidência a realização de uma operação de 

circulação de mercadoria. Indaga-se se, em face desses avanços tecnológicos, 

o signo mercadoria assume diferente significação e em que medida eventual 

nova significação afetaria a competência tributária dos Estados e do Distrito 

Federal. 

Esse estudo se dará a partir da Constituição Federal, responsável 

pela repartição da competência tributária. Analisaremos como os signos 

utilizados pelo constituinte em tal mister devem ser interpretados, a fim de 

concluirmos sobre a possibilidade de o seu conteúdo de significação sofrer 

alguma mutação com o passar dos tempos. Essa conclusão demarcará os 

limites de atuação do legislador infraconstitucional. 
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1  NOÇÕES PROPEDÊUTICAS 

1.1  Relação entre direito e linguagem 

Todo o objeto do conhecimento é fruto da compreensão. É por 

intermédio desse ato de consciência que o agente do conhecimento busca a 

compreensão de um dado objeto. A partir dos sentidos e da percepção, o ser 

humano capta dados do mundo exterior, que, processados, se projetam em 

emoções, sentimentos etc., o que faz com que adquira a consciência de algo. 

Desse processo, resulta o objeto do conhecimento, que se apresenta sob uma 

forma de consciência. 

O conhecimento de algo se obtém por intermédio da linguagem. 

Ainda que possa ser verificado no mundo real, o objeto físico é inacessível e 

só passará a integrar a realidade enquanto linguagem.1 Os dados brutos 

alcançam o intelecto por meio das palavras, de modo que a realidade consiste 

em palavras, ouvidas e lidas, por intermédio das quais os dados brutos da 

1  Sobre a importância da linguagem, esclarece João Maurício Adeodato: “A questão 
central de toda gnoseologia, então, é investigar este processo de exteriorização, este 
relacionamento entre percepções de dados que nos parecem ocorrer em nosso corpo 
(mente, cérebro) e percepções de dados que nos parecem ocorrer fora dele (mundo). 
Diante dessa questão podemos dividir os diversos argumentos que tentam solucioná-la 
em dois grandes grupos, ressalvadas a dose de arbitrariedade e as limitações 
propriamente epistemológicas de todo modelo didático: por um lado, os que partem do 
postulado de que a linguagem humana constitui um meio para expressar uma realidade 
objetiva, coisas (res) e termos equivalentes; por outro, os argumentos que se baseiam no 
que podemos denominar princípio da autonomia do discurso: a linguagem não tem outro 
fundamento além de si mesma, não há elementos externos à linguagem (fatos, objetos, 
coisas, relações) que possam legitimá-la. Daí chamarmos as teorias que argumentam na 
primeira direção de ontológicas, na segunda, de retóricas” (ADEODATO, João Maurício. 
Filosofia do direito – uma crítica à verdade na ética e na ciência. São Paulo: Saraiva, 
1996, p. 195 et seq.). 
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realidade chegam ao intelecto. Portanto, conhecer qualquer setor da realidade 

implica conhecer a linguagem dessa realidade. 

A língua, consoante Vilém Flusser2, é o dado bruto por 

excelência, e as suas regras são a estrutura da realidade. O objeto físico entra 

em nosso intelecto por intermédio das palavras, ordenadas por frases. Nessa 

condição, é a língua que cria a realidade. A realidade é o que conhecemos por 

meio da língua, cujas regras, uma vez observadas, levam ao conhecimento. 

Daí exsurge a noção de verdade, obtida a partir da 

correspondência entre frases. Na medida em que o dado bruto da realidade 

entra em nosso intelecto por intermédio das palavras, a verdade (relativa) 

resulta da correspondência entre frases. Nas palavras de Vilém Flusser, “[…] 

a língua dispõe de regras que governam as relações entre frases. Uma frase 

(ou um pensamento) é verdadeira, em relação a outra frase, quando obedece a 

essas regras, e falsa quando não as obedece”.3 A verdade absoluta, decorrente 

da correspondência entre o dado bruto da realidade e uma frase, é inatingível 

pelo ser humano. “A verdade absoluta, se existe, não é articulável, portanto, 

não é compreensível”.4 

O mesmo raciocínio se aplica ao direito. A realidade jurídica só 

existe por intermédio da linguagem. Em outras palavras, é a linguagem que 

cria a realidade jurídica. Como tanto o direito positivo quanto os dados da 

vida real se manifestam em linguagem, tem-se a realidade jurídica revelada 

pela linguagem do direito.5 São os enunciados prescritivos organizados em 

2  Língua e realidade. 3. ed. São Paulo: Annablume, 2007, p. 40-46. 
3  Ibid., p. 45. 
4  Ibid., loc. cit. 
5  Segundo Lourival Vilanova, “O direito é um fato cultural, um de cujos componentes é a 

linguagem. A linguagem jurídica é o suporte material das formas. Mas a expressão 
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sistema e articulados na forma implicacional das estruturas normativas, que 

conformam a realidade jurídica.6  

Quando incide sobre a linguagem da realidade social, separando 

os fatos do mundo real entre fatos juridicizados e não juridicizados, o direito 

apresenta-se como sobrelinguagem. Tem-se uma linguagem (com conteúdo 

axiológico) incidindo sobre outra linguagem, com o escopo de criar uma 

realidade jurídica. 

Com efeito, não há como afastar o direito da linguagem.7 A 

linguagem é a forma pela qual o direito atinge o seu fim: a regulação das 

condutas intersubjetivas. Isso se dá por meio da retórica, uma vez que a 

linguagem não toca os eventos do mundo real. É por intermédio da retórica 

inerente à linguagem jurídica (prescritiva) que o direito interfere no 

comportamento humano. 

Sabendo-se que o direito, enquanto processo comunicacional8, se 

manifesta em linguagem, a Semiótica (ou Teoria dos Signos) apresenta-se 

linguagem jurídica é ambígua. Refere-se a dois níveis de linguagem: a do direito positivo 
e a da Ciência-do-Direito que tem o direito positivo como objeto de conhecimento 
(dogmático)” (As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1977, p. 25). 

6  Nas palavras de Paulo de Barros Carvalho, “[…] o direito oferece o dado da linguagem 
como seu integrante constitutivo. A linguagem não só fala do objeto (Ciência do 
Direito), como participa de sua constituição (direito positivo), o que permite a ilação 
forte segundo a qual não podemos cogitar de manifestação do direito sem uma 
linguagem, idiomática ou não, que lhe sirva de veículo de expressão” (Direito tributário: 
fundamentos jurídicos da incidência. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 57). 

7  Tomamos a linguagem como constitutiva da realidade jurídica. Nas palavras de Vilém 
Flusser, “[…] a matéria-prima do intelecto, a realidade, portanto, consiste de palavras e 
de dados brutos a serem transformados em palavras para serem apreendidos e 
compreendidos. As palavras são símbolos significando algo inarticulável, possivelmente 
“nada” (Língua e realidade. 3. ed. São Paulo: Annablume, 2007, p. 45-46). 

8  “Se comportamento implica comunicação, não é possível que um indivíduo, numa 
situação interacional, consiga não se comunicar. Sempre que alguém agir ou omitir, falar 
ou calar, esse alguém estar-se-á comunicando, ainda que não o faça intencionalmente. 
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relevante e sobremodo útil em sua análise. A Semiótica permite o estudo das 

normas jurídicas em várias perspectivas – nos planos sintático, semântico e 

pragmático –, o que confere maior rigor científico no estudo do texto jurídico, 

além de permitir a sua adequada aplicação. No plano sintático, analisa-se a 

norma em sua estrutura (a relação condicional que une a hipótese ao 

consequente), bem como nas relações que as normas mantêm entre si (entre 

uma norma constitucional e outra ordinária, por exemplo); no plano 

semântico, analisa-se o campo das significações, que relaciona a linguagem 

normativa às condutas do mundo real; e, por fim, no plano pragmático9, 

analisa-se a forma como a norma, enquanto linguagem normativa, influencia 

as condutas da sociedade. 

A Teoria dos Signos, para os fins a que nos propomos com a 

realização do presente trabalho, constitui valioso instrumento de estudo. 

Nosso mister consiste na análise semântica do signo mercadoria, razão pela 

qual não podemos nos afastar da Semiótica. 

1.2 Apresentação do objeto 

Visto que o direito é um processo comunicacional, que se torna 

realidade por intermédio da linguagem, não há como fazer Ciência do Direito 

Isso faz do processo comunicativo uma constante no mundo social” (TOMÉ, Fabiana Del 
Padre. A prova no direito tributário. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2011, p. 39). 

9  Segundo Tércio Sampaio Ferraz Jr., “[…] normas são entendidas como discursos, 
portanto, interações em que alguém dá a entender a outrem alguma coisa, fixando-se, 
concomitantemente, a relação entre quem fala e quem ouve. Do ângulo da pragmática, é 
importante esta concepção do discurso como relação entre orador e ouvinte, enquanto 
mediados por mensagens. Os discursos normativos constituem um sistema interacional 
no sentido de que comunicadores normativos estão, ao falar, num processo constante de 
definição das suas relações, que determinam as suas falas como quaestiones” (Teoria da 
norma jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 140). 
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sem ingressar no estudo da linguagem jurídica, manifestada pelos enunciados 

prescritivos que compõem o direito positivo. Sendo a linguagem do direito 

positivo o objeto do processo de conhecimento a que nos propomos realizar, 

nosso ponto de partida será o estudo da norma jurídica, a partir de seus 

enunciados prescritivos.10 Na definição de Paulo de Barros Carvalho, direito 

positivo é o “[…] conjunto de prescrições jurídicas, num determinado espaço 

territorial e num preciso intervalo de tempo”.11 São essas as prescrições que 

serão analisadas em nosso estudo, levando-se em consideração os valiosos 

recursos que a Teoria dos Signos nos oferece. 

Dentro desse objeto – prescrições normativas que compõem o 

direito positivo –, centraremos nossa análise nas normas constitucionais de 

outorga de competências tributárias para, ato contínuo, identificar se 

contemplam tipos ou conceitos. A partir daí, analisaremos se o conteúdo de 

significação atribuído aos signos utilizados pelo constituinte na repartição da 

competência tributária, especialmente no art. 155, II, da Constituição, é 

passível de mutação ao longo do tempo. Tomaremos o termo mutação para 

designar as modificações de sentido dos signos, sem que o texto tenha sido 

alterado. Havendo enunciado prescritivo que preveja essa modificação de 

sentido, estaremos diante de uma alteração do texto, e não de uma mutação. 

10  Lenio Luiz Streck, fazendo referência às lições de Castanheira Neves e Ferrajoli, 
assevera que “[…] o universo jurídico deve ser compreendido como um universo 
lingüístico e se infere daí que o pensamento jurídico haverá de assumir como seu método 
específico a análise da linguagem – a análise da linguagem legal, isto é, a interpretação 
jurídica daqueles dados empíricos que consistem nas proposições normativas de que se 
compõe o discurso do legislador, e tendo decerto e radicalmente como objeto direto de 
análise o texto legal, os enunciados lingüísticos objetivados prescritivamente nesse 
texto” (Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 49). 

11  Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, 
p. 04. 
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Dessa análise, decorrerá o espectro de atuação do legislador 

infraconstitucional, com o que se poderá concluir, ao final, se lhe é dado 

manejar o instrumento de outorga de competências segundo lhe convier. 

Analisaremos, ainda, se o conteúdo de significação atribuído ao 

signo utilizado pelo constituinte no art. 155, II da Constituição interfere, de 

alguma forma, na competência tributária atribuída aos Municípios por 

intermédio do art. 156, III, levando-se em consideração as características da 

Constituição brasileira. 
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2 SISTEMA JURÍDICO 

2.1. Noção de sistema 

A expressão sistema jurídico alude à noção de limite. É 

ambígua12, como bem salientou Paulo de Barros Carvalho. Pode fazer 

referência tanto ao domínio da Ciência do Direito (domínio da 

metalinguagem) como ao domínio do direito positivo (domínio da linguagem-

objeto).13 

Por sistema jurídico entende-se o conjunto de normas jurídicas 

válidas num determinado país. Essa definição de sistema leva-nos à conclusão 

de que o sistema contempla não somente os enunciados prescritivos, como 

também o sentido que deles se constrói. Se sistema é o conjunto de normas e 

se norma jurídica é o conteúdo de significação obtido a partir dos textos de 

direito positivo, então sistema é o conjunto dessas significações, que se 

relacionam entre si de forma articulada, em relações de coordenação e 

subordinação. 

Gregorio Robles Morchón distingue sistema de ordenamento, 

para atribuir ao ordenamento o conjunto dos enunciados prescritivos do direito 

positivo e ao sistema o conjunto desses enunciados com a respectiva 

12  “La condición de una palabra con más de un significado se llama polisemia o, más 
comúnmente ambigüedad. […] La ambigüedad proviene muchas veces de la extensión de 
un nombre a diversos aspectos o elementos de una misma situación” (GUIBOURG, 
Ricardo A.; GUIGLIANI, Alejandro; GUARINONI, Ricardo. Introducción al 
conocimiento científico. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1985, p. 
49-50). 

13  Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, 
p. 39. 
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construção de sentido.14 Alchourrón e Bulygin, por sua vez, definem sistema 

jurídico como “[…] el sistema normativo que contiene enunciados 

prescriptivos de sanciones, es decir, entre cuyas consecuencias hay normas o 

soluciones cuyo contenido es un acto coactivo”.15 Segundo esses autores, não 

se exige que para todas as normas corresponda uma sanção, tal como ocorre 

com as normas de competência e as normas permissivas, mas se requer que o 

ordenamento jurídico tenha sanções.16 Consoante essa definição, pode-se 

concluir que, para esses autores, a definição de ordenamento é mais ampla que 

a definição de sistema jurídico: o primeiro contempla todas as normas 

jurídicas, ao passo que o segundo contempla somente as normas que contêm 

sanções. 

Tomemos sistema jurídico e ordenamento jurídico como 

sinônimos, tal como propugna Paulo de Barros Carvalho.17 O texto escrito, 

isoladamente considerado, em nada é relevante para o direito, é dizer, não tem 

o condão de regular, disciplinar a conduta humana. A finalidade do direito – a 

regulação das condutas intersubjetivas – só é atingida pelo dever-ser, que está 

presente na construção de sentido pelo intérprete. O texto escrito é apenas o 

suporte físico dessa construção de sentido.18 Portanto, para o direito, o que 

releva é o conjunto das normas jurídicas, incluída a significação dos 

14  “El ordenamiento es el texto jurídico en bruto en su totalidad, compuesto por textos 
concretos, los cuales son el resultado de decisiones concretas”. E continua: “El texto que 
resulta de la labor de los juristas, de la doctrina, es el texto jurídico elaborado. A ese 
texto jurídico elaborado le llamamos sistema jurídico” (Teoría del derecho (fundamentos 
de teoría comunicacional del derecho). V. I. Madrid: Civitas, 1998, p. 112, 114). 

15  Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales. 4. reimpresión. 
Buenos Aires: Astrea, 2002, p. 106. 

16  Ibid., p. 106-107. 
17  Direito tributário – linguagem e método. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 213.  
18  “Lo que se interpreta no es la materialidad de los signos, sino el sentido de los mismos, 

su significación” (MAYNEZ, Eduardo Garcia. Introducción al estudio del derecho. 
México: Porrua, 1971, p. 327). 
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enunciados, entendido como sistema ou ordenamento.19 De nada seria útil uma 

definição de ordenamento que exclui a norma jurídica enquanto produto do 

processo de interpretação. 

Por outro lado, como já advertira Paulo de Barros Carvalho,  

[…] o material bruto dos comandos legislados, mesmo antes 
de receber o tratamento hermenêutico do cientista dogmático, 
já se afirma como expressão linguística de um ato de fala, 
inserido no contexto comunicacional que se instaura entre 
enunciador e enunciatário.20  

Sendo assim, esse material será, sempre, passível de 

interpretação, a evidenciar a impropriedade de se dissociar esses dois planos 

para a identificação do sistema jurídico. Como visto, o texto isoladamente 

considerado só assume relevância para o direito por impulsionar o processo 

interpretativo de construção das normas jurídicas. 

Partindo da definição de que sistema jurídico é o conjunto das 

normas jurídicas21, todas as normas hão de estar nele contempladas. Toda 

19  Segundo Cristiano Carvalho, “[…] a atitude reducionista foi de importância fundamental 
para isolar o objeto do conhecimento do cientista do Direito: a norma jurídica. Porém, 
como o próprio Kelsen afirma, não há norma jurídica isolada de um sistema. A sua 
própria identidade de norma imprescinde de uma estrutura maior, do ordenamento 
jurídico” (Teoria do sistema jurídico – direito, economia, tributação. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005, p. 49). 

20  Direito tributário – linguagem e método. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 213. 
21  Marcelo Neves trabalha com a ideia de que “[…] dentro de um mesmo sistema funcional 

da sociedade mundial moderna, o direito, proliferam ordens jurídicas diferenciadas, 
subordinadas ao mesmo código binário, isto é, “lícito/ilícito”, mas com diversos 
programas e critérios. Verifica-se, dessa maneira, uma pluralidade de ordens jurídicas, 
cada uma das quais com seus próprios elementos ou operações (atos jurídicos), estruturas 
(normas jurídicas), processos (procedimentos jurídicos) e reflexão da identidade 
(dogmática jurídica). Disso resulta uma diferenciação no interior do sistema jurídico”. É 
o que o autor chama de transconstitucionalismo. E continua: “Essa multiplicidade de 
ordens diferenciadas no interior do sistema jurídico não implica isolamento recíproco. 
As relações de input/output e de interpenetração entre elas não são algo novo” 
(Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 115-116). 
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norma jurídica, em sua completude, pressupõe uma norma primária, que 

estatui um dever em decorrência de um fato descrito na hipótese, e outra, 

secundária, que estabelece uma sanção ao Estado juiz, no caso de 

descumprimento do dever prescrito na norma primária. Nesse contexto, a 

sanção constitui elemento essencial para a conformação da norma jurídica. 

Sem ela, tem-se mero enunciado prescritivo. Consoante Paulo de Barros 

Carvalho, “[…] inexistem normas jurídicas sem as correspondentes sanções, 

isto é, normas sancionatórias”.22 Portanto, se na estrutura completa da norma 

jurídica necessariamente está presente a sanção, não há como dividir as 

normas jurídicas em normas com sanção e normas sem sanção. Não podemos, 

pois, concordar com a definição de sistema jurídico que considera somente 

parte das normas jurídicas. 

Nesse contexto, o sistema jurídico pressupõe a reunião de textos 

(enunciados prescritivos) e o sentido a partir deles construído. A linguagem, 

pois, está presente em todo esse processo. Não só os enunciados constituem 

linguagem (escrita, no caso), como também as normas jurídicas, por ocasião 

do ato de aplicação. É dizer, ao final do processo interpretativo, 

inexoravelmente a norma jurídica construída pelo intérprete manifestar-se-á 

por um ato de fala, escrito ou verbal. 

2.2 A unidade e a homogeneidade do sistema jurídico 

A definição de sistema adotada no item anterior nos leva a uma 

de suas características: a homogeneidade. O sistema é composto por normas 

jurídicas, de tal sorte que a multiplicidade de normas nos permite tratá-lo 

22  Direito tributário – linguagem e método. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 138. 
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como um sistema homogêneo. Eis o porquê de o estudo do direito implicar, 

necessariamente, o estudo da norma jurídica. 23 

Lourival Vilanova, ao discorrer sobre a teoria pura do direito de 

Kelsen, já asseverara que  

[…] ela nos dá o universo do direito separado de outros 
universos, mas todo ele homogeneamente constituído. Todo 
ele é feito de normas. Para o ponto de vista do juiz e do 
teórico do direito (op. cit., p. 42), existem normas e é por 
meio delas que eles vêem fatos. E vêem fatos de conduta que 
não tentam explicar causalmente, mas relacionar como 
pressupostos e conseqüências, como está prescrito na 
proposição normativa.24 

Destarte, as normas jurídicas que conformam o sistema estão 

reunidas segundo um critério que lhe dá unicidade. O direito positivo, para ser 

sistema, deve atender a um critério que o segregue dos outros sistemas. 

Embora mantenham comunicação entre si, cada sistema (jurídico, social, 

econômico, político, dentre outros) é considerado o todo diante de um dado 

critério. 

É inconteste o fato de que a norma última do sistema é a 

Constituição Federal. É esta lei suprema o fundamento de validade de todas as 

demais normas jurídicas. Mas a questão que se põe é: de onde essa norma 

maior retira seu fundamento de validade? 

23  Para João Maurício Adeodato, “[…] a investigação deve dirigir-se não exatamente para 
“o que é” uma norma jurídica, mas sim para quais os significados que os diversos 
oradores têm dado ao termo, ou seja, como se comunicam a respeito dele as pessoas que 
o utilizam em seu discurso. Isso porque, no plano da aqui denominada retórica material, 
a “norma”, como tudo o mais, é o seu uso linguístico. Aqui, mais uma vez, a retórica se 
assemelha à pragmática, ou seja, a pragmática é uma das atitudes retóricas” (Uma teoria 
retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: Noeses, 2011, p. 157). 

24  Teoria da norma fundamental (comentários à margem de Kelsen). Escritos jurídicos e 
filosóficos. V. I. São Paulo: Axis Mundi, 2003, p. 311, grifos do autor. 

 
                                                           
 



   22 
 

Essa questão nos remete à origem do sistema. Sabemos que o 

direito positivo é um sistema dinâmico, de tal sorte que de uma norma 

superior advém uma norma inferior, que, por sua vez, será o fundamento de 

validade de outra norma inferior e assim sucessivamente. Entretanto, todo esse 

processo tem origem numa norma maior – a Constituição –, que é tida como 

válida no direito em função da chamada norma fundamental de Kelsen.25 

Portanto, o critério que confere unidade ao sistema, preconizado 

por Kelsen, é a norma fundamental. Trata-se, registre-se, de um verdadeiro 

axioma; é uma construção humana necessária para que o direito assuma a 

posição de sistema.26 

Como bem esclareceu Lourival Vilanova, é a norma fundamental 

de Kelsen que confere o fechamento lógico do sistema do direito positivo.  

Como o sistema requer um ponto-origem, e não se dilui numa 
sequência interminável de antecedentes, há que se deter por 
uma necessidade gnosiológica, numa norma fundante, que 
não é positiva, por não ter uma sobrenorma da qual seja 
aplicação. É uma norma pressuposta, uma hipótese-limite que 

25  Kelsen vale-se da norma hipotética fundamental para solucionar a questão do 
fundamento último de validade das normas jurídicas. A série de produção de normas 
culmina em uma primeira norma, não sendo, pois infinita. É finita porque a relação de 
subordinação não é causal (como nas ciências sociais e naturais), mas de imputação. A 
relação de imputação é terminal; identifica-se o ponto inicial e o ponto final da relação. 
(Teoria geral das normas. Trad. José Florentino Duarte. Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris, 1986, p. 331-332). 

26  São as lições de Norberto Bobbio: “Dado o poder constituinte como poder último, 
devemos pressupor, portanto, uma norma que atribua ao poder constituinte a faculdade 
de produzir normas jurídicas: essa norma é a norma fundamental. A norma fundamental, 
enquanto, por um lado, atribui aos órgãos constitucionais poder de fixar normas válidas, 
impõe a todos aqueles aos quais se referem as normas constitucionais o dever de 
obedecê-las. É uma norma ao mesmo tempo atributiva e imperativa, segundo se 
considere do ponto de vista do poder ao qual dá origem ou da obrigação que dela nasce” 
(Teoria do ordenamento jurídico. 6. ed. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 
Brasília: UnB, 1995, p. 58-59). 
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confere conclusividade ou fechamento ao conjunto de normas 
que é o direito.27 

Ainda que se admita a divisão do direito em ramos autônomos, o 

que se faz para fins didáticos, certo é que todos os subsistemas estão sob o 

manto da norma fundamental, de tal sorte que a unidade do sistema permanece 

intocável. 

Em síntese, o direito positivo é um sistema uno e homogêneo. A 

multiplicidade das normas que (exclusivamente) o compõem encontra-se sob a 

norma fundamental de Kelsen, da qual a Constituição Federal, fundamento 

último de validade das demais normas do sistema, retira seu fundamento. 

Convém lembrar que também a Ciência do Direito assume a 

posição de sistema, com a norma fundamental de Kelsen também atuando 

como axioma para dar suporte ao discurso científico. Enquanto o direito 

positivo é um sistema nomoempírico prescritivo, com linguagem direcionada 

às condutas humanas, a Ciência do Direito é um sistema nomoempírico 

teorético, cuja linguagem possui caráter descritivo.28 

2.2.1  Estrutura da norma jurídica 

Como visto, o sistema do direito é composto por normas 

jurídicas. Portanto, o estudo do direito pressupõe o estudo da norma. 

27  Teoria da norma fundamental (comentários à margem de Kelsen). Escritos jurídicos e 
filosóficos. V. I. São Paulo: Axis Mundi, 2003, p. 313, grifos do autor. 

28  Cf. Paulo de Barros Carvalho (Direito tributário – linguagem e método. 5. ed. São 
Paulo: Noeses, 2013, p. 215).  
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A norma jurídica, embora configure uma unidade – a unidade 

mínima e irredutível do deôntico –, possui estrutura dual. Em sua estrutura, 

estão presentes a norma primária e a norma secundária. A primeira estatui um 

dever em decorrência de um fato descrito na hipótese, ao passo que a segunda 

estabelece uma sanção a ser aplicada pelo Estado-juiz, no caso de 

descumprimento do dever prescrito na norma primária. 

A coercibilidade, como veremos mais adiante, é um traço 

característico do direito. Sendo assim, não há se falar em direito sem sanção, 

presente na norma secundária. Da mesma forma, não se pode retirar o relevo 

da norma primária, na medida em que ela constitui pressuposto da norma 

secundária. Eis a importância da teoria da estrutura dual da norma jurídica. 

Não se pode pensar em norma jurídica desvinculada de sua estrutura 

completa. Consoante o escólio de Lourival Vilanova, 

Norma primária (oriunda de normas civis, comerciais, 
administrativas) e norma secundária (oriunda de norma de 
direito processual objetivo) compõem a bimembridade da 
norma jurídica: a primária sem a secundária desjuridiciza-se; 
a secundária sem a primária reduz-se a instrumento, meio, 
sem fim material, a adjetivo sem o suporte do substantivo.29 

Destarte, não há sobreposição temporal entre as normas primária 

e secundária. “As denominações adjetivas ‘primária’ e ‘secundária’ não 

exprimem relações de ordem temporal ou causal, mas de antecedente lógico 

para conseqüente lógico”.30 

29  Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 190. 
30  Lourival Vilanova (As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1977, p. 64-65). 

 
                                                           
 



   25 
 

Quer se trate da norma primária, quer se trate da norma 

secundária, a estrutura lógico-formal (sintática) de ambas é a mesma: relação 

de implicação entre a hipótese e a consequência. O que diverge é o conteúdo 

semântico: na norma primária, a hipótese contempla um fato lícito de possível 

ocorrência, e o consequente contém a relação obrigacional decorrente da 

realização desse fato lícito; já na norma secundária, figura na hipótese um 

ilícito consistente no descumprimento do dever prescrito na norma primária e 

no consequente a sanção decorrente de tal descumprimento. Na norma 

secundária, o sujeito ativo será o mesmo da norma primária, porém o polo 

passivo será ocupado pelo Estado juiz.31  

2.2.2 Norma gerais e individuais, abstratas e concretas 

Em homenagem à unidade e à homogeneidade do sistema 

jurídico, fala-se em norma introdutora e norma introduzida. Uma norma só é 

introduzida no sistema por uma outra norma, produto de um ato ponente de 

norma. 

Nesse cenário, é possível identificar diferentes tipos de normas, 

levando-se em consideração os seus destinatários e o fato descrito no 

antecedente da norma: 

(i) Quanto aos seus destinatários, as normas jurídicas 

classificam-se em gerais ou individuais. Se destinada a um conjunto de 

sujeitos indeterminados, diz-se que a norma é geral; se destinada a um sujeito 

31  Cf. Paulo de Barros Carvalho (Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 9. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 31-32). 
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determinado, ou ainda a um conjunto determinado de sujeitos, diz-se ser 

individual a norma.32 

(ii) Quanto ao modo que se toma o fato descrito no antecedente 

da norma, as normas jurídicas podem ser abstratas ou concretas. Serão 

abstratas se o antecedente contiver a previsão de uma classe de fatos de 

possível ocorrência; serão concretas se o antecedente especificar o fato 

ocorrido no tempo e no espaço (fato jurídico tributário).33 

Portanto, as normas podem ser (a) gerais e abstratas34; (b) gerais 

e concretas; (c) individuais e abstratas; e (d) individuais e concretas. 

Essa classificação será bastante utilizada ao longo do presente 

trabalho. Nosso mister consiste na análise semântica do signo mercadoria, 

utilizado pelo constituinte na repartição da competência impositiva, para, a 

partir daí, apresentar uma proposta de mutação constitucional. Pretendemos 

demonstrar que o órgão habilitado pelo sistema para afirmar uma mutação 

constitucional é o Judiciário, que o fará mediante a edição de uma norma 

individual ou geral e concreta. 

Norma individual e concreta é aquela que, em última análise, 

regula o comportamento da sociedade. Não basta a edição de uma norma geral 

32  Cf. Paulo de Barros Carvalho (Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 9. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 35-36). 

33  Cf. Paulo de Barros Carvalho (ibid., loc. cit.). 
34  Ao discorrer sobre as normas jurídicas gerais e abstratas, Albert Hensel ensina que “[…] la 

norma jurídica se distingue de otras manifestaciones de voluntad del poder estatal por su 
fuerza vinculante general. Formalmente la norma jurídica pretende la observancia de 
cualquier órgano llamado a la aplicación del Derecho, en particular de los Tribunales 
“independientes”; materialmente puede fundamentar derechos y deberes de los obligados 
tributarios (en el sentido más amplio), así como configurarlos o modificarlos” (Derecho 
tributario. Trad. Andréz Báez Moreno, María Luisa González-Cuéllar Serrano e Enrique 
Ortiz Calle. Barcelona: Marcial Pons, 2005, p. 139). 
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e abstrata. Faz-se necessário que, do ato de aplicação do direito, decorra uma 

norma individual e concreta. “Uma ordem jurídica não se realiza de modo 

efetivo, motivando alterações no terreno da realidade social, sem que os 

comandos gerais e abstratos ganhem concreção em normas individuais”.35 

São exemplos de normas individuais e concretas o ato 

administrativo do lançamento, o ato do particular nos chamados lançamentos 

por homologação e as decisões judiciais. São estas últimas que nos interessam 

para os fins do presente trabalho. 

Uma decisão judicial será sempre uma norma concreta, tendo em 

vista que seu antecedente fará referência a um fato pretérito, demarcado no 

tempo e no espaço. No entanto, poderá ser individual ou geral, conforme o seu 

destinatário. Se destinada a um sujeito (ou conjunto de sujeitos) determinado, 

parte do processo, a norma será individual; se destinada a um conjunto 

indeterminado de sujeitos, será geral. Sobre esta última, Paulo de Barros 

Carvalho ensina que “[…] o consequente revela o exercício de conduta 

autorizada a certo e determinado sujeito de direitos e que se pretende 

respeitada por todos os demais da comunidade. Nesse sentido é geral”.36 

Constitui norma geral e concreta aquela emitida pelo Supremo 

Tribunal Federal, com efeito erga omnes. Essa norma assume relevo no tema 

em questão, pois a mutação constitucional por ela afirmada é definitiva, 

devendo ser acatada por todos.  

35  Paulo de Barros Carvalho (Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 9. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 38). 

36  Ibid., p. 39. 
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Toda norma individual e concreta, geral e concreta e individual e 

geral têm fundamento em normas gerais e abstratas. É a partir destas que se dá 

o processo de positivação do direito. E nesse processo o homem, na qualidade 

de fonte de produção normativa, assume papel de destaque.37 Tanto as normas 

gerais ou individuais e abstratas, como as normas individuais ou gerais e 

concretas resultam de ato de criação humana: nestas, do aplicador do direito; 

naquelas, do legislador. 

2.2.3 Normas de conduta e normas de estrutura 

O direito tem como finalidade regular as condutas 

intersubjetivas. Portanto, em última análise, todas as normas do sistema 

jurídico são normas de conduta. 

Há, entretanto, as normas terminativas da cadeia normativa, que 

interferem diretamente no comportamento da sociedade, por intermédio dos 

modais deônticos permitido, obrigatório e proibido. A estas a doutrina chama 

de normas de conduta.38  

No outro lado, figuram as normas de estrutura, que, embora 

também disciplinem condutas, dispõem sobre órgãos e procedimentos 

necessários à edição de normas jurídicas válidas, ou seja, regulam o modo de 

criação, modificação e expulsão das normas jurídicas do sistema. Regulam, 

37  Cf. Paulo de Barros Carvalho (Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 9. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 36). 

38  Cf. Paulo de Barros Carvalho (ibid., p. 42). 
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também, a conduta humana, porém direcionada à produção de outras 

normas.39 

Ao discorrer sobre as normas de conduta e de estrutura, Paulo de 

Barros Carvalho leciona que  

[…] no primeiro caso, a ordenação final da conduta é objetivo 
pronto e imediato. No segundo, seu caráter é mediato, 
requerendo outra prescrição que podemos dizer intercalar, de 
modo que a derradeira orientação dos comportamentos 
intersubjetivos ficará a cargo de unidades que serão 
produzidas sequencialmente.40  

Conclui-se, assim, que toda norma de conduta encontra 

fundamento de validade numa norma de estrutura. 

Exemplo típico de norma de estrutura é a norma constitucional 

que outorga a competência tributária aos entes federativos. Daí porque a 

classificação das normas entre normas de conduta e normas de estrutura se 

apresenta útil para os fins do presente trabalho. 

2.3 A autopoiese do sistema jurídico 

Ao se falar da unidade do sistema jurídico, vem à mente a sua 

autopoiese. Dizer que um sistema é autopoiético significa dizer que possui 

capacidade de produzir, ele próprio, a sua estrutura interna, sem a 

interferência de outros sistemas.41 Autopoiético é um sistema autônomo e de 

39  Cf. Paulo de Barros Carvalho (Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 9. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 42.). 

40  Ibid., loc. cit. 
41  A teoria da autopoiese não é exclusiva do sistema jurídico. Foi desenvolvida, 

inicialmente, por biólogos, para relacionar os seres vivos ao ambiente. “Dada a 
operatividade dessa teoria, passou a ser aplicada ao estudo dos sistemas sociais, sendo 
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autoprodução, em relação ao qual o ambiente não influi diretamente em suas 

transformações, mas indiretamente, por intermédio dos dados captados e 

utilizados pelo intérprete na criação da norma jurídica.42 

Paulo de Barros Carvalho, citando as lições de Teubner, afirma 

ser o sistema jurídico um 

[…] sistema autorreferencial e autorreprodutivo de actos de 
comunicação particulares (os actos jurídicos), ou seja, um 
sistema constituído por eventos comunicativos específicos 
que, simultaneamente, se autorreproduzem à luz do código 
binário “lícito/ilícito”, se articulam recursiva e circularmente 
entre si, definem as fronteiras do sistema jurídico, e 
constroem seu meio envolvente próprio (“realidade jurídica”): 
numa palavra, um sistema comunicativo “normativamente 
fechado.43 

A autorreferenciabilidade propugnada pelo ilustre professor 

implica dizer que o sistema deve olhar para si mesmo, como condição de 

autorrepruduzir-se. Referimo-nos, no caso do sistema jurídico, às normas que 

tratam da produção de outras normas, sem as quais não há a criação das 

unidades normativas. 

primorosamente desenvolvida por Niklas Luhmann, tomando por sistema autopoiético 
aquele que produz sua própria organização, conservando a identidade do sistema e, ao 
mesmo tempo, fazendo-o sofrer transformações indispensáveis à sua sobrevivência” 
(TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 3. ed. São Paulo: Noeses, 
2011, p. 50). 

42  Celso Fernandes Campilongo, ao fazer referência à teoria de Luhmann, observa que o 
autor “entende a observação e o conhecimento como construções de quem observa. 
Assim, essas construções não guardam correspondência com a realidade externa. São 
baseadas em distinções. O ponto de partida é a distinção sistema/ambiente. […] Um 
sistema caracteriza-se pela diferença com seu ambiente e pelas operações internas de 
auto-reprodução de seus elementos” (Política, sistema jurídico e decisão judicial. São 
Paulo: Max Limonad, 2002, p. 66). 

43  Direito tributário – linguagem e método. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 221. 
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Ao mesmo tempo em que o sistema jurídico é um sistema 

fechado operativamente, é um sistema aberto cognitivamente. É dizer, o 

direito cria o direito, porém, ao assim fazê-lo, sofre a influência de fatores 

externos. Consoante Clarice von Oertzen de Araujo, o fechamento operativo 

do direito não implica “[…] que o sistema jurídico esteja inacessível às 

mudanças ocorridas nos outros subsistemas que constituam o seu entorno ou o 

contexto”.44 Em relação ao ambiente, o direito é um sistema autônomo, que se 

autorreproduz. Mas esse fechamento permite uma abertura cognoscitiva (ou 

semântica), na medida em que a norma jurídica, na condição de sentido 

construído a partir de textos jurídicos, para sua criação, requer a análise das 

circunstâncias históricas, políticas e econômicas, dentre outras, típicas de 

outros sistemas. Sobre essa influência, discorreremos com mais vagar em 

capítulo destinado à interpretação. 

Nada obstante, como bem advertira Fabiana Del Padre Tomé, só 

há se falar em fechamento operativo e abertura cognitiva do sistema jurídico 

diante do código e do programa que lhe são próprios. “É pela conjugação 

entre código e programa que se obtém esse fenômeno autopoiético, 

garantindo, simultaneamente, segurança jurídica e relacionamento entre o 

direito posto e o ambiente”.45 

No caso do sistema jurídico, tem-se o código binário 

lícito/ilícito, que o distingue dos demais sistemas sociais. É por esse código 

que o sistema jurídico processa as informações que recebe do ambiente. Mas o 

código não subsiste sozinho; a ele se agregam os programas, que direcionam a 

escolha dos valores trazidos pelo código. A forma condicional dos programas 

44  Incidência jurídica. Teoria e crítica. São Paulo: Noeses, 2011, p. 58. 
45  A prova no direito tributário. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2011, p. 63.  
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(“se isto, então aquilo”) “[…] possibilita a diferenciação de um sistema 

jurídico com uma codificação binária, assumindo a função de regular 

adjudicação dos valores do código ao caso específico”.46 Apenas com a 

conjugação do código e dos programas é que se obtém solução para os 

problemas jurídicos, o que almeja quem recorre ao sistema do direito.47 

Em suma, a unidade e a autopoiese do sistema jurídico estão 

umbilicalmente vinculadas. Em se tratando de um sistema autopoiético, o 

direito se autorreproduz; ele traz para si os elementos do ambiente e os 

processa na forma de normas lícitas ou ilícitas, o que preserva a unidade do 

sistema jurídico. 

2.4 A hierarquia no sistema do direito positivo 

A unidade do sistema jurídico leva-nos a um outro axioma: o da 

hierarquia. Conforme predicara Paulo Ayres Barreto,  

[…] sem a definição de uma hierarquia entre os enunciados 
prescritivos não há caminhos para decidir sobre a solução de 
conflitos ou antinomias entre os distintos conteúdos 
normativos. Consequentemente, a própria noção de sistema, 
neste cenário, desaparece.48 

De uma perspectiva vertical, a norma fundamental está no topo, 

conferindo fundamento de validade à Constituição Federal, a qual, por sua 

vez, é o ponto de partida da efetiva criação do direito. Toda a cadeia 

46  TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 3. ed. São Paulo: Noeses, 
2011. 

47  Cf. Fabiana Del Padre Tomé, ibid., p. 52-54, 59-60. 
48  Ordenamento e sistema jurídicos. In: CARVALHO, Paulo de Barros. Constructivismo 

lógico-semântico. São Paulo: Noeses, 2014, p. 256. 
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normativa tem origem na Constituição; desta, surgem outras normas que 

permitirão a criação de outras e assim por diante, até chegar-se no outro 

extremo dessa cadeia, ocupado pela norma individual e concreta. Essa relação 

de subordinação existente entre as normas é essencial para a organização do 

sistema. 

É a Constituição Federal, portanto, o diploma normativo de 

hierarquia máxima no direito positivo brasileiro. Seja da perspectiva formal, 

seja da perspectiva material, toda a produção normativa dela decorre, direta ou 

indiretamente. 

A Constituição assume papel fundamental na operatividade do 

sistema jurídico. O sistema jurídico figura ao lado dos demais sistemas 

(social, político, econômico etc.), de forma independente, de tal sorte que 

somente o direito cria o direito. Nesse mister, é a Constituição que dá o 

fechamento ao sistema autopoiético do direito. Marcelo Neves, baseando-se 

nas lições de Niklas Luhmann, já advertira que “[…] a hierarquização interna 

‘Constituição/lei’ atua como condição da reprodução autopoiética do direito 

moderno; serve, portanto, ao seu fechamento normativo, operacional”.49 

Da noção de hierarquia advém a noção de positivação do direito, 

já que o processo de criação de normas tem origem na Constituição Federal. 

Nas palavras de Tárek Moysés Moussallem:  

[…] a visão dinâmica do direito positivo, como conjunto 
cujos componentes se originam do ato de enunciação, além de 
fornecer conceitos fundamentais como norma fundamental, 
hierarquia normativa, fontes do direito, demonstra que o 

49  A constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007, p. 70. 
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direito positivo está sujeito à expansão, à contração e à 
revisão em certo lapso temporal.50  

Dessa perspectiva (dinâmica), a análise do sistema é feita como 

num filme: analisa-se não somente a criação de novas normas, como também 

suas transformações, o que evidencia a importância do papel do homem na 

movimentação do sistema.  

2.5 A coercibilidade como traço característico do sistema jurídico 

Vimos, no item 2.2.1, supra, que a sanção constitui elemento 

essencial para a conformação da norma jurídica. Trata-se de elemento contido 

na norma secundária que, juntamente com a norma primária, completa a 

estrutura da norma jurídica. A sanção, dessa perspectiva, é fruto da atuação do 

Estado-juiz, motivada pela ação do sujeito ativo, no caso de descumprimento 

do dever prescrito na norma primária. 

A noção de sanção51 nos leva ao traço característico do sistema 

jurídico: a coercibilidade. Nas palavras de Aurora Tomazini de Carvalho, 

50  Revogação em matéria tributária. São Paulo: Noeses, 2005, p. 129. 
51  Eurico Marcos Diniz de Santi aponta três significados possíveis para o vocábulo sanção. 

“Assim, “sanção” pode denotar: (i) a relação jurídica consistente na conduta substitutiva 
reparadora, decorrente do descumprimento de um pressuposto obrigacional (de fazer, de 
omitir, de dar – genericamente prestações do sujeito passivo Sp); (ii) relação jurídica que 
habilita o sujeito ativo Sa a exercitar seu direito subjetivo de ação (processual), para 
exigir perante o Estado-juiz Sj a efetivação do dever constituído na norma primária e (iii) 
a relação jurídica, consequência processual deste “direito de ação”, preceituada na 
sentença condenatória, decorrente de processo judicial”. Essas três acepções, a nosso 
ver, reforçam o traço característico do direito. (Lançamento tributário. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 39). 
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“[…] não há um direito pertencente ao sistema jurídico que não seja 

assegurado coercitivamente pela via judiciária”.52 

A coercibilidade é traço característico do sistema jurídico quando 

aliada à coação, isto é, à execução forçada da sanção. Outros sistemas 

normativos há em que a coercibilidade está presente. O descumprimento de 

regras religiosas ou morais, por exemplo, enseja ao transgressor sanções, 

ainda que no plano na consciência. Mas, no Direito, essa sanção se distingue 

pela forma como é aplicada (coação). Como leciona Paulo de Barros 

Carvalho: 

Só o direito coage mediante o emprego da força, com a 
aplicação, em último grau, das penas privativas da liberdade 
ou por meio da execução forçada. Essa maneira de coagir, de 
garantir o cumprimento dos deveres estatuídos em suas 
regras, é que assinala o Direito, apartando-o de outros 
sistemas de normas.53 

E conclui o autor, afirmando que o traço distintivo do sistema 

jurídico “[…] reside inteiramente na forma de coação”.54 

Referimo-nos à coercibilidade como a característica da norma 

jurídica de impor uma sanção no caso de seu descumprimento. Já a 

coatividade diz respeito à execução forçada da sanção. Lourival Vilanova, ao 

discorrer sobre a norma secundária, vale-se do vocábulo coatividade nesse 

mesmo sentido, como se verifica do seguinte excerto: 

Na segunda, a hipótese fática de incidência é o não-
cumprimento do dever do termo-sujeito passivo. Ocorrendo o 

52  Curso de teoria geral do direito. O constructivismo lógico-semântico. 3. ed. São Paulo: 
Noeses, 2013, p. 320. 

53  Teoria da norma tributária. 5. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 33. 
54  Ibid., loc. cit. 
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não-cumprimento, dá-se o fato cujo efeito (por isso o não-
cumprimento é fato jurídico) é outra relação jurídica, na qual 
o sujeito ativo fica habilitado a exigir coativamente a 
prestação, objeto do dever jurídico.55 

Em suma, sem sanção, não há norma jurídica e, por conseguinte, 

o Direito. A coercibilidade, vinculada ao exercício da coação mediante as 

penas privativas da liberdade e a execução forçada, constitui o traço 

característico do sistema jurídico. 

2.6 Coerência e completude do sistema jurídico 

Utilizando-se da nomenclatura de Tércio Sampaio Ferraz Jr., o 

repertório e a estrutura compõem o sistema: o repertório são os elementos do 

sistema, e a estrutura, as relações que os elementos mantêm entre si.56 Ambos 

estão organizados sob um critério comum, pois, do contrário, jamais seriam 

um sistema. É essa relação mantida entre os elementos do sistema jurídico, ao 

que Tércio Ferraz Jr. chama de estrutura, que nos permite afirmar ser o 

sistema coerente e completo. 

Diz-se que o sistema é coerente quando inexistentes normas 

contraditórias. Se o cumprimento de uma implicar, necessariamente, o 

descumprimento de outra, estar-se-á diante de um conflito de normas, o que 

dará margem à afirmação de que o sistema não seria coerente. Por sua vez, o 

sistema será completo se inexistir qualquer lacuna57, isto é, se para toda e 

55  Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 192. 
56  Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão, dominação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2008, p. 175, grifos do autor. 
57  Sobre o conceito de lacunas da lei, Karl Larenz assevera que “[…] o conceito de “lacuna 

da lei” não assinala, por certo, o limite do possível e admissível desenvolvimento do 
Direito em absoluto, mas antes o limite de um desenvolvimento do Direito imanente à 
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qualquer conduta a ser regulada pelo direito existir uma norma jurídica que 

lhe corresponda.  

Nesse contexto, dizer que o sistema jurídico é coerente e 

completo significa negar a presença de contradições e lacunas, o que seria 

uma utopia. Todavia, afirmar que o sistema do direito positivo não é coerente 

nem completo implica retirar a legitimidade das decisões a serem proferidas. 

Como, então, resolver a questão? 

Aurora Tomazini de Carvalho propõe a exclusão do critério da 

coerência da definição de sistema. Assevera que “[…] a não contradição dos 

termos de um conjunto estruturado não é pressuposto para que ele seja 

considerado um sistema”.58 Pensamos que essa justificativa não seria 

suficiente para dirimir a questão, uma vez que admitiria ser o sistema jurídico 

um sistema incoerente, isto é, com normas conflitantes, o que, a nosso ver, 

esvaziaria as decisões dos aplicadores do direito. 

Alchourrón e Bulygin atribuem a característica da coerência aos 

sistemas puros.  

Algunos autores parecen considerar que la coherencia es 
propiedad necesaria de todo sistema. Para esta concepción, un 
conjunto de normas incoherentes no sería sistema. Tal 
restricción del significado del término “sistema” es 
difícilmente aconsejable. Conjuntos normativos incoherentes 
no son tan raros, como todo jurista sabe por experiencia. Sin 
duda, un sistema normativo incoherente podría calificarse de 
“irracional”; en este sentido, la coherencia es un ideal 
racional. […] Pero no parece que haya buenas razones para 

lei, que se mantém vinculado à intenção reguladora, ao plano e à teleologia imanente à 
lei” (Metodologia da ciência do direito. 5. ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2009, p. 524). 

58  Curso de teoria geral do direito. O constructivismo lógico-semântico. 3. ed. São Paulo: 
Noeses, 2013, p. 137. 
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limitar la referencia del término “sistema” a los conjuntos 
coherentes, a menos que por “sistema normativo” entendamos 
un sistema normativo puro, es decir, un sistema que carezca 
de consecuencias fácticas.59 

A questão pode ser solucionada a partir da segregação das 

perspectivas de visão do observador e do participante do sistema jurídico, 

consoante a denominação adotada por Herbert Hart.60 Participantes do sistema 

jurídico são os órgãos habilitados pelo sistema que, ao interpretarem e 

aplicarem o direito, produzem normas concretas. Os observadores, por sua 

vez, descrevem o direito, produzindo ciência.61 

Para aquele que observa o direito, sem a preocupação de 

interpretá-lo para decidir, o sistema pode perfeitamente conviver com 

conflitos de normas e lacunas. Já para o participante, que tem o dever de 

buscar fundamento legal, legitimidade para o seu ato decisório, os conflitos e 

lacunas não podem subsistir no sistema. O próprio ato decisório coloca fim à 

eventual desarmonia existente nas relações mantidas entre as normas. Ensina 

Tácio Lacerda Gama: 

[…] o sujeito competente para decidir não fala em nome de 
conflitos, mas sim de norma que é fruto da aplicação da 
norma de competência para regular como sujeitos devem se 

59  Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales. 4. reimpresión. 
Buenos Aires: Astrea, 2002, p. 102. 

60  O conceito de direito. 3. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1994, p. 111 et seq. 

61  O participante corresponde ao intérprete autêntico, na concepção de Kelsen, e o 
observador, ao intérprete não autêntico. Para Carlos Maximiliano, o participante 
apresenta interpretação autêntica e o observador, doutrinal. São suas palavras: “A 
interpretação é uma só. Entretanto se lhe atribuem várias denominações conforme o 
órgão de que procede; ou se origina em uma fonte jurídica, o que lhe dá força coativa; ou 
se apresenta como um produto livre da reflexão. Chamam-lhe autêntica, no primeiro 
caso; doutrinal no segundo. Aquela domina pela autoridade, esta pelo convencimento; 
uma vincula o juiz, tem a outra um valor persuasivo” (Hermenêutica e aplicação do 
direito. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 87). 
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comportar numa dada situação. Se no seu íntimo, no âmbito 
de sua subjetividade, o juiz percebe e pondera acerca das 
diversas possibilidades de decidir um mesmo caso, ao tomar 
sua decisão, faz como se a norma aplicável ao caso fosse 
apenas uma: aquela que deriva da lei. No máximo, a 
existência de conflitos é causa de agir, que justifica o 
exercício da jurisdição.62 

Para o julgador (ou participante), o sistema será sempre coerente 

e completo. Não haverá conflito entre normas, nem mesmo a ausência de lei 

que regule determinada conduta. Trata-se de atributos do sistema, ao lado da 

homogeneidade e da unidade. No entanto, o mesmo não se pode dizer da 

perspectiva do observador, para quem os conflitos e lacunas no sistema podem 

ser uma constante. 

A presença de conflitos e lacunas no direito positivo, como quer 

nos parecer, é própria de sua natureza. Tudo o que pertence ao direito é 

passível de ser levado à apreciação do Judiciário. Não houvesse controvérsias, 

a função judicante restaria inócua.63 

62  Competência tributária. Fundamentos para uma teoria da nulidade. 2. ed. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 156. 

63  Nas palavras de Ricardo A. Guibourg, “[…] el intérprete advierte que hay una laguna en 
la ley: un sector de la realidad en el que ninguna decisión normativa puede apoyarse en 
la tierra firme previamente creada por el legislador”. E continua: “Y así la tarea de llenar 
la laguna se revela como el ejercicio de un poder. ¿Qué poder? El que emana del Estado 
(en el caso de los magistrados judiciales y de los funcionarios administrativos) o el que 
se espera ejercer mediante argumentos persuasivos y la influencia del prestigio (en el 
caso de la doctrina)” (El fenómeno normativo. Buenos Aires: Astrea, 1987, p. 109-110). 
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2.7 Sistema e norma jurídica: validade 

Para os fins a que nos propomos, utilizaremos o sistema jurídico 

como nosso sistema de referência, ao qual pertencem as normas jurídicas 

válidas num dado país. 

Paulo de Barros Carvalho considera validade como existência. 

Uma norma jurídica é válida se mantém relação de pertinencialidade com o 

sistema jurídico. É dizer, se a norma existe, então ela é válida. 

Ainda que o juiz deixe de aplicar u’a norma, por entendê-la 
inconstitucional, opinando por outra para ele mais adequada 
às diretrizes do ordenamento, nem por isso, a regra preterida 
passa a inexistir, permanecendo válida e pronta para ser 
aplicada em outra oportunidade.64 

Para Riccardo Guastini, válidas são as normas jurídicas 

produzidas por quem de direito e segundo o procedimento previsto em lei.  

Válida es una norma que responde plenamente a los criterios 
de validez propios del ordenamiento de que se trate: una 
norma que ha sido producida conforme a las normas sobre la 
producción jurídica y que no es incompatible con otras 
normas jerárquicamente superiores.65  

Para esse autor, portanto, existência é diferente de validade. 

Validade é atributo da norma. Não basta a norma existir para ser válida, é 

preciso que tenha sido produzida pela autoridade habilitada pelo sistema para 

tanto, em conformidade com o procedimento também estabelecido pelo 

64  Direito tributário – linguagem e método. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 451. 
65  Distinguiendo: estudios de teoría y metateoría del derecho. Trad. Jordi Ferrer i Beltrán. 

Barcelona: Gedisa, 1999, p. 345. 
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sistema, e que não seja incompatível com as demais normas hierarquicamente 

superiores. 

Ambas as posições convivem, como leciona Tácio Lacerda 

Gama.66 A posição de Paulo de Barros Carvalho, para quem validade e 

existência são tidas como sinônimas, aplica-se à visão do participante do 

discurso jurídico. Para o aplicador do direito, basta a norma existir no sistema 

para ser válida. A análise de sua produção em conformidade com as regras de 

competência consiste numa etapa posterior de atuação do Poder Judiciário. Já 

a posição de Guastini aplica-se à visão do observador, àquele que está fora do 

conflito a ser dirimido. Para o observador, a análise da autoridade introdutora 

da norma jurídica e do procedimento utilizado é importante para se concluir 

pela validade ou invalidade da norma, muito embora essa conclusão não seja 

dotada de utilidade, tendo em vista a ausência da função prescritiva na 

linguagem do observador. 

Fazendo referência às lições de Alf Ross, Tácio Lacerda Gama 

traz, ainda, um terceiro critério – funcional – relacionado à existência da 

norma. Uma norma seria jurídica se passível de ser aplicada pelo Poder 

Judiciário. Assim, além de a norma ser válida pela sua relação de 

pertinencialidade com o sistema e por sua produção ter se dado segundo as 

regras do sistema (pela autoridade competente e procedimentos previstos em 

lei), também o seria pela sua aptidão de ser apreciada pelo Judiciário. Esse 

seria o critério da efetividade.67 

66  Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. 2. ed. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 326-328. 

67  Ibid., p. 324. 
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Ainda segundo o autor, essas três definições do conceito de 

validade seriam compatíveis entre si. “[…] verificamos não existirem razões 

para optar por uma definição do conceito de validade em detrimento de outra, 

uma vez que, com os devidos ajustes e elucidações, não há qualquer 

contradição ou contrariedade entre elas”.68 

Nessa linha de raciocínio, a análise do tema da mutação 

constitucional está relacionada à noção de validade da norma jurídica como 

existência. Como veremos mais adiante, é o participante, a quem compete 

dirimir os conflitos, a pessoa habilitada pelo sistema para afirmar ou negar a 

mutação constitucional. Portanto, constitui pressuposto da ocorrência da 

mutação constitucional a relação de pertinencialidade da norma com o 

sistema. 

68  Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. São Paulo: Noeses, 2009, 
p. 328. 
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3 A INTERPRETAÇÃO DA NORMA JURÍDICA 

3.1 A interpretação e o direito 

“O direito manifesta-se em linguagem. Dessa maneira, aquele 

que pretende conhecê-lo, deverá compreender a linguagem prescritiva própria 

de seus textos, seguindo determinado procedimento”.69 Eis as palavras de 

Paulo de Barros Carvalho. 

A Constituição Federal brasileira, em seu art. 155, traz a norma 

de competência dos Estados70, referindo, no inciso II, o imposto incidente 

sobre a operação de circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Ao editar o 

enunciado, o legislador utiliza signos cujos sentidos faz-se necessário 

conhecer para a construção da norma jurídica. Sem conhecer o sentido dos 

signos operação, circulação e mercadoria, por exemplo, fica o intérprete 

impossibilitado de construir a norma jurídica de competência dos Estados. 

Situações há em que não basta conhecer o sentido comum do 

signo utilizado pelo legislador. Tércio Sampaio Ferraz Jr. vale-se do princípio 

da isonomia como exemplo, o qual garante a todos os cidadãos a liberdade e a 

igualdade no exercício do trabalho, para expor a necessidade de buscar o 

sentido do signo cidadão.71 Para os fins do citado princípio, seria cidadão 

aquele que nasceu e reside no País ou também o estrangeiro que reside no 

69  Derivação e positivação no direito tributário. V. I. São Paulo: Noeses, 2011/2012, p. 10. 
70  Ao Distrito Federal cabem os impostos estaduais e municipais, consoante os arts. 147 e 

155, II, da Constituição.  
71  Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão, dominação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2008, p. 221. 
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País? Neste último caso, haveria algum tempo mínimo de permanência no País 

para o estrangeiro ser considerado cidadão? 

Citando o exemplo do autor, a aplicação da norma 

principiológica da isonomia ficaria prejudicada se utilizado o sentido comum 

do signo cidadão. Daí a necessidade de encontrar regras para a determinação 

do sentido dos signos utilizados pelo legislador.72 Essas regras, segundo Paulo 

Ayres Barreto, também teriam o escopo de reduzir as possibilidades 

interpretativas, a fim de reduzir o arbítrio e a discricionariedade na seleção 

dos valores que, indubitavelmente, interferem na interpretação.73 

O Direito tem por finalidade disciplinar a conduta humana. Nada 

obstante, vezes há em que as normas jurídicas são respeitadas e vezes há em 

que são desprezadas. Outrossim, em sendo as normas jurídicas fruto de uma 

construção do intelecto, a conclusões distintas podem chegar os sujeitos 

receptores. Tudo isso gera conflitos, cabendo ao Direito solucioná-los. E, 

manifestando-se o Direito em linguagem, impossível dissociá-lo da 

hermenêutica jurídica. Nas palavras de Tércio Sampaio Ferraz Jr., “[…] a 

determinação do sentido das normas, o correto entendimento do significado 

dos seus textos e intenções, tendo em vista a decidibilidade de conflitos 

constitui a tarefa da dogmática hermenêutica”.74 

72  Segundo Paulo de Barros Carvalho, “[…] sendo o direito um objeto da cultura, 
invariavelmente penetrado por valores, teremos, de um lado, as estimativas, sempre 
cambiantes em função da ideologia de quem interpreta; de outro, os intrincados 
problemas que cercam a metalinguagem, também inçada de dúvidas sintáticas e de 
problemas de ordem semântica e pragmática” (Derivação e positivação no direito 
tributário. V. I. São Paulo: Noeses, 2011/2012, p. 11). 

73  Contribuições – regime jurídico, destinação e controle. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2011, 
p. 8 et seq. 

74  Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão, dominação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2008, p. 221. 

 
                                                           
 



   45 
 

Rubens Gomes de Sousa destaca a importância da hermenêutica 

na aplicação do direito tanto da perspectiva do aplicador como do particular, a 

quem a norma é dirigida. São suas lições: 

[…] para aplicar a lei aos casos ocorrentes é sempre 
necessário um esforço intelectual, que constitui justamente o 
trabalho de interpretação, a ser realizado não só pelo juiz, 
como pela autoridade administrativa incumbida de executar a 
lei e de fiscalizar o seu cumprimento como ainda pelo próprio 
particular, que a todo momento precisa certificar-se de que 
está agindo de acordo com a lei a que estejam submetidas as 
suas atividades.75 

Mas não é só. Pode-se dizer que a interpretação possui, ainda, a 

função de atualizar o direito. Não são poucas nem irrelevantes as 

transformações e inovações verificadas no âmbito da vida social. E sendo o 

direito o instrumento hábil a regular as relações sociais, forçoso que as normas 

alcancem essas transformações.  

Nada obstante, a legislação, na grande maioria das vezes, não é 

capaz de acompanhar essas transformações, notadamente as de cunho 

científico, como as da área de informática. Daí a necessidade de reinterpretar 

o enunciado prescritivo, a fim de identificar o seu sentido e alcance à luz da 

realidade atual. Consoante Celso Ribeiro Bastos e Samantha Meyer-Pflug, 

“[…] através da interpretação torna-se possível a adaptação das normas 

jurídicas às mudanças ocorridas no seio da sociedade, à sua natural evolução, 

ou até mesmo o surgimento de novos valores e ideologias”.76 

75  Compêndio de legislação tributária. 2. ed. Rio de Janeiro: Financeiras, 1954, p. 40. 
76  A interpretação como fator de desenvolvimento e atualização das normas 

constitucionais. In: SILVA, Virgílio Afonso da (Coord.). Interpretação constitucional. 
São Paulo: Malheiros, 2010, p. 157. 
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É justamente essa a preocupação que se tem em relação ao signo 

mercadoria constante do enunciado do art. 155, II, da Constituição, objeto de 

estudo do presente trabalho. A partir da hermenêutica jurídica, vimo-nos na 

necessidade de direcionar a atividade do intérprete na atribuição de sentido a 

esse signo, com vistas à construção adequada da norma de competência dos 

Estados diante do significativo desenvolvimento tecnológico ocorrido nos 

últimos anos. 

3.1.1 Distinção entre termo e conceito  

O termo está para o suporte físico, assim como o conceito está 

para a significação. Essa é a distinção, em apertada síntese, entre termo e 

conceito. 

Diferentes são as terminologias utilizadas pelos autores na 

denominação dos polos do vínculo relacional que advém dos signos.77 

Empregaremos, no presente trabalho, a terminologia de Husserl, que se vale 

dos vocábulos suporte físico, significado e significação, tal como Paulo de 

Barros Carvalho.78 

Signo tem o status lógico de relação, na qual figuram um suporte 

físico, um significado e uma significação. Suporte físico é o dado – palavra 

escrita ou falada – que dá início à interpretação. Esse dado, por sua vez, 

corresponde a um significado, que é algo material ou não, do mundo exterior 

77  Saussure utiliza os vocábulos significante e significado, o primeiro para referir o suporte 
físico e o segundo para referir o objeto do mundo real, concreto ou não, como se a 
relação do signo fosse bilateral. (Curso de linguística geral. Lisboa: Publicações D. 
Quixote, 1986, p. 126). 

78  Direito tributário – linguagem e método. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 33-34.  
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ou interior. Já a noção ou ideia que esse dado faz surgir na mente humana é a 

significação. 

Nesse contexto, pode-se afirmar que o termo é o suporte físico 

que permite ao intérprete construir uma ideia sobre um determinado objeto. A 

essa ideia chamamos de conceito. 

3.1.2 Conceito conotativo e conceito denotativo 

A significação construída a partir de um termo pode se dar de 

forma conotativa ou denotativa, consoante a perspectiva de análise do 

intérprete. Se a análise se der a partir do termo, a fim de identificar, a partir de 

seus critérios de uso, de suas características comuns, se ele pode ser utilizado 

num dado contexto, ter-se-á a conotação; se, diversamente, a análise se der a 

partir do objeto, no intuito de verificar se o mesmo corresponde ao conjunto 

de características comuns ao qual o termo se aplica, ter-se-á a denotação. 

Ao falar em conotação, fala-se no conjunto das propriedades 

comuns a todos os objetos que constituem a extensão do termo. A denotação, 

por sua vez, corresponde ao conjunto de objetos passíveis de inclusão na 

extensão do termo.79 

Conforme bem observou Irving Copi, “[…] os termos genéricos 

ou de classe têm um significado intensivo ou conotativo e um extensivo ou 

denotativo”.80 Daí a afirmação de Tácio Lacerda Gama, no sentido de que 

“[…] conotação e denotação são âmbitos de significação de um termo que 

79  Cf. Irving Copi (Introdução à lógica. 2. ed. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Mestre Jou, 
1978, p. 120-121). 

80  Ibid., p. 119, grifos do autor. 
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apontam para aspectos distintos, mas complementares, da relação entre 

significante e significado”.81 

3.1.3 Conceito e definição 

Vimos que o conceito é a significação construída a partir do 

termo (suporte físico), ao qual se relaciona um objeto (significado). No 

entanto, vezes há em que dois ou mais objetos coexistem para um mesmo 

termo, podendo se falar em ambiguidade na denotação do termo, e vezes há 

em que, a partir dos critérios de uso de um termo, não se é possível distinguir, 

na conotação do termo, o seu objeto de outros, situação em que se tem a 

vaguidade. 

Diante dessas situações, pode-se simplesmente substituir um 

termo por outro, o que nem sempre conduz à precisão almejada, ou – e 

também em complemento – elaborar definições. 

Definição é a explicação do significado de um termo. Consoante 

as lições de Irving Copi: 

Explicar o significado de um termo é dar uma definição do 
mesmo. Dar uma definição não é o método primordial de 
instrução no uso e compreensão corretos da linguagem; é, 
outrossim, um recurso suplementar para preencher as lacunas 
deixadas pelo método primário.82 

As definições podem ser do tipo estipulativas ou lexicográficas. 

Se o sujeito, dotado de liberdade, apresentar proposta para que um termo 

81  Sentido, consistência e legitimação. In: HARET, Florence; CARNEIRO, Jerson 
(Coord.). Vilém Flusser e juristas. São Paulo: Noeses, 2009, p. 235. 

82  Ibid., p. 105.  
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inteiramente novo seja utilizado num determinado sentido, a definição será 

estipulativa; se, em contraposição, utilizar-se do sentido ortodoxo das 

expressões, aquele indicado nos dicionários, a definição será lexicográfica.83 

A importante diferença entre esses tipos de definição, segundo Irving Copi, 

reside no fato de que o definiendum da definição estipulativa não tem um 

sentido diverso daquele introduzido pela definição, ao passo que o 

definiendum da definição lexicográfica possui um sentido prévio, sendo-lhe 

atribuíveis os valores de verdadeiro ou falso.84 

Para os casos em que a definição lexicográfica não se faz 

suficiente, como ocorre com os termos vagos, há espaço à definição 

aclaradora. Tal definição vai além do uso corrente do termo, no intuito de 

eliminar sua vaguidade. Diversamente do definiendum da definição 

estipulativa, nesta o definiendum não é um termo novo, de tal sorte que não 

possui o sujeito liberdade na atribuição de sentido ao termo.85 

Irving Copi trabalha, ainda, com as definições teórica e 

persuasiva. A primeira objetiva propor uma caracterização adequada para o 

objeto, o que implica a aceitação de uma teoria e, como tal, podem ser 

substituídas por novas definições, na medida em que o conhecimento se 

expande. Já a segunda, valendo-se da função expressiva, tem por escopo 

atingir o comportamento do sujeito receptor. Não é, por isso, um tipo de 

83  Ver Irving Copi (Introdução à lógica. 2. ed. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Mestre Jou, 
1978, p. 113-116). 

84  Ibid., p. 115. 
85  Ibid., p. 116-117. 
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definição isolado; qualquer dos tipos de definição antes referidos podem ser, 

também, persuasivos.86  

Podem, ainda, as definições ser conotativas ou denotativas, 

conforme a técnica utilizada para a determinação do sentido atribuído ao 

termo: se o sujeito se valer da indicação dos seus critérios de uso ou 

características comuns, a definição será conotativa; se se valer da indicação 

dos objetos a que se relaciona o termo, a definição será denotativa.87 

Pensamos ser relevante fixar tais premissas para o 

desenvolvimento do presente trabalho, dado que o seu escopo é a análise da 

mutação do conceito constitucional de mercadoria. Falamos reiteradamente no 

signo mercadoria, no conceito constitucional de mercadoria, na definição 

desse conceito, a demonstrar a necessidade de ter fixadas tais premissas. A 

interpretação do signo é, pois, pressuposto da interpretação da norma jurídica 

da repartição da competência tributária veiculada pelo art. 155, II da 

Constituição. 

3.2 Interpretação e tradução 

Iniciamos o presente trabalho afirmando que a realidade é o que 

conhecemos por intermédio da língua. Os dados brutos alcançam o intelecto 

por meio de palavras, do que se conclui que a realidade consiste em palavras. 

O mesmo se pode dizer a respeito da realidade jurídica. Esta só 

existe em função da linguagem. E, se assim é, pode-se dizer que a realidade 

86  Introdução à lógica. 2. ed. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Mestre Jou, 1978, p. 117-
119. 

87  Ibid., p. 123-130. 
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jurídica é obra da linguagem, é dizer, é a linguagem que cria a realidade do 

direito. 

Em suma, quer se trate do mundo real, quer se trate da realidade 

jurídica, ambos são línguas e, como tais, passíveis de tradução. 

Segundo Vilém Flusser, a língua não é um sistema fechado, 

sendo possível relacionar uma língua a outra mediante a tradução. Pela 

tradução, busca-se o sentido equivalente do signo de uma língua em outra 

língua. 88 A tradução, além de proporcionar a comparação entre línguas, revela 

a individualidade de cada língua, tendo em vista a realidade que apresenta ao 

intelecto.89 

Nesse contexto, Tércio Sampaio Ferraz Jr. faz um paralelo entre 

a tradução e a interpretação, para dizer que o processo de interpretação 

implica uma tradução, que envolve a língua das prescrições normativas e a 

língua da realidade. “Pois bem, quando interpretamos, analogamente com o 

que sucede na tradução, realizamos a passagem de uma língua, a das 

prescrições normativas (LN), para outra língua, a da realidade (LR)”.90 E isso 

se dá graças a uma terceira língua, a língua da hermenêutica dogmática. “É 

uma figura intermédia, que funciona como um terceiro metalinguístico, em 

face da língua normativa (LN) e da língua-realidade (LR)”.91 

88  Sobre a tradução e a interpretação, é o entendimento de Ricardo Guastini: “Tanto a 
interpretação quanto a tradução, de fato, não passam de reformulações de textos. 
‘Traduzir’ significa reformular um texto numa língua diferente daquela na qual este é 
formulado. ‘Interpretar’ significa reformular um texto, não importa se na mesma língua 
em que é formulado (como de regra acontece) ou numa língua diferente. Em direito, a 
interpretação é reformulação dos textos normativos das fontes” (Das fontes às normas. 
Trad. Edson Bini. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 26-27). 

89  Cf. Vilém Flusser (Língua e realidade. 3. ed. São Paulo: Annablume, 2007, p. 58-60). 
90  Ibid., p. 244. 
91  Ibid., p. 245. 
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Seguindo esse raciocínio, pode-se afirmar que a norma jurídica 

deve ser traduzida para aquele a quem ela se direciona. Para que o receptor 

possa compreendê-la pela linguagem da realidade, imprescindível a passagem 

da língua das prescrições normativas para a língua da realidade. Um médico, 

por exemplo, pode não compreender o alcance da norma que prescreve que a 

propriedade urbana deve cumprir sua função social. Se traduzida não for, a 

conduta deixará de ser regulada.  

Na linha desse paralelo, Clarice Von Oertzen de Araujo afirma 

ser a incidência da norma jurídica fruto da tradução. São suas lições: 

Uma tradução é concebida como a atividade cognitiva que 
realiza a passagem de um enunciado dado para outro 
considerado seu equivalente. Para o universo jurídico essa 
tradução chama-se incidência. Na linguagem legal trata-se de 
traduzir um acontecimento social, enunciado descritivo 
vertido em língua natural para um fato jurídico, o que se 
caracteriza por ser uma mensagem emitida na linguagem das 
provas, conforme as exigências do Direito Positivo. Um fato 
jurídico, produto da incidência, resulta, portanto, de uma 
tradução bem-sucedida.92 

Portanto, os acontecimentos do mundo real escolhidos pelo 

direito passam a integrá-lo por meio da tradução. A Lei Complementar nº 

116/03, por exemplo, ao eleger os serviços de desenvolvimento de programas 

de computador como passíveis de incidência do ISS, jurisdicizou tal atividade 

colhida do mundo externo ao direito. Ao fazê-lo, pode-se dizer que houve uma 

tradução da língua da informática para a língua prescritiva do direito. 

92  Da incidência como tradução. In: HARET, Florence; CARNEIRO, Jerson (Coord.). 
Vilém Flusser e juristas. São Paulo: Noeses, 2009, p. 157. 
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Conclui-se, assim, que a passagem de uma língua para a outra, 

proporcionada pela tradução, pode se dar nas duas direções: da língua das 

prescrições normativas para a língua da realidade e vice-versa. É por meio da 

tradução que o receptor da norma a recebe em seu universo linguístico da 

realidade. E é também pela tradução que o direito capta os dados do mundo 

real que passam a integrar as normas jurídicas. 

3.3 Ponto de partida do processo interpretativo da norma jurídica  

Como já advertira Paulo de Barros Carvalho, o ponto de partida 

do processo interpretativo dos textos (enunciados prescritivos) que 

conformam o sistema jurídico reside na identificação do veículo introdutor da 

proposição prescritiva. Faz-se necessário verificar qual a posição que essa 

proposição ocupa no contexto geral do sistema, para que sobrevenha a tarefa 

posterior de interpretação. Segundo esse autor, “[…] a interpretação da regra 

de direito passa a ser um posterius com relação a esse esforço inicial de 

identificação do nível que a norma ocupa nos diversos setores hierárquicos do 

conjunto”.93 

Esse trabalho preliminar decorre do axioma da hierarquia 

inerente ao sistema do direito positivo, sobre o qual falamos no item 2.4 

supra. Sem hierarquia, desaparece a unidade do sistema jurídico e, 

consequentemente, a sua funcionalidade. Um sistema jurídico sem hierarquia 

perde sua operatividade, na medida em que não é dado ao intérprete valorar as 

normas segundo seu veículo introdutor. Não poderia o intérprete distinguir 

93  Derivação e positivação no direito tributário. V. II. São Paulo: Noeses, 2013, p. 248. 
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uma norma constitucional de outra legal, nem dar-lhes a importância devida 

consoante a posição que ocupa no sistema. 

Não se pode perder de vista que uma norma jurídica, enquanto 

produto da interpretação, pode decorrer de mais de um enunciado prescritivo 

posto no sistema. Por essa razão, a desconsideração dos vários planos 

hierárquicos dos veículos introdutores de normas poderá levar a uma 

interpretação equivocada. 

3.4 O percurso gerador de sentido 

“Objecto da interpretação é o texto legal como portador do 

sentido nele vertido, de cuja compreensão se trata da interpretação”.94 Como 

se infere das palavras de Karl Larenz, o texto legal escrito, entendido como o 

suporte físico, é a base da atividade interpretativa, que tem como resultado a 

compreensão. São os enunciados prescritivos introduzidos no sistema por 

veículos normativos e que compõem o texto legal, que será objeto de 

interpretação. 

O texto legal escrito, portanto, compõe o primeiro plano (S1) do 

percurso gerador de sentido: o plano da literalidade textual. Como ensina 

Paulo de Barros Carvalho, o processo interpretativo dá-se em quatro planos da 

linguagem – S1, S2, S3 e S4 –, dos quais, ao final, advém o sentido deôntico 

completo construído pelo intérprete.95 

94  Metodologia da ciência do direito. 5. ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2009, p. 441. 

95  Sobre o percurso interpretativo do direito, são as lições de Paulo de Barros Carvalho: 
“Observa-se a existência dos quatros planos da linguagem, representados por S1, S2, S3 
e S4, partindo a interpretação do plano da literalidade textual (S1) que compõe o texto 
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A partir dos textos, é dizer, dos enunciados prescritivos postos no 

sistema, considerados de forma isolada, constroem-se significações. Tais 

significações possuem sentido completo, porém, por si só, não revelam a 

mensagem deôntica. O conjunto desses conteúdos de significação consiste no 

segundo plano (S2) do percurso gerador de sentido. 

O terceiro plano (S3) advém da ordenação dos conteúdos de 

significação dos vários enunciados prescritivos que compõem o sistema. 

Ordenados na forma estrutural das normas jurídicas, tais enunciados 

permitirão a construção de outras significações, agora de natureza deôntica, 

muito próximas daquelas que busca o intérprete. 

O conteúdo de significação final, completo da perspectiva 

deôntica, o intérprete construirá no quarto plano (S4) da linguagem, em que as 

significações ordenadas dos enunciados prescritivos se relacionam entre si, em 

vínculos de coordenação e de subordinação. Nesse plano, o intérprete terá uma 

visão ampla do sistema e poderá construir a adequada significação dos 

enunciados prescritivos (norma jurídica), exercendo o juízo de valor que 

entender acertado. É nesse aspecto que se apresenta de grande valia a 

identificação do veículo introdutor do enunciado prescritivo, a fim de permitir 

a valoração da norma consoante a posição que ocupa na hierarquia do sistema. 

A apresentação da atividade interpretativa na forma em que 

realizada, proposta por Paulo de Barros Carvalho, tem caráter analítico. 

Evidentemente, ao interpretar um texto de lei, o intérprete percorre os quatro 

em sentido estrito (TE), passando, mediante o processo gerador de sentido, para o plano 
do conteúdo dos enunciados prescritivos (S2), até atingir a plena compreensão das 
formações normativas (S3) e a forma superior do sistema normativo (S4), cujo conjunto 
integra o texto em sentido amplo (TA)” (Direito tributário: fundamentos jurídicos da 
incidência. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 126). 
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distintos planos da linguagem de forma intuitiva. Nada obstante, trata-se de 

proposta sobremodo útil para o estudo do direito, notadamente para a 

realização do presente trabalho. 

3.4.1 Norma jurídica enquanto unidade mínima e irredutível do 

deôntico 

A norma jurídica, como visto, é a construção de sentido levada a 

efeito pelo intérprete, a partir dos textos (enunciados) do direito positivo. É o 

resultado do percurso gerador de sentido a que nos referimos neste capítulo. 

Embora os enunciados apresentem sentido pleno – uma 

expressão sem sentido não constitui um enunciado –, a significação construída 

a partir deles, isoladamente considerados, pode não conter a mensagem 

deôntica. Nesse caso, somente após a junção de um ou mais enunciados é que 

se terá a mensagem deôntica completa, desejada pelo intérprete. 

Não se pode esquecer que a norma jurídica possui estrutura dual, 

em que a hipótese, por meio de um modal (permitido, obrigatório ou 

proibido), implica o consequente. A construção de sentido apenas da 

proposição antecedente ou, ainda, da proposição consequente não revela a 

mensagem deôntica. 

Daí dizer-se que a norma jurídica é a unidade mínima e 

irredutível do deôntico. A norma é a unidade completa de significação 

deôntica, almejada pelo intérprete após o percurso dos quatro planos da 

linguagem. 
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3.4.2 Interpretação e norma jurídica: processo comunicacional 

A atividade interpretativa é a demonstração de que o direito é um 

fato comunicacional. Comunicação é uma palavra ambígua, que no uso 

comum pode ser empregada em vários sentidos. Porém, no uso científico, 

significa qualquer processo de intercâmbio de mensagens, compreendendo um 

(i) emissor; (ii) receptor; (iii) canal; (iv) código; (v) mensagem; (vi) conexão 

psicológica; e (vii) contexto. Sempre que uma pessoa transmitir a outra (a ela 

de alguma forma conectada) uma mensagem, mediante um canal e um código 

comum, e num determinado contexto, ter-se-á um processo comunicacional. 

Da mesma forma, o percurso gerador de sentido da norma 

jurídica implica a comunicação da mensagem legislada ao receptor 

(intérprete). O legislador, ao enunciar o texto de lei, está iniciando a 

comunicação. Do outro lado, o intérprete, ao interpretar os enunciados 

prescritivos e receber a mensagem legislada, está consumando o processo 

comunicacional. Tem-se, assim, o legislador (emissor) transmitindo uma 

mensagem normativa ao intérprete (receptor), a quem os efeitos da lei 

alcançam por determinação constitucional, mediante textos de lei escritos em 

linguagem comum. 

O direito só é direito, isto é, só atinge a finalidade a que se 

destina – de regular as condutas intersubjetivas – em razão do processo 

comunicacional que é. A linguagem do direito é transmitida à sociedade por 

intermédio do processo comunicacional decorrente da intepretação dos textos 

normativos. 
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3.4.3 Interpretação e valores 

Considerando ser o direito um objeto cultural, a valoração está 

presente no processo de interpretação, portanto na subjetividade do intérprete. 

Valorar, segundo Tércio Sampaio Ferraz Jr., implica expressar preferibilidade 

por certo(s) núcleo(s) de significação.96 Trata-se, pois, de atividade 

plenamente subjetiva, que varia de acordo com a ideologia da pessoa que 

figura na condição de intérprete. A mensagem construída pela autoridade 

administrativa a partir do enunciado do art. 150, II, da Constituição (princípio 

da igualdade) poderá não ser a mesma a ser construída pelo magistrado, em 

relação a um dado caso concreto. Da mesma forma, a determinação veiculada 

pela Lei nº 11.457/2007, de que os processos administrativos sejam julgados 

no prazo máximo de 365 dias, pode ser vista pelo contribuinte como uma 

obrigação, porém como uma permissão para as autoridades administrativas. 

Essas diversas interpretações acerca dos mesmos enunciados prescritivos 

decorrem do juízo de valor exercido pelo intérprete. 

Portanto, impossível atribuir um sentido unívoco a um conjunto 

de enunciados prescritivos. O ato de valoração do sujeito, inerente ao processo 

interpretativo, permite a construção de sentidos diversos a esse mesmo 

conjunto de enunciados. 

Outro aspecto que pode levar à multiplicidade de interpretações 

diz respeito aos problemas da linguagem. A atribuição de sentidos diferentes 

para o mesmo signo implicará, necessariamente, interpretações (e normas 

jurídicas) diversas. Pode-se afirmar que, de certa forma, esses problemas 

96  Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão, dominação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2008, p. 111. 
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também decorrem de ato de valoração do intérprete, que escolheu por uma 

significação em detrimento de outra. 

Em suma, o produto da atividade interpretativa – a norma 

jurídica em seu sentido completo – pode variar de acordo com os valores 

expressados pelo intérprete, inclusive com a significação por ele atribuída aos 

signos utilizados no texto normativo. 

3.5 Texto e contexto 

O texto normativo, objeto da interpretação, é posto no sistema 

em determinada circunstância histórica, que não pode ser ignorada pelo 

intérprete na busca pela norma jurídica. Da mesma forma, não pode o 

intérprete desprezar o momento atual em que a norma convive no sistema. O 

momento em que o enunciado prescritivo foi criado, a razão que o motivou, 

bem como o comportamento atual da sociedade diante de determinadas 

situações são aspectos importantes na identificação da norma jurídica. Todos 

esses fatores conformam o chamado contexto. 

Como bem destacara Paulo de Barros Carvalho, “[…] não há 

texto sem contexto, pois a compreensão da mensagem pressupõe 

necessariamente uma série de associações que poderíamos referir como 

linguísticas e extralinguísticas”.97 E continua o autor: 

[…] podemos mencionar o texto segundo um ponto de vista 
interno, elegendo como foco temático a organização que faz 
dele uma totalidade de sentido – operando como objeto de 
significação no fato comunicacional que se dá entre emissor e 
receptor da mensagem – e outro corte metodológico que 

97  Direito tributário – linguagem e método. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 190. 
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centraliza suas atenções no texto enquanto instrumento da 
comunicação entre dois sujeitos, tomado agora como objeto 
cultural e, por conseguinte, inserido no processo histórico-
social, onde atuam determinadas formações ideológicas.98 

Deveras, por texto entende-se não somente o suporte físico, 

como também os fatores que compõem o contexto, dado serem passíveis de 

interpretação, ainda que indiretamente. Todos os aspectos sociais, culturais e 

ideológicos que dão rumo à interpretação da norma jurídica também são tidos 

como textos.99  

Fabiana Del Padre Tomé afirma que o estudo do direito positivo 

demanda a presença do contexto, relacionando-o aos elementos da cultura de 

uma comunidade. “Esse contexto decorre de relações intersubjetivas, 

formando pré-compreensões em determinadas condições de espaço e de 

tempo. Eis a cultura, realizada no âmbito do historicismo social”.100 

Não se pode negar que a realidade social apresenta papel 

relevante no processo de interpretação. Como bem advertira Eros Grau, “tudo 

andará bem, harmonicamente, se a coerência interna do texto normativo for 

observada na sua necessária atualização à realidade”.101 O modo de agir da 

sociedade, as suas crenças e os seus valores, aos olhos do intérprete, 

conduzem à atribuição de certa significação para um dado enunciado, porém 

não a mesma a ser atribuída por outro intérprete. 

98  Direito tributário – linguagem e método. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 190-191. 
99  Cf. Tácio Lacerda Gama (Sentido, consistência e legitimação. In: HARET, Florence; 

CARNEIRO, Jerson (Coord.). Vilém Flusser e juristas. São Paulo: Noeses, 2009, p. 243-
244). 

100  Ibid., p. 342. 
101  Atualização da Constituição e mutação constitucional (art. 52, X da Constituição). 

Revista acadêmica da escola de magistrados da Justiça Federal da 3ª Região. São 
Paulo: Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3ª Região, n. 1, jun./ago. 2009, p. 11. 
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Luis Alberto Warat bem demonstra a importância do contexto na 

construção da norma com o exemplo da placa que contém o enunciado “é 

proibido usar tanga”: 

O sentido da mensagem, no entanto, mudará se essa expressão 
figurar em um cartaz da praia de Ipanema ou na porta de 
entrada de um campo de nudismo. A situação, em ambos os 
casos, indicar-nos-á a adoção de diferentes comportamentos 
em relação à tanga. Numa das hipóteses, usar uma peça de 
banho maior; em outra, nada usar.102 

Eis a importância do contexto fático no processo de 

interpretação. A mensagem construída pelo intérprete pode variar diante da 

realidade social. Nesse sentido são, ainda, as lições de Aurora Tomazini de 

Carvalho: 

Trabalhando com os pressupostos da teoria comunicacional o 
que aproxima os sentidos e consequentemente as realidades 
significativas construídas (textos em sentido amplo) é o 
contexto comum e o fato dos intérpretes vivenciarem culturas 
próximas. Muda-se o contexto, modifica-se a significação. 
Muda-se o intérprete ou seus referenciais culturais e 
modifica-se a significação.103 

Acreditamos ser tão forte a influência do contexto na atividade 

do intérprete que ela poderia até justificar a alteração de sentido dos conceitos 

fechados utilizados pelo constituinte na repartição da competência tributária, 

conforme pretendemos demonstrar no presente trabalho. 

Inclusive, todos esses fatores relacionados com o agir da 

sociedade oferecem maior legitimação ao discurso jurídico. Evidentemente, a 

102  O direito e sua linguagem. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1995, p. 67. 
103  Curso de teoria geral do direito. O constructivismo lógico-semântico. 3. ed. São Paulo: 

Noeses, 2013, p. 232. 
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percepção do comportamento da sociedade e de seus valores confere maior 

credibilidade ao discurso apresentado pelo intérprete. A argumentação do 

autor pautada nas formas de comunicação existentes no momento em que foi 

editada uma determinada norma, por exemplo, mostra-se mais convincente 

diante da argumentação do réu, que se resume a propugnar pela não aplicação 

dessa norma. Para o aplicador do direito, uma proposta de interpretação 

inserida num dado contexto apresenta maior aceitação.104 

Deveras, a interpretação de qualquer texto jurídico deve levar em 

consideração, além de outros textos também jurídicos, as circunstâncias de sua 

edição. Os contextos fático, histórico e até moral não podem ser ignorados 

pelo intérprete, sob pena de o discurso produzido não ser persuasivo.  

José Souto Maior Borges já chamara atenção para o método da 

hermenêutica histórica, na interpretação da norma jurídica. Refere-se o jurista 

não à análise da evolução de um dado conceito ao longo do tempo (método da 

hermenêutica histórico-evolutiva), mas ao retorno da origem. Propugna que a 

análise contextual segundo o elemento histórico influencia fortemente na 

interpretação do direito positivo.105 

Nas palavras de Lourival Vilanova, a hermenêutica histórica 

corresponde, pela volta ao passado, a uma ruptura epistemológica 

fundamental. É radical porque vai à raiz do conhecimento dos fenômenos 

normativos que o jurista pretende descrever e explicar.106 

104  Cf. Tácio Lacerda Gama (Sentido, consistência e legitimação. In: HARET, Florence; 
CARNEIRO, Jerson (Coord.). Vilém Flusser e juristas. São Paulo: Noeses, 2009, p. 
245).  

105  Teoria geral das isenções tributárias. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 134. 
106  Lógica Jurídica. São Paulo: Bushatsky, 1976, p. 72. 
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Adverte, ainda, José Souto Maior Borges: 

Propõe-se um novo método de exegese para as normas 
tributárias. E não o único correto e verdadeiro. Não aspira, a 
hermenêutica histórica, substituir os outros métodos 
exegéticos, mas pretende conviver com eles como um 
instrumental valioso para o progresso da ciência do Direito 
Tributário.107 

A interpretação histórica apresenta inequívoca relevância para os 

fins do presente trabalho, que requer o ingresso nos planos semântico e 

pragmático para a análise do sentido e alcance do signo mercadoria. 

Consoante as lições de Paulo de Barros Carvalho,  

[…] o critério de interpretação denominado tradicionalmente 
pela doutrina de histórico ou histórico-evolutivo encontra-se 
tanto no nível semântico como no pragmático da linguagem, 
auxiliando na fixação das denotações e conotações dos termos 
jurídicos, bem como na sua aplicação pelo intérprete. Análise 
desse jaez requer investigações das tendências circunstanciais 
ou das condições subjetivas e objetivas que cercaram a 
produção da norma, esmiuçando a evolução do substrato de 
vontade que o legislador depositou no texto da lei.108 

Em suma, todo texto de lei é introduzido no sistema jurídico num 

dado contexto. Inexoravelmente, esse contexto vai influenciar na construção 

da norma jurídica. Um intérprete que desconhece o momento histórico em que 

determinada lei foi editada ou, ainda, que desconhece a motivação dessa lei 

certamente exercerá juízo de valor diverso de outro intérprete que tem 

conhecimento dessas variáveis. 

107  Direito tributário – linguagem e método. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 134. 
108  Parecer exarado sobre a incidência do ICMS na entrada, no território nacional, de 

aeronaves importadas com suporte em contratos de arrendamento operacional. São 
Paulo, 2007 [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
<simone@airesbarreto.adv.br> em 21 mar. 2008, p. 11. 
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O preâmbulo da Constituição e a exposição de motivos109 são 

exemplos de enunciados – frutos da enunciação-enunciada – que apresentam o 

contexto em que determinado texto de lei foi editado.110 O preâmbulo da 

Constituição funciona como um vetor valorativo, de forte influência para as 

demais regras do sistema. Segundo o escólio de Paulo de Barros Carvalho: 

[…] o Preâmbulo constitucional é portador de carga 
prescritiva como qualquer outra porção do direito posto. 
Distingue-se, porém, pela hierarquia. É a palavra do 
legislador constituinte que remete à própria instância da 
enunciação do Texto Maior, anunciando valores que 
funcionam como verdadeiros dêiticos para localizar, no tempo 
e no espaço, o momento e o lugar cultural em que se 
implantou a Constituição de 1988.111 

Tal como o preâmbulo da Constituição, a exposição de motivos 

possui força prescritiva. Não raras são as vezes em que o intérprete se depara 

com informações valiosíssimas sobre o alcance de uma norma jurídica na 

exposição de motivos da lei.112 Ainda segundo Paulo de Barros Carvalho: 

109  Ao discorrer sobre o preâmbulo, a ementa e a exposição de motivos, Paulo de Barros 
Carvalho afirma que “[…] o tom prescritivo, todavia, está igualmente presente nas três 
figuras, porquanto quem legisla não está credenciado a manifestar-se de outra maneira 
que não seja a ordenadora de condutas. Ainda que o autor empregue meios sintáticos que 
sugiram a forma de relato descritivo, como é comum, sua função é, fundamentalmente, 
disciplinadora de comportamentos intersubjetivos” (Derivação e positivação no direito 
tributário. V. I. São Paulo: Noeses, 2011/2012, p. 20). 

110  Pensamos que o contexto engloba a intenção do legislador ao editar determinado texto de 
lei, a qual se torna relevante para o processo interpretativo quando vertida em linguagem 
prescritiva. É o caso da exposição de motivos. Por essa razão, parece-nos que o critério 
teleológico de interpretação, o qual busca o objetivo da norma, não é propriamente um 
critério, mas um aspecto a ser levado em consideração na construção da norma jurídica.  

111  Ibid., p. 23. 
112  Paulo Fernando Souto Maior Borges qualifica a justificação como requisito 

constitucional de validade do ato legislativo. São suas palavras: “Assim sendo, propomos 
a utilização de um conceito alternativo para a mens legislatoris, sendo esta entendida não 
como um desejo íntimo do legislador, mas como um requisito constitucional de validade 
do ato legislativo (normativo), sua fundamentação devidamente objetivada, pela forma 
que melhor aprouver ao legislador na persecução do fim constitucionalmente delimitado 
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[…] a exposição de motivos costuma dar ênfase ao clima 
histórico-institucional em que o diploma foi produzido, 
discutindo, muitas vezes, as teses em confronto na 
circunstância da elaboração, para justificar (dar os motivos) a 
eleição de determinada tendência dogmática.113 

Em se tratando de prescrições que conformam o ordenamento 

jurídico114, o seu intercâmbio na atividade interpretativa decorreria da 

intertextualidade, a evidenciar que, em algumas situações, o contexto e a 

intertextualidade estão intimamente relacionados. 

Destarte, a vontade do legislador não pode ser considerada de 

forma isolada na interpretação da norma jurídica. A vontade do legislador é só 

um dos aspectos que conformam o contexto. Deve, assim, estar associada a 

esses outros aspectos – a exemplo da realidade fática – que também interferem 

na atividade do intérprete. 

de atribuir publicidade à motivação, seja por intermédio das exposições de motivos, seja 
pelos considerandos legislativos, seja pelas justificativas de proposições, seja pelos anais 
legislativos, etc.. Algum dentre esses elementos há de espelhar as discussões travadas a 
respeito de determinado projeto de lei e o entendimento congressual prevalecente, que 
fez com fosse aprovada ou rejeitada determinada parte do texto originalmente proposto, 
as razões do veto parcial, etc.” (Sobre o princípio democrático na fundamentação da 
atividade tributária. Uma proposta hermenêutica de utilização de seus desdobramentos 
no âmbito do direito tributário. 2008. Tese (Mestrado me Direito) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008). 

113  Derivação e positivação no direito tributário. V. I. São Paulo: Noeses, 2011/2012, p. 20-
21. 

114  É inconteste a importância da justificação ou da exposição de motivos para o Direito, 
não apenas ao Direito Tributário.  
Em todos os ramos do Direito, a motivação da edição de uma norma revela-se 
imprescindível à compreensão de seu alcance. Nesse sentido são as seguintes decisões: 
STF - ADI-MC 2034/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sidney Sanches, DJ 19.09.2003; STJ 
- AgRg no Ag 1166891/RJ, Rel. Min. Luiz Lux, DJe 18.11.2009, e HC 150892/RS, Rel. 
Min. Nilson Naves, DJe 07.06.2010. 
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Nesse sentido, Ezio Vanoni já destacara que a busca pela vontade 

do legislador, com vistas à regulamentação de uma relação nova, pode não se 

mostrar adequada. São suas lições: 

Quando, em face de uma relação nova da vida social, procura-
se, não a vontade de um legislador imaginariamente em 
condições de avaliar os elementos novos da própria relação, 
mas a vontade do legislador que criou o dispositivo que se 
pretende aplicar, chega-se ao resultado de confrontar uma 
necessidade nova da vida social com princípios decorrentes 
da vontade de um legislador anterior às condições sociais, 
econômicas, éticas, que inspiram a nova relação. Dessa 
maneira, realiza-se o absurdo de uma vontade legislativa 
supostamente inalterável e superior aos próprios fatores da 
vida que criam e modificam o direito.115 

Portanto, a vontade do legislador que produziu o enunciado, 

considerada isoladamente, nem sempre se mostrará adequada para a 

interpretação da norma jurídica. Outros elementos do contexto, como a 

comportamento atual da sociedade, devem ser a ela conjugados. Dessa 

conjugação poderá até decorrer o desprezo pela vontade pretérita do 

legislador, a fim de prevalecer a disciplina das relações firmadas diante das 

circunstâncias fáticas atuais. 

Conclui-se, pois, pela inequívoca relevância do contexto na 

construção da norma jurídica. O produto da atividade do intérprete – a norma 

jurídica – pode variar diante dos aspectos por ele considerados. Uma 

interpretação que despreza o momento histórico da edição do enunciado, bem 

como a realidade atual que se visa a regulamentar, não se mostrará 

satisfatória. 

115  Natureza e interpretação das leis tributárias. Trad. Rubens Gomes de Souza. Rio de 
Janeiro: Financeiras, 1932, p. 184-185. 
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3.6 Intertextualidade 

Mikhail M. Bakhtin, que muito contribuiu para o estudo da 

linguagem, ao discorrer sobre os atos constituintes do ato de compreensão, 

relacionou o dialogismo como a última etapa do processo. Segundo o autor, o 

processo de compreensão passa pelas seguintes etapas: (i) a ação fisiológica 

de perceber os signos; (ii) a compreensão da significação estável no sistema 

da língua; (iii) a compreensão da significação num dado contexto; e, por fim, 

no auge do processo, (iv) a compreensão “ativo-dialógica”.116 

O diálogo é marcante na teoria bakhtiniana. Trabalha Bakhtin 

com uma teoria do discurso baseada no dialogismo, realizando um minucioso 

exame do discurso do ponto de vista de suas relações com o discurso do 

outro.117 Preconiza, ainda, o autor que, como todo objeto está relacionado a 

um discurso, todo discurso está voltado para outros discursos. Há, assim, um 

constante diálogo entre as palavras.118 

Valendo-nos das lições de Bakhtin, conclui-se que todo 

enunciado está em constante diálogo com outros enunciados. Um texto de lei 

não é posto no sistema isoladamente. Vastíssimo é o número de enunciados 

prescritivos que convivem no sistema. Nesse contexto, forçoso que o 

116  Cf. Adail Sobral (Estética da criação verbal. In: BRAIT, Beth (Coord.). Bakhtin – 
dialogismo e polifonia. São Paulo: Contexto, 2013, p. 181). 

117  Cf. Beth Brait (Problemas da poética de Dostoiévski e estudos da linguagem. In: ______ 
(Coord.). Bakhtin – dialogismo e polifonia. São Paulo: Contexto, 2013, p. 65). 

118  Cf. José Luiz Fiorin (Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2006, p. 
19). 
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intérprete, ao interpretar um certo enunciado, considere os demais para 

construir, de forma adequada, o sentido da norma jurídica.119 

Portanto, leis pretéritas, embora revogadas, convivem 

harmoniosamente com leis vigentes e que ainda terão a sua vigência iniciada. 

As leis revogadas deixam de produzir efeitos para os fatos futuros, porém não 

para os fatos realizados no passado, durante a sua vigência. O intérprete, ao 

identificar o direito diante de um caso concreto que reporte fatos passados, 

deve levar em conta tais leis, sob pena de incorrer em interpretação 

equivocada. 

Leis ordinárias também convivem com leis constitucionais e leis 

complementares. Cada qual possui o seu campo de atuação, de modo que uma 

não interfere na outra. Aqui vale ressaltar, mais uma vez, a importância de 

identificar a posição que o veículo introdutor da norma ocupa no sistema, 

pois, a partir daí, pode-se identificar a hierarquia da norma jurídica construída 

e, por conseguinte, os seus efeitos. 

Em tal análise, consideramos texto em seu sentido estrito. 

Tomamos texto como o suporte físico que contempla um conjunto de 

enunciados. Referimo-nos, pois, aos contatos que os textos de lei mantêm 

entre si. Ao considerarmos texto em sua acepção mais ampla, em atenção à 

teoria dos atos de fala de que se vale Paulo de Barros Carvalho, para quem 

119  Ao discorrer sobre a intepretação das normas jurídico fiscais, José Casalta Nabais alude 
à “[…] complexidade que resulta sobretudo do facto de nessa tarefa se terem de conjugar 
e articular normas provenientes de diversas fontes, e de fontes de diversos níveis 
normativos. Mais concretamente, há que articular e conjugar o direito interno, direito 
comunitário e direito internacional”. Eis a presença da intertextualidade na interpretação 
da norma jurídica (Direito fiscal. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2006, p. 219). 
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texto é tudo o que é passível de interpretação, fazemos referência ao contexto, 

que contempla elementos outros que não os textos escritos.  

Outra intersecção entre textos (intertextualidade), sempre 

presente na interpretação da norma jurídica, envolve o texto prescritivo do 

direito positivo e o texto descritivo da Ciência do Direito. A todo instante os 

estudiosos do direito buscam respostas no direito positivo, assim como o 

aplicador da lei busca fundamentos na doutrina. Esse diálogo, além de ser 

constante, é inevitável na atividade do intérprete.  

O diálogo constante entre os enunciados desses dois sistemas não 

retira a autonomia de cada um. Embora os enunciados de ambos se 

condicionem mutuamente, cada sistema segue com a sua função. 

É com esse dialogismo, ou intertextualidade, ao lado do 

contexto, que se confere legitimidade ao discurso jurídico. Um discurso 

jurídico isolado, é dizer, que não leva em consideração outros enunciados do 

sistema jurídico – sejam eles prescritivos ou descritivos – e nem as 

circunstâncias de edição dos enunciados interpretados, dificilmente passaria 

credibilidade ao receptor. Um discurso com essas características certamente 

seria preterido em favor de outro cujos traços da intertextualidade e do 

contexto estivessem presentes. 

Alguns autores, como Ricardo Lobo Torres, distinguem 

interpretação de integração, aduzindo que,  

[…] na primeira, o intérprete visa a estabelecer as premissas 
para o processo de aplicação através do recurso à 
argumentação retórica, aos dados históricos e às valorizações 
éticas e políticas, tudo dentro do sentido possível do texto; já 
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na integração o aplicador se vale dos argumentos de ordem 
lógica, como a analogia e o argumento a contrario, operando 
fora da possibilidade expressiva do texto da norma.120  

Temos para nós que essa distinção não se revela útil, pois, sendo 

a atividade interpretativa um processo de construção de sentido, pode o 

intérprete se valer, além do texto de lei a ser interpretado, de elementos 

intrínsecos e extrínsecos ao sistema jurídico, o que lhe permitirá construir de 

forma adequada a norma jurídica. Daí a importância do contexto e da 

intertextualidade no percurso gerador de sentido. 

3.7 Críticas à interpretação literal  

O artigo 111 do Código Tributário Nacional determina a 

interpretação literal dos enunciados que prescrevem sobre (i) a suspensão ou 

exclusão do crédito tributário, (ii) a outorga de isenção e (iii) a dispensa do 

cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Nessas matérias, impôs o 

legislador ao intérprete uma interpretação que leve em consideração somente 

o texto normativo, nada mais.121 

Como já advertira Misabel Derzi, nos comentários à obra do 

mestre Aliomar Baleeiro,  

120  Normas de interpretação e integração do direito tributário. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000, p. 34 et seq. 

121  A interpretação literal, segundo Rubens Gomes de Sousa, fica reduzida à análise 
gramatical dos textos. Ao criticar esse método de interpretação, o autor afirma que tal 
método induz o legislador “[…] a fazer leis casuísticas, isto é, leis que procurassem 
prever e regular minuciosamente todas as hipóteses possíveis. Isso não só é um defeito 
de técnica legislativa, como ainda torna excessivamente rígido o sistema jurídico, 
embaraçando a evolução e o progresso. Finalmente, a lei que pretenda regular 
expressamente todas as hipóteses possíveis, evidentemente precisa estar sempre sendo 
modificada e adaptada, o que torna confuso e difícil o seu entendimento e aplicação” 
(Compêndio de legislação tributária. 2. ed. Rio de Janeiro: Financeiras, 1954, p. 42). 
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[…] quando o art. 111 do CTN exige que se faça uma 
interpretação literal da legislação […], cria para o intérprete o 
intrincado problema de se delimitar o conteúdo da própria 
expressão “interpretação literal”, na medida em que tanto 
“interpretação” quanto “literal” são termos controversos, que 
guardam uma notável ambiguidade.122  

A interpretação pressupõe a criação, a construção de sentido, não 

havendo se falar numa intepretação unívoca, predeterminada. Por conseguinte, 

a indeterminação semântica da linguagem infirma a existência de uma 

significação literal extraível do texto de lei. 

É por essa razão que se admite a interpretação literal tão somente 

como o ponto de partida da interpretação. Interpretação que se limita ao texto 

de lei, tal como propugna o artigo 111 do Código Tributário Nacional, resulta 

em construção de sentido impróprio, na medida em que desconsidera outros 

enunciados prescritivos do sistema123, bem como o seu contexto, o que, como 

visto, inexoravelmente deve ser levado em consideração no processo gerador 

de sentido.124 

A própria indeterminação semântica dos signos revela a 

impropriedade da interpretação literal, remetendo-nos ao contexto dos 

enunciados prescritivos e ao diálogo entre eles. Somente a partir desse esforço 

122  BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 12. ed. atualizada por Misabel Abreu 
Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1075. 

123  Como bem salientou Elizabeth Nazar Carrazza, “[…] sendo o direito um sistema, 
nenhuma norma jurídica pode ser interpretada isoladamente” (Isenção de ISS – empresas 
auxiliares da indústria cinematográfica brasileira. Comentários. Revista de direito 
tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 4, 1978, p. 289). 

124  Segundo Dino Jarach, “[…] no debe limitarse la interpretación al criterio literal, sino que 
puede adaptarse al criterio lógico y sistemático; no debe ser restrictiva, sino que puede 
ser extensiva, en forma de buscar el propósito del legislador, a pesar de la letra de la ley” 
(Curso superior de derecho tributário. Buenos Aires: Liceo Profesional Cima, 1969, p. 
271). 
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é que poderá o intérprete concluir pelo conteúdo semântico a ser dado aos 

signos do plano da literalidade textual e construir o adequado sentido da 

norma jurídica. 

3.8 Inesgotabilidade da interpretação 

Vimos que a atividade interpretativa de um ou mais enunciados 

prescritivos não está adstrita a tais enunciados. Uma interpretação adequada 

requer que o intérprete busque o contexto em que foram introduzidos no 

sistema, inclusive a posição hierárquica do veículo introdutor. Também deve o 

intérprete “dialogar” com os demais enunciados, a fim de obter dados mais 

precisos para a construção da norma jurídica. 

Nesse contexto, a atividade interpretativa nunca terá fim. Ao 

intérprete é dado interpretar certo(s) enunciado(s) prescritivo(s) quantas vezes 

entender necessário. A introdução de novas tecnologias e a mudança de 

comportamento da sociedade podem impor ao intérprete a reinterpretação 

desse(s) mesmo(s) enunciado(s). De outro lado, novos textos podem ser 

introduzidos no sistema, fazendo-se necessário realizar um “diálogo” entre 

eles. Daí dizer-se que a interpretação é inesgotável. 

A inesgotabilidade da atividade interpretativa também advém do 

ato de valoração que lhe é inerente. Uma mudança de ideologia poderá levar o 

intérprete a rever uma interpretação, atribuindo uma nova ao texto de lei, 

consoante os valores que lhe sejam relevantes. 

Karl Larenz já chamara a atenção para a inesgotabilidade da 

interpretação, que  
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[…] nunca é definitiva, porque a variedade inabarcável e a 
permanente mutação das relações da vida colocam aquele que 
aplica a norma constantemente perante novas questões. Tão-
pouco pode ser válida em definitivo, porque a interpretação, 
como ainda haveremos de ver, tem sempre uma referência de 
sentido à totalidade do ordenamento jurídico respectivo e às 
pautas de valoração que lhe são subjacentes.125 

A reinterpretação dos textos de lei pode ser verificada no dia a 

dia do jurista. Não raras são as vezes em que nos deparamos com decisões 

judiciais antagônicas sobre um determinado enunciado prescritivo, exaradas 

pelo mesmo magistrado. Um pedido de reconsideração apontando aspectos 

não ventilados pela decisão certamente provoca no magistrado uma nova 

interpretação do texto de lei invocado, podendo resultar num sentido diverso 

do primeiro.  

Sabendo-se que a norma jurídica é o produto da construção de 

sentido, a interpretação dos enunciados prescritivos é ilimitada. Sempre que 

lhe convier, o intérprete poderá realizar nova interpretação, revendo a anterior. 

Para o cientista do direito, isso não seria um problema. Já para o aplicador da 

lei – um juiz ou uma autoridade administrativa –, esse procedimento, se 

reiterado, retiraria sua credibilidade, podendo ser invocado pela parte adversa 

para pleitear a ilegitimidade de seus atos. 

No presente trabalho, nossa proposta é de realizar nova 

interpretação do enunciado prescritivo do art. 155, II, da Constituição, à luz da 

atual realidade social. Esse enunciado já foi objeto de muitas interpretações, 

seja pela doutrina, seja pelo aplicador do direito, tendo sido construído um 

125  Metodologia da ciência do direito. 5. ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2009, p. 443. 
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sentido uniforme para o signo mercadoria, o qual vem sendo utilizado no 

direito até hoje. No entanto, provocados por uma manifestação do Supremo 

Tribunal Federal, vimo-nos na necessidade de reinterpretar tal enunciado, 

tendo em vista a alteração de comportamento da sociedade no que pertine aos 

atos de comércio. 

3.9 A cultura como limite no processo interpretativo 

Está reiterada, no presente trabalho, a ideia de que a norma 

jurídica não está posta no sistema; é fruto da construção de sentido pelo 

intérprete, a partir dos textos de lei (suporte físico). É, pois, a norma jurídica 

um conteúdo de significação. E é justamente por isso que o intérprete, nesse 

mister, está dotado de liberdade. Trata-se da liberdade inerente à atividade de 

construção de sentido. 

A despeito da liberdade do intérprete na atribuição de sentido aos 

signos dos enunciados, essa liberdade não é plena. Há uma baliza 

intransponível, consistente nos próprios limites do conteúdo semântico dos 

signos. 

Nesse contexto, indaga-se: como identificar os limites do 

conteúdo semântico dos signos? 

Fabiana Del Padre Tomé associa os limites do conteúdo 

semântico dos signos à cultura. A cultura traz uma compreensão mínima do 

signo, que antecede a interpretação (precompreensão126), e sem a qual esta não 

126  Consoante Dardo Scavino, “Fala-se, então, de pré-conceitos porque os conceitos ou as 
interpretações estão sempre “antes” das coisas, ou são suas condições de possibilidade 
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seria possível.127 Fazendo referência às lições de Lourival Vilanova, ensina 

que a cultura é um fato que relaciona os sujeitos emissores de significações, 

os objetos a que se referem tais significações e as inter-relações sociais que se 

dão entre os sujeitos. E continua a autora, agora se valendo das lições de 

Flusser: “[…] a cultura decorre da conversação, em que os intelectos se 

realizam pelo contato com outros intelectos”.128 

Ainda segundo as lições de Lourival Vilanova,  

[…] a cultura é uma intersecção de três linhas, um domínio da 
objetividade includente do puramente natural, das formas de 
interação e das significações que os homens incorporam em 
suas condutas recíprocas e nas coisas que, por isso mesmo 
que são mediadoras dos significados, são coisas símbolos. A 
separação é, sabe-se, tão somente abstrata, por ordem de 
discernimento conceptual. Na realidade, as três dimensões 
estão sempre juntas e nenhuma desfruta a primazia de 
funcionar como variável livre.129 

Portanto, pode-se dizer que o processo gerador de sentido para a 

construção da norma jurídica está adstrito aos horizontes da cultura. Diante 

dos limites do conteúdo semântico dos signos, impede-se a subjetividade 

individual na atividade interpretativa, preservando-se, pois, um sentido 

mínimo atribuível ao vocábulo, compatível com o contexto comunicacional 

em que é veiculado.  

(sem interpretações, não há coisas)” (A filosofia atual: pensar sem certezas. Trad. Lucas 
Galvão de Britto. São Paulo: Noeses, 2014, p. 26). 

127  Vilém Flusser e o constructivismo lógico-semântico. In: HARET, Florence; 
CARNEIRO, Jerson (Coords.). Vilém Flusser e juristas. São Paulo: Noeses, 2009, p. 
338. 

128  Ibid., p. 339-340. 
129  Notas para um ensaio sobre a cultura. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. V. II. 

São Paulo: Axis Mundi, 2003, p. 280. 
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3.10 Derivação e positivação 

Já caminhando ao encerramento deste capítulo sobre a 

interpretação dos enunciados do direito positivo, pensamos ser relevante 

discorrer sobre o processo de derivação: uma operação lógico-semântica por 

meio da qual o intérprete ordena as unidades normativas construídas a outras, 

em relações horizontais (de coordenação) ou verticais (de subordinação). Eis a 

etapa final do percurso gerador de sentido. Eis o momento em que o intérprete 

constrói o sentido completo da norma jurídica. 

Derivação e positivação não se confundem. Analisando-se o 

sistema jurídico em sua perspectiva dinâmica, identifica-se o processo de 

positivação, consistente na ponência de normas. O direito cria o direito, de 

modo que esses atos de criação, dos quais resulta uma nova norma jurídica, 

são atos de positivação do direito. Já a derivação, como visto, é uma das 

operações lógico-semânticas do percurso gerador de sentido, em que as 

unidades normativas são articuladas entre si, em vínculos de coordenação ou 

subordinação. 

Nesse contexto, Paulo de Barros Carvalho esclarece que, embora 

todo ato de positivação implique uma operação lógica de derivação, o inverso 

não é verdadeiro. Nem sempre da articulação semântica vertical ou horizontal 

das unidades normativas resulta um ato de ponência de norma.130 Situações há 

em que da construção de sentido pelo aplicador da lei decorre uma norma 

individual e concreta, como a lavratura do lançamento tributário pela 

autoridade administrativa competente. De outro lado, situações há em que da 

130  Derivação e positivação no direito tributário. V. I. São Paulo: Noeses, 2011/2012, p. 
XIX-XX. 
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interpretação do texto normativo não advém uma norma que imponha uma 

obrigação a alguém, tal como ocorre com o estudioso do direito. 

Na qualidade de intérpretes, apresentaremos proposta de 

interpretação do enunciado do art. 155, II, da Constituição, que dispõe sobre a 

competência tributária outorgada aos Estados-membros, para, posteriormente, 

concluir pela significação a ser dada ao signo mercadoria, a fim de 

delimitarmos a atuação do legislador infraconstitucional nessa matéria. 

3.11 Interpretação constitucional 

Considerando que a mutação em análise diz respeito ao Texto 

Constitucional, algumas palavras sobre a interpretação constitucional devem 

ser ditas. Esse tema – o da interpretação constitucional – vem assumindo 

relevância acentuada nos estudos do Direito Constitucional, porém, no 

presente trabalho, será abordado da perspectiva do processo do qual deriva a 

mutação constitucional. 

Vimos, no item 3.3 deste capítulo, que, em atenção ao axioma da 

hierarquia inerente ao sistema do direito positivo, o ponto de partida do 

processo interpretativo dos enunciados prescritivos que conformam o sistema 

reside na identificação do veículo introdutor da proposição prescritiva. Uma 

norma jurídica, enquanto produto da interpretação, pode decorrer de mais de 

um enunciado prescritivo, de modo que a desconsideração dos vários planos 

hierárquicos dos veículos introdutores de normas poderá levar a uma 

interpretação equivocada. 
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E é essa advertência que reiteramos neste tópico. 131 A 

Constituição é o diploma normativo de hierarquia máxima do sistema, cujo 

fundamento último de validade é a norma fundamental de Kelsen. É a 

Constituição o ponto de partida da efetiva criação do direito: todas as normas 

retiram dela o seu fundamento de validade. É essa a premissa que deve nortear 

a intepretação constitucional.132 

Disso decorre, segundo Canotilho, que a interpretação do sistema 

deve se dar de cima para baixo. “[…] num Estado constitucional democrático 

a forma e o conteúdo principal vêm de cima”.133 A interpretação de todos os 

enunciados prescritivos deve se dar a partir dos enunciados constitucionais. 

São estes que direcionarão a interpretação dos demais; “[…] interpretar, 

aplicar e concretizar conforme a lei fundamental é considerar as normas 

hierarquicamente superiores da constituição como elemento fundamental na 

determinação do conteúdo das normas infraconstitucionais”.134 

A consequência disso, para o tema da mutação constitucional, diz 

respeito aos enunciados infraconstitucionais já existentes no sistema. Indaga-

se: a mutação constitucional encontra óbice nas normas jurídicas 

131  Ao lado dela, acresça-se a advertência de que um dispositivo constitucional deve ser 
interpretado no sentido de se assegurar sua maior eficácia possível. Cf. Celso Ribeiro 
Bastos (Hermenêutica e interpretação constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editor; 
Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1997, p. 104). 

132  A posição hierárquica da Constituição no sistema jurídico é o cerne do princípio da 
supremacia da Constituição, que se destaca no tema da interpretação constitucional. 
Consoante Luís Roberto Barroso, atual Ministro do Supremo Tribunal Federal, “o 
princípio da supremacia da Constituição, que tem como premissa a rigidez 
constitucional, é a ideia central subjacente a todos os sistemas jurídicos modernos. […] 
Toda Constituição escrita e rígida, como é o caso da brasileira, goza de superioridade 
jurídica em relação às outras leis, que não poderão ter existência legítima se com ela 
contrastarem” (Interpretação e aplicação da Constituição. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 71). 

133  Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: Coimbra, 1994, p. 410. 
134  Ibid., p. 406. 
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infraconstitucionais existentes no sistema? Uma norma infraconstitucional que 

aponte sentido diverso daquele decorrente da mutação constitucional tem o 

condão de impedi-la? 

A resposta, a nosso ver, é negativa. Como bem ponderara 

Canotilho, a interpretação dos enunciados prescritivos dá-se a partir dos 

enunciados constitucionais. E é essa a conduta que deve o intérprete adotar, ao 

reinterpretar o Texto Constitucional para concluir, ou não, pela mutação. 

Tomemos como exemplo o enunciado do art. 5°, XII, da 

Constituição, que prescreve o direito à inviolabilidade do sigilo da 

correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 

comunicações telefônicas, exceto por decisão judicial, no último caso. À 

época da promulgação da Carta de 1988, o meio eletrônico de troca de dados 

não era usual – se existente, não era de utilização geral –, diversamente do que 

ocorre nos dias atuais, em que não raro o contato telefônico é substituído por 

mensagens eletrônicas. Sendo assim, é inexorável que da reinterpretação desse 

enunciado nos dias atuais resultará um sentido que alcançará, também, a troca 

de dados por meio eletrônico. E essa é a mesma conclusão a que se chega na 

hipótese – hipotética, registre-se – de existir uma lei ordinária ou 

complementar que prescreva que o sigilo da troca de dados por meio 

eletrônico não está resguardado por esse preceito constitucional. Como a 

interpretação deve se dar de cima para baixo, a consolidação da alteração de 

sentido desse enunciado constitucional em virtude da mutação impõe a edição 

de novo regramento infraconstitucional. 

Conforme advertira Paulo Gustavo Gonet Branco, “[…] as 

normas infraconstitucionais não hão de ter aplicação automática, devendo ter 

sempre o seu significado aferido pelo novo sistema constitucional, que pode 
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ter-lhe modificado o sentido atribuído anteriormente”.135 Assim, havendo a 

alteração de sentido de um enunciado constitucional, as normas 

infraconstitucionais previamente existentes, se incompatíveis com o mesmo, 

devem ser revistas.  

Note-se que o exemplo dado acima decorre das crescentes e 

significativas inovações tecnológicas, motivadoras do presente trabalho. Paulo 

Gustavo Gonet Branco traz outro exemplo: 

Como outra ilustração, cabe ressaltar que não é, tampouco, 
possível compreender o conteúdo normativo do enunciado do 
art. 5°, X, da Constituição Federal (direito à privacidade e à 
intimidade) sem levar em conta o estádio de desenvolvimento 
tecnológico. Pense-se, por exemplo, que o programa 
normativo do preceito parece dizer que aquilo que não é 
visível ao público deve ser considerado do domínio privado, 
não podendo, em princípio, ser objeto de livre exposição por 
terceiros, sem ferir a privacidade de alguém. O avanço 
tecnológico, porém, tornou possível trazer ao olhar do 
público, por meio de lentes teleobjetivas, pessoas em 
situações que, antes, eram estritamente privadas. O 
desenvolvimento da técnica mudou a concepção do que é 
visível ao público. Essa evolução tecnológica, esse dado de 
fato, deve ser levado em conta para a compreensão do 
conteúdo normativo da proteção constitucional do direito à 
privacidade.136 

Deveras, a interpretação constitucional deve levar em conta a 

situação real que a norma visa a regular. Deve a interpretação constitucional 

refletir as intensas mudanças da vida social, proporcionando a atualização do 

sentido de seus enunciados. Paulo José Leite Farias, citando as lições de Raúl 

Canosa Usera, ensina que “[…] qualificar a tarefa hermenêutica constitucional 

135  Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 98. 
136  Ibid., p. 84.   
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como operativa significa vincular à jurisdição constitucional a qualidade de 

‘válvula de adaptação do Direito ao seu tempo’”.137 E conclui o autor: 

“Contendo as diretrizes superiores da organização política e jurídica de um 

povo, a Constituição só se firmará e produzirá bons resultados à medida que 

souber se adaptar às novas realidades da vida social”.138 

A realidade está em constantes transformações, de tal sorte que 

nem sempre as normas constitucionais logram acompanhá-las. A Constituição, 

embora não seja imutável, possui caráter duradouro, o que impõe a 

necessidade de alterações. No entanto, sucessivas alterações formais no Texto 

Constitucional e no espaço de tempo em que as transformações ocorrem é algo 

utópico. 

A Constituição nasce com o objetivo maior de ser aplicada e 

cumprida pelos seus destinatários. Disso decorre a necessidade de sua 

alteração – formal ou informal – diante de mudanças significativas na 

sociedade. Do contrário, o diploma normativo de hierarquia máxima não teria 

efetividade.  

Heleno Taveira Tôrres, ao discorrer sobre a interpretação 

constitucional do princípio da segurança jurídica, propugna por uma “[…] 

abertura axiológica propiciada pelos valores, como é inerente ao modelo de 

Constituição baseada nos valores do Estado Democrático de Direito.”139 

Segundo o autor, “[…] essa abertura axiológica de que falamos tem que ver 

137  Mutação constitucional judicial como mecanismo de adequação da Constituição 
Econômica à realidade econômica. Revista de Informação Legislativa. Brasília: 
Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal, n. 133, jan./mar. 1997. 215-216. 

138  Ibid., p. 216. 
139  Direito constitucional tributário e segurança jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011, p. 45. 
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com o próprio sentido de abertura constitucional do Estado Democrático de 

Direito, na construção do direito com base em princípios e garantias 

constitucionais”.140 Essa abertura, segundo pensamos, é totalmente receptiva 

às alterações de sentido do Texto Constitucional, diante de determinadas 

circunstâncias. Aos olhos do intérprete, ou melhor, em razão de um ato 

valorativo do intérprete, tais alterações podem se mostrar necessárias para que 

o Texto Constitucional se torne compatível com a realidade fática atual. 

É a interpretação constitucional – dado que a Constituição está 

no topo do sistema – que permite ao direito evoluir e alcançar a realidade 

social no estágio em que ela se encontra. Ao direito compete regular a conduta 

humana, isto é, as relações em sociedade que, inevitavelmente, vivem em 

constante evolução. Negar ao direito esse mesmo dinamismo implicaria 

frustrar a sua finalidade, já que a criação diária de um direito com vistas a 

acompanhar esse fenômeno é algo que se encontra no campo do impossível. 

140  Direito constitucional tributário e segurança jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p. 46. 
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4  MODOS DE ALTERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL   

4.1 A alterabilidade do Texto Constitucional 

Antes da análise da norma de competência tributária, com o 

escopo de verificar se o núcleo é passível de alguma alteração, forçoso 

discorrer sobre a possibilidade e formas de alteração do Texto Constitucional. 

Ao falar na Constituição Federal, logo vem à mente a ideia de 

Lei das Leis. É a Constituição o regramento maior do Estado, de hierarquia 

máxima. É o fundamento último de validade de todas as normas do sistema 

jurídico. É a responsável pela organização política e jurídica do Estado. É o 

porto seguro dos cidadãos, que nela encontram a salvaguarda de seus direitos. 

Diante do papel da Constituição não só no ordenamento jurídico, 

como também, e sobremodo, na sociedade, presume-se ser ela estável. Estável 

significa algo duradouro, que confere segurança. E assim deve ser a 

Constituição. Admitir-se uma Constituição não estável, frágil implica pôr em 

risco toda a estrutura do Estado. 

Nada obstante, dizer que a Constituição é estável não significa 

seja ela imodificável. Pelo contrário. A possibilidade de alteração é – e deve 

ser – uma característica da Constituição. 

Nenhuma Constituição é eterna. É bem verdade que ela é feita 

com animus duradouro. Mas também é verdade que os fatores sociológicos, 

políticos, econômicos e culturais que permearam a feitura da Constituição 

oscilam constantemente. São as lições de Cármen Lúcia Antunes Rocha: 

Pois a Constituição é feita para durar, mas não para se 
eternizar, eis que a eternidade não é própria das obras 
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humanas. Por ser a vida dinâmica, mutável e mutante, não se 
permite seja a lei petrificada, menos ainda a que lhe forma e 
lhe conforma o modelo jurídico de ser, como é a Constituição. 
Para acompanhar as mudanças que se processam no seio da 
sociedade, e que são inarredáveis da condição humana, é que 
o Direito formula a possibilidade de modificação das leis, a 
fim de que elas se compatibilizem com as necessidades que 
vão surgindo nos povos. A imutabilidade das leis e, mais 
ainda, da Constituição de um povo, conduziria ao seu desuso 
e ao descaminho legal, pois a sociedade não rompe o seu 
fluxo histórico; fá-lo mesmo que contra as leis, ou à margem 
das leis, se estas não lhe retratarem o rosto e a alma.141 

Em outras palavras, a evolução social, em todos os seus aspectos, 

é inexorável. As circunstâncias em que um Texto Constitucional foi editado 

podem modificar-se ao longo do tempo, o que nos impede de trabalhar com a 

ideia de inalterabilidade do Texto Constitucional. 

Uadi Lamêgo Bulos refere-se às constituições como organismos 

vivos. Nas palavras do autor,  

[…] de claro teor sociológico, as constituições são 
organismos vivos, em íntimo vínculo dialético com o meio 
circundante, com as forças presentes na sociedade, como as 
crenças, as convicções, as aspirações e anseios populares, a 
economia, a burocracia etc.142 

Veja-se a Carta de 1988. O momento histórico e cultural de sua 

promulgação obviamente não é o dos dias atuais. Algumas evoluções o Texto 

Constitucional foi capaz de acompanhar; outras, porém, impuseram a edição 

de Emendas Constitucionais, previstas pelo próprio constituinte como forma 

141  Constituição e mudança constitucional: limites ao exercício do poder de reforma 
constitucional. Revista de informação legislativa. Brasília: Subsecretaria de Edições 
Técnicas do Senado Federal, n. 120, out./dez. 1993, p. 163-164. 

142  Mutação constitucional. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 1995, p. 14, grifos do autor. 
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de alteração do Texto Supremo; já outras permanecem em aberto, requerendo 

um pronunciamento do aplicador do direito. É sobre estas que centraremos 

nossa análise no presente trabalho. 

Em suma, a estabilidade da Constituição Federal, numa primeira 

análise, pode parecer incompatível com a sua alterabilidade. Contudo, um 

exame mais detido de seu escopo impõe a possibilidade de sua alteração. 

Aliás, não se trata de uma mera possibilidade, mas de uma necessidade em 

virtude da constante e infinita evolução social. 

Não nos esqueçamos de que o direito tem por objeto a regulação 

das condutas intersubjetivas. Na medida em que essas condutas evoluem, as 

regras do direito também têm que evoluir. Alguns comportamentos da 

sociedade, frutos dessa evolução, não podem ficar à míngua de regramento 

jurídico. 

4.2 Processos formais de alteração do Texto Constitucional 

Se, ao longo do tempo, verificar-se a necessidade de alteração da 

Constituição Federal, existem processos formais para implementá-la. A 

alteração integral do Texto Constitucional demandará a criação de uma nova 

Carta; já a sua alteração parcial, a depender da matéria de que se trate, poderá 

vir no bojo de um enunciado constitucional.  

Uma alteração radical da Constituição Federal só é autorizada 

pelo poder constituinte originário. Constatada a necessidade de edição de 
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novas regras fundamentais143, deve a Assembleia Nacional Constituinte 

reunir-se para a promulgação de uma nova Constituição. A Carta em vigor é 

suprimida, dando espaço a uma nova. É o poder constituinte originário o 

poder criador da Constituição. 

O nascimento da Constituição está vinculado ao poder 

constituinte originário, ao passo que a sua emenda depende do poder 

constituinte derivado (ou de reforma).  

A criação de uma nova ordem constitucional advém da ruptura 

da ordem anterior, o que pressupõe uma revolução. Por isso, essa mudança 

não é usual. As Constituições não são eternas, mas são concebidas com vistas 

à maior durabilidade possível. E como, em face do passar do tempo, 

modificações são inexoráveis, foi instituído o poder constituinte de reforma.   

O próprio constituinte estabeleceu a possibilidade de a 

Constituição vir a ser alterada, a evidenciar ser a alterabilidade uma de suas 

características. Estabeleceu, no art. 60 da Carta de 1988, a edição de emendas 

tendentes a inserir alguma modificação nas normas constitucionais, salvo 

aquelas que versarem sobre (i) a forma federativa de Estado, (ii) o voto direto, 

secreto, universal e periódico, (iii) a separação dos Poderes e (iv) os direitos e 

garantias individuais. Com exceção dessas matérias, as demais podem ser 

objeto de emendas constitucionais oriundas do poder constituinte derivado. 

143  “Se o povo é o titular da res publica e se o governo, como mero administrador, há de 
realizar a vontade do povo, é preciso que esta seja clara, solene e inequivocamente 
expressada” (ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2. ed. atualizada por 
Rosolea Miranda Folgosi. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 122). 
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Típico exemplo de alteração da Constituição pelo poder de 

reforma é a nova redação conferida pela Emenda Constitucional nº 33/01 à 

alínea ‘a’ do inciso IX do § 2° do art. 155. Motivado por decisões do Supremo 

Tribunal Federal que preconizavam a não incidência do ICMS na importação 

de bens por pessoas físicas144, o poder de reforma, pretendendo pôr uma pá de 

cal sobre o tema, modificou a redação do aludido dispositivo para autorizar a 

incidência do ICMS 

[…] sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do 
exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja 
contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua 
finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, 
cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio 
ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou 
serviço.145 

Diante da novel dicção constitucional, o ICMS passou a incidir, 

também, na importação de bens por pessoas físicas, qualquer que seja a sua 

finalidade.146 

Reconhecendo tratar-se de alteração formal do enunciado 

constitucional, Paulo de Barros Carvalho, em parecer inédito sobre o tema, 

afirma que  

[…] a modificação do Texto Constitucional foi efetuada com 
o objetivo de viabilizar a incidência do ICMS sobre operações 
jurídicas de transferência de mercadorias importadas, 
adquiridas por quaisquer pessoas (físicas ou jurídicas), 
independentemente de serem contribuintes habituais do ICMS 

144  Ver decisão do Plenário do STF no RE 185.789-7/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 
19.05.2014.  

145 Eis a novel dicção da alínea ‘a’ do inciso IX do § 2º do art. 155 da Constituição. 
146  Vale registrar que discussões há no sentido da possibilidade de o poder constituinte 

derivado alterar o âmbito de incidência do ICMS na importação. Discute-se, assim, se a 
EC n° 33/01 seria inconstitucional. 
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e do destino dado ao bem importado (se para revenda, 
consumo ou ativo fixo).147 

Em se tratando de modificação do Texto Constitucional, tem-se, 

necessariamente, a prévia atuação do poder constituinte derivado, melhor 

designado de poder de reforma. Consoante adverte Uadi Lamêgo Bulos, o 

exercício do poder de reforma encontra obstáculos de ordem técnica e política. 

Os de ordem técnica impõem a observância de princípios e pressupostos 

insertos no próprio ordenamento jurídico; já os de cunho político implicam a 

inserção no rol de interesses gerais, de toda a coletividade.148 

Pode-se dizer, assim, que, formalmente, o Texto Constitucional 

pode ser alterado mediante atuação do poder de reforma. Estamos falando da 

alteração ou substituição dos enunciados constitucionais por outros dessa 

natureza. Trata-se de alteração consolidada no texto da própria Constituição, 

no plano do suporte físico, visível, portanto, aos olhos do intérprete. 

4.3 Processo informal de alteração do Texto Constitucional 

Os processos formais de alteração da Constituição acima 

referidos não suscitam dúvidas nem questionamentos por parte do intérprete, 

dada a sua fácil percepção. Nada obstante, o mesmo não se pode dizer sobre 

as alterações que não vêm explícitas no Texto Constitucional. Referimo-nos, 

aqui, às alterações não formais da Constituição, fruto de variáveis sociais, 

147 Parecer exarado sobre a incidência do ICMS na entrada, no território nacional, de 
aeronaves importadas com suporte em contratos de arrendamento operacional. São 
Paulo, 2007 [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
<simone@airesbarreto.adv.br> em 21 mar. 2008, p. 14. 

148  Mutação constitucional. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 1995, p. 34-35. 
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históricas e culturais, que se operam no processo de construção da norma 

jurídica. Nas palavras de Misabel Derzi: 

Sem se alterarem os signos e suas significações tópicas, 
presentes em um único enunciado linguístico da lei, altera-se 
profundamente o sentido, a norma, uma vez feitas as 
associações no contexto normativo e no meio histórico em 
que se insere. O objeto jurídico – a norma – é construído hic 
et nunc.149 

Esse modo informal de alteração do Texto Constitucional é o que 

se chama de mutação constitucional. Foi a Constituição alemã de 1871 que 

despertou na doutrina a existência desse fenômeno, tendo em vista as 

mudanças ocorridas sem reformas constitucionais, necessárias diante das 

evoluções do império.150 

Alguns autores atribuem as mutações constitucionais ao 

exercício de um poder constituinte difuso, diferente das formas organizadas 

do poder constituinte. Seria ele implícito e decorrência lógica da Constituição, 

na medida em que esta nasce para ser efetivamente aplicada, a despeito das 

imprecisões e incompletudes existentes.151 A mutação constitucional seria, 

nesse passo, a solução para dar efetividade ao Texto Constitucional. 

Para esses autores, apesar do nome poder constituinte difuso, ele 

poderia ser exercido por todos os que aplicam as normas constitucionais. 

Referem-se aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, que, cada qual na 

sua função, acabam por dar efetividade às normas constitucionais.  

149  Modificações da jurisprudência no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2009, p. 77. 
150  Cf. Uadi Lamêgo Bulos (Mutação constitucional. Dissertação (Mestrado em Direito) – 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1995, p. 77). 
151  Cf. Anna Candida da Cunha Ferraz (Processos informais de mudança da Constituição: 

mutações constitucionais e mutações inconstitucionais. São Paulo: Max Limonad, 1986, 
p. 10-11). 
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Por óbvio que todos os demais intérpretes – como os 

destinatários das normas individuais e concretas e os estudiosos do direito – 

também podem atribuir sentidos diversos às normas constitucionais, fruto de 

uma mutação constitucional. A essa interpretação Uadi Lamêgo Bulos chama 

de interpretação inorgânica, em contraposição à interpretação orgânica dos 

órgãos do Poder Público.152 Mas afirma que somente esta (a orgânica) teria o 

condão de influenciar na atuação concreta das normas constitucionais. 

Chamamos aqui a atenção para o fato de que, segundo pensamos, 

somente a alteração de sentido reconhecida e afirmada pelo Judiciário é que 

consistirá na mutação constitucional enquanto processo informal de alteração 

do Texto Constitucional. A alteração de sentido propugnada pelo Legislativo e 

pelo Executivo acarretará, em última análise, a expedição de um enunciado 

normativo e, por conseguinte, a alteração formal da Constitucional. Ter-se-ia, 

nesse caso, uma proposta de mutação constitucional. 

Diversamente das alterações introduzidas pelas emendas 

constitucionais, que por atingirem o suporte físico têm sua existência 

inquestionável, as mutações constitucionais são alvo de constantes 

controvérsias. De um lado, as mutações são lentas, verificáveis ao longo de 

vários anos, razão pela qual podem passar despercebidas pelo intérprete; de 

outro lado, não são veiculadas por enunciados, é dizer, não estão no plano do 

suporte físico, de tal sorte que a sua percepção pelo intérprete dependerá de 

sua sensibilidade. Até que venha a edição de uma norma individual ou geral e 

concreta – um precedente jurisprudencial – que ateste a mutação 

constitucional, a mesma estará sujeita a questionamentos. 

152  Mutação constitucional. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 1995, p. 180. 
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A lentidão com que se opera uma mutação constitucional, 

defendida pela maioria da doutrina, não é um elemento caracterizador da 

mutação constitucional, segundo Konrad Hesse. Ao criticar a posição de 

Kelsen, para quem a mutação constitucional consiste na modificação lenta e 

imperceptível da aplicação das normas constitucionais, Hesse afirma que:  

[…] los procesos que dan lugar a una mutación constitucional 
no tienen relación alguna con el carácter más o menos remoto 
de la entrada en vigor de la Constitución; puede producirse al 
cabo de muchos años, pero también al cabo de poco 
tiempo.153 

De fato, tudo vai depender das circunstâncias fáticas que podem 

(ou não) levar à mutação constitucional. O repentino advento de uma situação 

que torne imperiosa a alteração de sentido do Texto Constitucional, não 

importa há quanto tempo o enunciado a ser interpretado conviva no sistema, 

não constitui óbice à mutação. O que nos parece necessário é que a situação 

que se visa a alcançar com a mutação seja a ela posterior. Uma alteração 

informal da Constituição só se justifica se, à época da edição do enunciado 

prescritivo, sequer se cogitava da situação que se pretende atingir. 

As mutações constitucionais são inexoráveis, já que a 

Constituição, como organismo vivo que é, deve acompanhar a constante 

evolução das circunstâncias sociais, econômicas, políticas e históricas que 

influenciaram na sua criação. Nas palavras de Paulo Gustavo Gonet Branco: 

A norma constitucional, desse modo, para que possa atuar na 
solução de problemas concretos, para que possa ser aplicada, 
deve ter o seu conteúdo semântico averiguado, em 
coordenação com o exame das singularidades da situação real 

153  Límites de la mutación constitucional. In: ______. Escritos de derecho constitucional. 2. 
ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992, p. 86. 
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que a norma pretende reger. Servem de exemplo disso as 
inovações tecnológicas trazidas pela informática, que não 
podem deixar de ser levadas em conta para a compreensão 
atual de certas normas constitucionais. As peculiaridades da 
internet, por exemplo, interferem, certamente, sobre o tema da 
liberdade de expressão como conhecida antes do advento do 
ambiente virtual. Normas constitucionais sobre monopólio 
postal também sofrem o impacto de inovações tecnológicas, 
como a dos correios eletrônicos.154 

Diante das intensas mudanças verificadas na realidade, a inércia 

do poder de reforma não pode representar o congelamento do Texto 

Constitucional. Ganha espaço, aí, a mutação constitucional. 

4.3.1 Mutação constitucional 

Por mutação constitucional entende-se a alteração da significação 

atribuída a um determinado signo ou a um dado enunciado do Texto 

Constitucional, sem que outro enunciado, também constitucional, tivesse sido 

introduzido no sistema. Sem qualquer atuação do poder constituinte derivado, 

o intérprete, ao construir o sentido de um signo ou de um enunciado, atribui-

lhe outro sentido, diverso do antes atribuído, motivado por fatores sociais, 

culturais, históricos, entre outros. É o contexto e a intertextualidade, presentes 

na interpretação, produzindo efeitos. 

Consoante as lições de Anna Candida da Cunha Ferraz:  

[…] sempre que se atribui à Constituição sentido novo; 
quando, na aplicação, a norma constitucional tem caráter mais 
abrangente, alcançando situações dantes não contempladas 
por ela ou comportamentos ou fatos não considerados 

154  Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 83. 
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anteriormente disciplinados por ela; sempre que, ao 
significado da norma constitucional, se atribui novo conteúdo, 
em todas essas situações se está diante do fenômeno da 
mutação constitucional.155 

Em regra, a mutação constitucional não é um fenômeno que se 

opera do dia para a noite. É um fenômeno lento, que passa a ser perceptível 

pelo intérprete com o passar dos anos, em função de variáveis externas ao 

sistema jurídico. Dissemos em regra porque pode haver situações em que a 

mutação constitucional venha a ocorrer com menor lentidão, diante de 

determinadas circunstâncias. O que se impõe é que a situação que se visa a 

alcançar com a mutação seja a ela posterior. Em outras palavras, comparando-

se a realidade quando da promulgação da Constituição com a realidade atual, a 

mutação constitucional é algo que se torna inexorável. 

Segundo G. Jellinek, a alteração de sentido dos enunciados 

constitucionais em virtude das mudanças da sociedade decorre de ato 

inconsciente; não é intencional. Ela simplesmente acontece, na medida em que 

cabe ao direito acompanhar tal evolução. “[…] por mutación de la 

Constitución, entiendo la modificación que deja indemne su texto sin 

cambiarlo formalmente que se produce por hechos que no tienen que ir 

acompañados por la intención, o consciencia, de tal mutación”.156  

Também aqui Konrad Hesse apresenta entendimento divergente. 

Para o autor, a mutação constitucional não pode ser algo inconsciente. A 

155  Processos informais de mudança da Constituição: mutações constitucionais e mutações 
inconstitucionais. São Paulo: Max Limonad, 1986, p. 56-57, grifos da autora. 

156  Reforma y mutación de la constitución. Trad. Christian Forster. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1991, p. 7. 
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mutação decorre da interpretação e, sendo assim, não passa despercebida pelo 

intérprete. Leciona o autor que: 

[…] en el supuesto más importante de mutación 
constitucional, el de la interpretación modificada, dicha 
modificación no pasará desapercibida a un atento intérprete. 
Excluir en este caso una mutación constitucional en tanto se 
admitiese en el supuesto de un cambio en la interpretación 
producida de forma no consciente sería más que 
incongruente.157 

De fato, a atividade do intérprete com vistas à ocorrência, ou 

não, de uma mutação constitucional não pode ser tida como algo involuntário, 

inconsciente. Na medida em que a (re)intepretação do enunciado 

constitucional decorre de variáveis externas ao sistema jurídico, tem-se como 

pressuposto que o intérprete conheça essas variáveis. Admitir a posição de 

Jellinek implicaria admitir, por hipótese, uma mutação constitucional 

decorrente de significativa alteração comportamental da sociedade sem que 

dela tivesse consciência o intérprete. 

A mutação constitucional não se apresenta no plano do suporte 

físico. Apresenta-se, diversamente, no espírito do intérprete, aplicador da lei 

ou estudioso do direito. Diante disso, indaga-se: como se identificar que uma 

norma constitucional sofreu mutação? 

A mutação de uma norma constitucional não se opera por um 

processo formal. Advém da interpretação ou reinterpretação de uma norma 

constitucional, a partir de fatos antes não considerados, razão pela qual 

afirmamos que a mutação apresenta-se no espírito do intérprete. Todavia, 

157  Límites de la mutación constitucional. In: ______. Escritos de derecho constitucional. 2. 
ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992, p. 87. 
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evidentemente, enquanto não reconhecida pelo direito, é dizer, enquanto não 

houver um enunciado que a transforme em linguagem para o direito, essa 

mutação restará inócua. 

Em outras palavras, para que a mutação constitucional levada a 

efeito pelo intérprete produza efeitos, isto é, seja considerada na aplicação do 

direito, mister que a autoridade competente a ateste. Faz-se necessário que o 

aplicador da lei, ao decidir um determinado caso concreto, dê por ocorrida a 

mutação de um dado enunciado constitucional, conferindo-lhe novo sentido. 

Esse novo sentido será usado na intepretação desse enunciado em casos 

futuros, vindo, assim, a consolidar-se a mutação constitucional. Sobre isso 

discorreremos mais adiante. 

É evidente que essa aceitação da mutação constitucional não 

ocorre tão facilmente. Resistências há, por parte do intérprete, que só 

restariam superadas diante de decisão erga omnes do aplicador da lei. Do 

contrário, sempre haverá brechas para se discutir a pretensa mutação 

constitucional. 

É bem verdade que a edição de um enunciado com vistas a 

introduzir no Texto Constitucional tal mutação colocaria fim à controvérsia. 

Nesse caso, não mais se estaria diante do fenômeno da mutação 

constitucional, mas do processo formal de alteração da Constituição por 

intermédio do poder de reforma.  
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4.3.2 Tipos de mutação constitucional 

Uadi Lamêgo Bulos classifica a mutação constitucional em três 

tipos: (i) por interpretação constitucional, (ii) por construção constitucional e 

(iii) pelas práticas constitucionais. 

A mutação por interpretação constitucional, conforme o próprio 

nome aponta, decorre do processo interpretativo. Segundo o autor:  

[…] todos os métodos de interpretação podem provocar 
mutações constitucionais, em maior ou menor extensão, 
atribuindo aos dispositivos da Lei das Leis sentidos novos, 
conteúdos antes não ressaltados, tornando possível a 
ocorrência de alterações não disciplinadas na letra da Carta 
Maior.158 

Outro tipo de mutação decorreria da construção constitucional, 

entendida como interpretação lato sensu das normas constitucionais. Enquanto 

que, na interpretação stricto sensu, o intérprete fica adstrito ao texto da norma 

constitucional, na intepretação lato sensu (ou construção), o intérprete é livre 

para buscar em outros elementos extranormativos à solução que o Texto 

Constitucional não oferece.159 

Por derradeiro, a mutação constitucional também poderia resultar 

das práticas constitucionais, nestas incluídos os usos e costumes, tendo em 

vista as suas funções principais: servir de substrato para a interpretação 

jurídica e servir de fonte supletiva para a solução de lacunas. Os costumes 

secundum leges, disciplinados na lei, desencadeiam mudanças difusas na 

158  Mutação constitucional. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 1995, p. 169. 

159  Ibid., p. 190. 
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Constituição pelo artifício da interpretação; já os costumes praeter legem, que 

complementam a lei, configuram instrumento de mutação constitucional 

diante da presença de lacunas.160 

Tomando-se por base as lições de Paulo de Barros Carvalho, para 

quem a interpretação ocorre em quatro planos distintos, sendo que no último 

as significações construídas se apresentam em relações de coordenação e 

subordinação, não podemos concordar com a classificação apresentada por 

Uadi Lamêgo Bulos. Uma análise detida dos tipos de mutação constitucional 

mencionados pelo autor leva à conclusão de que todos têm como prerrogativa 

a interpretação. A interpretação adequada de um enunciado prescritivo não 

pode levar em consideração somente o enunciado; deve, necessariamente, 

avançar para as circunstâncias fáticas de sua edição, que abrangem os aspectos 

culturais de uma sociedade, bem assim os usos e costumes. Como exposto no 

capítulo anterior, o contexto e a intertextualidade são requisitos de uma boa 

interpretação. Nessa linha de raciocínio, podemos concluir que, em verdade, 

os três tipos de mutação propostos por Uadi Bulos encerram um único tipo de 

mutação constitucional: da construção de sentido decorrente do processo 

interpretativo.161 

160  Mutação constitucional. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 1995, p. 210-211, 217-218. 

161  Anna Candida da Cunha Ferraz, fazendo referência às lições de Pinto Ferreira, afirma 
que “[…] a função de mutação constitucional atribuída ao costume é ressaltada por Pinto 
Ferreira ao acentuar que transformações são produzidas no regime constitucional ‘pelos 
costumes e usos políticos que se agregam, pelas necessidades diárias da vida, aos textos 
formais da Constituição’”. Isso só vem a corroborar o nosso entendimento de que o 
costume não pode ser atribuído a um tipo de mutação constitucional. O costume é, tão 
somente, um dos aspectos que irá influenciar na construção de sentido da norma 
constitucional pelo intérprete (Processos informais de mudança da Constituição: 
mutações constitucionais e mutações inconstitucionais. São Paulo: Max Limonad, 1986, 
p. 200). 
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Em suma, para nós, ao falar-se em mutação constitucional, tem-

se necessariamente um processo informal de alteração do Texto 

Constitucional, fruto do processo de interpretação realizado pelo intérprete. A 

construção de sentido a partir de fatores extrínsecos à norma, dentre os quais 

se inserem os usos e os costumes, é parte do processo interpretativo.  

4.3.3 Mutação constitucional: como reconhecer a sua existência? 

Conforme o próprio nome aponta, a mutação constitucional se 

opera no plano da Constituição. A significação originariamente atribuída ao(s) 

signo(s) de um enunciado constitucional se altera com o passar dos tempos, 

em virtude de fatores extranormativos, que, de algum modo, impuseram a 

adoção dessa nova significação. A significativa evolução tecnológica ocorrida 

na última década é um exemplo.  

Estamos, pois, no campo das significações. Nesse sentido, a 

mutação constitucional é fruto do processo interpretativo realizado pelo 

intérprete; é parte integrante do sentido por ele construído. Se assim é, a 

mutação constitucional deve ser expressada de alguma forma. Faz-se 

necessário que a autoridade competente a transforme em linguagem, a fim de 

que passe a ser reconhecida pelo sistema jurídico. 

O órgão legítimo para assim proceder é o Poder Judiciário. É o 

aplicador do direito, ao interpretar a norma com vistas a pôr fim num 

determinado conflito, quem deve consignar o novo sentido atribuído ao(s) 

signo(s) do enunciado constitucional. Kelsen, em sua teoria pura do direito, 

propugna que 

A interpretação jurídico-científica não pode fazer outra coisa 
senão estabelecer as possíveis significações de uma norma 
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jurídica. Como o conhecimento do seu objecto, ela não pode 
tomar qualquer decisão entre as possibilidades por si mesma 
reveladas, mas tem de deixar tal decisão ao órgão que, 
segundo a ordem jurídica, é competente para aplicar o 
Direito.162 

É a partir dessa norma individual ou geral e concreta que a 

sociedade terá ciência da mutação constitucional. Não fosse assim, a mutação 

constitucional seria algo irrelevante para o direito. Não ultrapassaria o 

intelecto e não traria consequências para o mundo jurídico. Daí a necessidade 

de uma autoridade emissora de normas (concretas), por intermédio da 

linguagem, introduzi-la no sistema jurídico. 

A maior ou menor aceitação da mutação constitucional pela 

comunidade jurídica dependerá da autoridade emissora da norma concreta. Se 

emitida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado, a 

aceitação da mutação será geral, dado seu efeito erga omnes. Se emitida pelo 

Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso, poderá sofrer alguma 

resistência, que será ainda maior se a norma concreta vier a ser editada pelos 

Tribunais inferiores. 

Evidentemente, a mutação constitucional afirmada pelo Supremo 

Tribunal Federal no exercício do controle concentrado a tornará inconteste, 

podendo ensejar a alteração formal do Texto Constitucional por iniciativa do 

poder reformador. Mesmo quem com ela não concorde, estará a ela submetida. 

É a efetividade da norma concreta em razão da autoridade do emissor.163 Nas 

162  Teoria pura do direito. 4. ed. Coimbra: Armênio Amado, 1976, p. 472. 
163  Segundo Eros Grau, “[…] o direito não fundamenta a autoridade, mas, antes, pelo 

contrário, necessita da autoridade, visto que apenas o poder reforçado pela autoridade é 
capaz de elaborar normas jurídicas legítimas. O direito legítimo, pois, é resultado da 
adição de autoridade ao poder do qual emane” (O direito posto e o direito pressuposto. 
São Paulo: Malheiros, 1996, p. 59). 
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palavras de João Maurício Adeodato, “o comando não se torna efetivo pelo 

seu conteúdo, mas principalmente pelo ethos do emissor e pelo respeito que o 

receptor ou receptores têm por ele naquele contexto”.164 

A interpretação constitucional, em última voz, compete ao 

Supremo Tribunal Federal. Conforme já advertira Betina Treiger 

Grupenmacher, trata-se de  

[…] munus da mais alta relevância, posto que, para além de 
garantir a observância do princípio da segurança jurídica, o 
qual deve nortear as relações entre o Estado e o cidadão, 
assegura a observância de todos os demais direitos e garantias 
individuais.165 

Atribuímos ao Judiciário tal mister em virtude de sua função 

judicante. É ao julgador, participante ou aplicador do direito, que compete 

dizer qual a interpretação que se revela mais adequada, qual a norma jurídica 

que deve ser construída a partir de certos enunciados prescritivos. É a norma 

individual ou geral e concreta emitida pelo Judiciário o parâmetro adotado 

pela sociedade, acerca do sentido e alcance da norma jurídica.166 

164  Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: Noeses, 2011, 
p. 227. 

165  Interpretação constitucional. Conflitos e efeitos das decisões no âmbito dos Tribunais 
Superiores. In: NAVARRO, Sacha Calmon. Segurança Jurídica. Irretroatividade das 
Decisões Judiciais Prejudiciais aos Contribuintes. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 
207-208. 

166  José Juan Ferreiro Lapatza trata a jurisprudência como uma fonte indireta do direito, ao 
lado da doutrina científica. E conclui, ao fazer “[…] uma especial referência às 
Sentenças do Tribunal Constitucional: ao declarar a inconstitucionalidade de uma norma, 
negam sua validade e a expulsam do ordenamento. Com isso, o Tribunal, que assim 
cumpre uma de suas funções essenciais, ajuda a fixar, basicamente de acordo com os 
princípios de hierarquia e competência, os contornos do ordenamento cujas fontes 
acabamos de enumerar”. Conquanto defendamos que a jurisprudência constitui uma 
norma jurídica individual ou geral e concreta, concordamos com o autor quando afirma 
que dela decorrem os contornos do ordenamento, na medida em que orientam a 
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Ao lado da autoridade competente para editar a norma concreta 

com vistas a afirmar ou negar a mutação constitucional está o requisito do 

devido processo legal. Segundo Susy Gomes Hoffmann, “[…] a decisão 

legítima é aquela proferida por quem de direito e que é resultado de um 

processo em que houve a participação efetiva de todos os interessados, como 

decorrência lógica da democracia”.167 E conclui a autora: “portanto, não basta 

a emanação da decisão por autoridade competente. Para a caracterização da 

legitimidade da decisão, é preciso que tenha sido observado o devido processo 

legal”.168 

Deveras, a mutação constitucional será tida por ocorrida quando 

afirmada por uma norma individual ou geral e concreta emitida pelo Judiciário 

e em conformidade com o devido processo legal. Atribuir essa missão ao 

Legislativo169 e ao Executivo implicaria admitir a alteração do Texto 

Constitucional por norma infraconstitucional; implicaria admitir que uma lei 

ordinária, por hipótese, poderia alterar a significação dos signos 

constitucionais; implicaria admitir, ainda, que uma instrução normativa ou o 

lançamento poderiam trazer tal alteração. Além de se tratar de veículos 

infraconstitucionais, inaptos para promover qualquer alteração no Texto 

Constitucional, ter-se-ia, no caso, a alteração formal do texto, não se podendo 

falar em mutação, na acepção utilizada no presente trabalho. 

É por essa razão que não podemos concordar com G. Jellinek, ao 

aceitar a mutação constitucional não só pela jurisdição, como também pela 

interpretação normativa (Direito tributário: teoria geral do tributo. São Paulo: Manole; 
Espanha: Marcial Pons, 2007, p. 68). 

167  Teoria da prova no direito tributário. Campinas: Copola, 1999, p. 106-107. 
168  Ibid., p. 107. 
169  Referimo-nos, aqui, ao Legislativo infraconstitucional, dado que ao Legislativo 

constitucional compete a alteração formal do Texto Constitucional. 
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prática parlamentar e pela Administração.170 A mutação decorrente de ato do 

Legislativo ou do Executivo não implica a alteração informal do Texto 

Constitucional a que nos referimos no presente trabalho. Ter-se-á, 

diversamente, a edição de um enunciado infraconstitucional, com vistas a 

alterar o Texto Constitucional, o que não se apresenta compatível com a 

hierarquia máxima da Constituição. 

O mesmo raciocínio se aplica às lições de Anna Candida da 

Cunha Ferraz. A autora reúne as mutações constitucionais em dois grupos: a 

interpretação constitucional, cujos subgrupos são a interpretação 

constitucional legislativa, administrativa e jurisdicional, e os usos e costumes 

constitucionais.171 Sobre estes últimos já falamos no item 4.3.2 supra, em que 

procuramos demonstrar que também integram o processo interpretativo e, 

como tal, não podem ser vistos como uma modalidade distinta de mutação 

constitucional. Referimo-nos, aqui, aos subgrupos da interpretação 

constitucional legislativa, administrativa e jurisdicional. Embora a autora 

confira maior importância à interpretação constitucional judicial – a única, a 

nosso ver, passível de afirmar ou negar a ocorrência de uma mutação 

constitucional –, também considera a interpretação legislativa e administrativa 

como geradoras de mutação constitucional. Nesses casos, como já dissemos, 

resultará a edição de um ato normativo (legal ou infralegal) com vistas à 

alteração de sentido do Texto Constitucional. Ter-se-á, assim, uma pretensa 

170  Reforma y mutación de la constitución. Trad. Christian Forster. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1991, p. 15-27. 

171  Mutação, reforma e revisão das normas constitucionais. Revista dos Tribunais. Cadernos 
de Direito Constitucional e Ciência Política. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 5, 
out./dez. 1993, p. 19-22. 
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alteração formal da Constituição, que não se amolda ao nosso conceito de 

mutação constitucional. 

É justamente em virtude da atribuição conferida ao Poder 

Judiciário que Eros Grau afirma que a mutação constitucional ultrapassa o 

processo interpretativo. “Na mutação constitucional caminhamos não de um 

texto a uma norma, porém de um texto a outro texto, que substitui o 

primeiro”.172 E continua o autor: 

[…] a mutação constitucional não se dá simplesmente pelo 
fato de um intérprete extrair de um mesmo texto norma 
diversa da produzia por outro intérprete. Isso se verifica 
diuturnamente, a cada instante, em razão de ser, a 
interpretação, uma prudência. Na mutação constitucional há 
mais. Nela não apenas a norma é outra, mas o próprio 
enunciado normativo é alterado.173 

As lições de Eros Grau, então Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, consistem no seu voto vista exarado na Reclamação nº 4.335, na qual 

se discutiu o sentido e alcance do art. 52, X, da Constituição.174 Baseou-se o 

autor no voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, que propugnava pela 

mutação constitucional do referido enunciado, conferindo-lhe o sentido de que 

o Senado Federal possui competência para dar publicidade à suspensão da 

execução de lei declarada inconstitucional, no todo ou em parte, por decisão 

definitiva do Supremo Tribunal Federal, de modo que a própria decisão do 

172  Atualização da Constituição e mutação constitucional (art. 52, X da Constituição). 
Revista acadêmica da escola de magistrados da Justiça Federal da 3ª Região. São 
Paulo: Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3ª Região, n. 1, jun./ago. 2009, p. 67. 

173  Ibid., p. 67. 
174  CF: “Art. 52: Compete privativamente ao Senado Federal: […] X - suspender a execução, no 

todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal.” 
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Supremo bastaria para suspender a execução da lei.175 Concordando com essa 

mutação constitucional, Eros Grau asseverou que “[…] S. Excia. (sic) não se 

limita a interpretar um texto, a partir dele produzindo a norma que lhe 

corresponde, porém avança até o ponto de propor a substituição de um texto 

normativo por outro. Por isso aqui mencionamos a mutação da 

Constituição”.176 

Referida Reclamação teve o seu julgamento concluído 

recentemente pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, tendo saído 

vencedor o voto do Ministro Relator.177 É dizer, o Supremo Tribunal Federal 

houve por bem afirmar a ocorrência de mutação em relação ao enunciado 

constitucional do art. 52, X da Constituição. 

Destarte, parcela significativa da força normativa da Constituição 

Federal advém de sua interpretação pelo Judiciário. Valendo-se das lições de 

Konrad Hesse, Paulo José Leite Farias assevera que  

[…] um ótimo desenvolvimento da força normativa da 
Constituição depende não apenas do seu conteúdo, mas de sua 
praxis, que se efetiva por uma interpretação adequada que 
concretiza ao máximo o sentido (Sinn) da proposição 
normativa dentro das condições reais dominantes numa 
determinada situação.178  

175  Atualização da Constituição e mutação constitucional (art. 52, X da Constituição). 
Revista acadêmica da escola de magistrados da Justiça Federal da 3ª Região. São 
Paulo: Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3ª Região, n. 1, jun./ago. 200, p. 60-
75. 

176  Ibid., p. 66. 
177  O julgamento foi concluído em 20.03.2014. Até a presente data, não houve publicação de 

acórdão. Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp? 
incidente=2381551. 

178  Mutação constitucional judicial como mecanismo de adequação da Constituição 
Econômica à realidade econômica. Revista de Informação Legislativa. Brasília: 
Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal, n. 133, jan./mar. 1997, p. 216. 
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É do Judiciário, pois, que depende a efetividade das normas 

jurídicas. E, se assim é, somente este órgão está habilitado para afirmar ou 

negar a ocorrência de uma mutação constitucional. 

Em suma, pensamos que somente o Poder Judiciário é o órgão 

habilitado a afirmar ou negar a ocorrência de uma mutação constitucional, 

dado que ela se opera no campo das significações. A afirmação de uma 

mutação constitucional pelo Legislativo ou pelo Executivo implicará uma 

tentativa de alteração formal da Constituição por diploma normativo 

infraconstitucional.  

4.3.4 Proposta de mutação constitucional 

Vimos, no item anterior, que a afirmação ou negação de uma 

mutação constitucional compete ao Poder Judiciário. Dissemos que a 

atribuição dessa missão ao Legislativo e ao Executivo implicaria admitir a 

alteração da Constituição por norma infraconstitucional, o que seria 

incompatível não só com a hierarquia do sistema, como também com o 

conceito de mutação constitucional adotado no presente trabalho. Estar-se-ia, 

no caso, no campo da alteração formal do Texto Constitucional, embora por 

diploma normativo inadequado. 

Nada obstante, não se pode esvaziar por completo a atuação do 

Legislativo e do Executivo no tema da mutação constitucional. O elaborador e 

o aplicador das leis (aqui no âmbito administrativo) também ocupam a posição 

de intérpretes na construção da norma jurídica, sendo-lhes possível concluir 

pela ocorrência, ou não, de uma mutação constitucional. 
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Pode ocorrer de o legislador ou a Administração concluir pela 

existência de uma mutação constitucional, vindo a editar um enunciado – legal 

ou infralegal – consolidando essa alteração de sentido do Texto 

Constitucional. Se essa alteração de sentido vier a ser aceita pela comunidade 

jurídica, tal interpretação nunca será levada ao crivo do Judiciário. Nesse 

caso, não se terá a afirmação de uma mutação constitucional – este mister, 

como exposto anteriormente, compete ao Judiciário –, mas, diversamente, ter-

se-á uma proposta de mutação constitucional. 

O mesmo se diga sobre a interpretação dos enunciados 

constitucionais pela doutrina. Não raras são as vezes em que a doutrina 

apresenta enunciados descritivos que muito contribuem para a atividade do 

aplicador do direito. Poderá a doutrina, ao interpretar determinados 

enunciados constitucionais, concluir pela ocorrência de uma mutação e vir a 

ser aceita e aplicada pela comunidade jurídica. Também nesse caso não se tem 

a atuação do Judiciário, razão pela qual não se pode afirmar a existência da 

mutação constitucional. Tem-se, também aqui, uma proposta de mutação 

constitucional. 

José Souto Maior Borges já advertira que 

[…] a aplicação do Direito pressupõe a interpretação do 
Direito. Sem prévia interpretação, é impossível aplicar a 
norma. A aplicação do Direito coloca-se pois numa posição 
de dependência no tocante à sua interpretação. Mas, a 
interpretação pode limitar-se apenas à pura obra doutrinária 
de exegese, não implicando, em tais circunstâncias, a 
necessidade de posterior aplicação. A doutrina interpreta a 
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norma; não a aplica. A aplicação do Direito, quem a pratica é 
o órgão para tanto autorizado pelo ordenamento jurídico.179 

Conforme pensamos, somente o Judiciário, ao aplicar o direito, é 

o órgão habilitado pelo sistema para afirmar ou negar uma mutação 

constitucional. Seja no âmbito da doutrina, seja no âmbito do Legislativo e do 

Executivo, as alterações de sentido do Texto Constitucional apresentadas 

perfazem propostas de mutação constitucional. 

Há que se cogitar da possibilidade de tais propostas de mutação, 

após vários anos, não gerarem conflitos e nunca serem submetidas ao 

Judiciário. A aceitação da comunidade jurídica é plena, e, por isso, tal 

proposta de mutação constitucional é aplicada sem qualquer questionamento. 

Nessa condição, estar-se-á sempre diante de propostas, pois não foram objeto 

de afirmação pelo órgão habilitado pelo sistema para tanto. Se, algum dia, 

houver algum questionamento a respeito e o tema for levado à apreciação do 

Judiciário, caberá ao aplicador do direito analisá-lo segundo o primado da 

segurança jurídica. Uma proposta de mutação constitucional aceita e aplicada 

ao longo de 10, 20 anos não pode ser ignorada, em respeito à segurança 

jurídica dos contribuintes. 

Em síntese, também no tema da mutação constitucional o 

Legislativo e o Executivo, assim como a doutrina, possuem papel importante. 

Conquanto as alterações de sentido por eles apresentadas configurem 

propostas de mutação constitucional, se forem aceitas pela comunidade 

jurídica serão passíveis de aplicação. Havendo conflitos, caberá ao Judiciário 

afirmar ou negar a mutação proposta. 

179  Tratado de direito tributário brasileiro. V. 4. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 87. 
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4.3.5 A mutação constitucional e as leis infraconstitucionais 

Vimos, linhas acima, que ao legislador infraconstitucional não é 

dado introduzir uma mutação constitucional no sistema jurídico, uma vez que 

disso resultaria a alteração do Texto Constitucional por norma de hierarquia 

inferior. Ainda que o legislador, em seu intelecto, conclua pela alteração da 

significação de um dado enunciado constitucional, não possui legitimidade, à 

luz do ordenamento jurídico em vigor, para afirmar tal mutação. 

Nesse contexto, apenas se admite a edição de uma lei 

infraconstitucional – complementar ou ordinária – que consolide uma mutação 

constitucional após a edição de uma norma geral e concreta pelo Supremo 

Tribunal Federal, cujo efeito é erga omnes. É dizer, somente após a expressão 

da mutação constitucional em linguagem é que poderá haver uma norma legal 

complementar ou ordinária versando sobre a mutação. 

Como condição à constitucionalidade dessa norma legal, impõe-

se a edição de uma norma geral e concreta com efeito erga omnes, em respeito 

e cumprimento ao primado da segurança jurídica. Isso porque somente nessa 

hipótese é que se terá a aceitação plena da mutação constitucional. Havendo 

brechas à não aplicação da norma constitucional já com seu sentido alterado, 

não se pode afirmar a constitucionalidade de lei infraconstitucional que venha 

a determiná-la.  

Nesse contexto, na relação entre a mutação constitucional e a lei 

infraconstitucional (complementar ou ordinária), pode-se trabalhar com dois 

momentos distintos: antes e depois da versão da mutação em linguagem por 

meio de norma geral e concreta expedida pelo Judiciário. Na primeira 

hipótese, isto é, inexistindo decisão judicial que consolide a mutação 
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constitucional, a norma legal não será veículo hábil a consolidá-la, na medida 

em que não se admite a alteração do Texto Constitucional, seja ela formal ou 

informal, por diploma de inferior hierarquia. Seguindo esse raciocínio, Andrei 

Pitten Velloso afirma que, 

Não sendo o significado da Constituição alterado por 
inovações procedidas no âmbito infraconstitucional, a adoção 
de um novo conceito no âmbito do direito privado obviamente 
não alterará o conceito constitucional, motivo pelo qual o 
advento do novo Código Civil não repercute nas 
competências tributárias.180 

Na segunda hipótese, qual seja, a de edição de norma legal 

infraconstitucional após a expedição de norma geral e concreta pelo Judiciário 

que consolide a mutação constitucional, essa norma legal representará a 

reiteração da mutação veiculada pela norma concreta, com efeito erga omnes. 

Se outro for o efeito da norma concreta expedida, a norma legal 

infraconstitucional será passível de discussão, na medida em que consistirá 

numa tentativa de alteração do Texto Constitucional por veículo normativo 

infraconstitucional.  

Vale ressaltar, por derradeiro, que a hipótese antes referida de 

reiteração da mutação veiculada pela norma geral e concreta com efeito erga 

omnes é válida para os casos em que a alteração de sentido propugnada pelo 

legislador coincida com a alteração de sentido formalizada pelo Supremo 

Tribunal Federal. Havendo divergência de sentidos, prevalecerá aquele 

introduzido pelo Supremo, pela simples razão de que ao legislador 

infraconstitucional não é dado interferir no Texto Constitucional. 

180  Conceitos e competências tributárias. São Paulo: Dialética, 2005, p. 233. 

 
                                                           
 



   110 
 

4.3.6 Mutação inconstitucional 

Ao se falar em mutação constitucional, conclui-se ser um de seus 

requisitos a compatibilidade, com o Texto Constitucional, do novo sentido 

atribuído ao enunciado constitucional. Se a construção de sentido afrontar os 

enunciados existentes, diz-se que a mutação é inconstitucional. 

Em outras palavras, no processo interpretativo do qual provém a 

mutação do enunciado constitucional, deve-se observar as demais normas da 

Constituição. A mutação só se mostra constitucional se em conformidade com 

as demais normas da Carta Magna. Uma interpretação que implique mutação 

em desrespeito às demais normas constitucionais é tida por inconstitucional. 

Trata-se, sem sombra de dúvidas, de um risco inerente ao 

processo interpretativo.181 Daí porque a mutação constitucional requer limites. 

Ao mesmo tempo em que, na mutação, a alteração do Texto é informal e, 

como tal, não contém limites expressos, outros limites há, ainda que 

implícitos. Um deles consiste no respeito às demais normas constitucionais. 

Portanto, o intérprete não é livre no processo de construção de 

sentido do enunciado constitucional. Constitui limite intransponível o 

conteúdo e alcance das demais normas constitucionais. 

Na linha do exposto no item 4.3.3 supra, é ao Poder Judiciário a 

quem compete afirmar ou negar a existência da mutação constitucional, dado 

que a mesma se opera no campo das significações. Se assim é, pressupõe-se o 

exercício do controle de sua constitucionalidade quando da edição da norma 

181  Ver Uadi Lamêgo Bulos (Processos informais de mudança da Constituição: mutações 
constitucionais e mutações inconstitucionais. São Paulo: Max Limonad, 1986, p. 182-
185). 
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concreta pelo Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, em se tratando de 

norma concreta editada pela Suprema Corte, esse controle será tido por 

inquestionável. Diversamente, em se tratando de norma concreta emanada de 

órgão judicante de inferior hierarquia, esse controle só será dado como certo e 

definitivo quando exercido pela última instância do Poder Judiciário, o 

Supremo Tribunal Federal. 

Queremos dizer, com isso, que somente a mutação constitucional 

afirmada por norma concreta editada pelo Supremo Tribunal Federal não terá 

a sua constitucionalidade questionada. As normas editadas por órgãos de 

instâncias inferiores estarão sujeitas a esse controle, de modo que a mutação 

por elas afirmada poderá ser considerada, em última instância, 

inconstitucional. 

Em síntese, parece soar estranha a expressão mutação 

inconstitucional, tendo em vista que a sua afirmação decorre da atuação do 

Judiciário. No entanto, até que o órgão máximo judicial – o Supremo Tribunal 

Federal – venha a atestar a mutação, esta poderá ser taxada de 

inconstitucional. 

4.3.7 Mutação constitucional e limites 

Uadi Lamêgo Bulos, em breve estudo sobre as mutações 

constitucionais, afirma ser “[…] impossível se estipular critérios exatos para o 

delineamento dos limites da mutação constitucional”.182 O autor atribui tal 

impossibilidade às características do fenômeno – involuntário e intencional – 

182  Da reforma à mutação constitucional. Revista de Informação Legislativa. Brasília: 
Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal, n. 129, jan./mar. 1996, p. 42. 
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e do influxo de acontecimentos reais que afetam o sentido dos enunciados 

constitucionais.183 E mais adiante conclui: 

Diante de tudo isso, as mudanças informais da Constituição 
não encontram limites em seu exercício. A única limitação 
que poderia existir – mas de natureza subjetiva, e, até mesmo 
psicológica, seria a consciência do intérprete de não 
extrapolar a forma plasmada na letra dos preceptivos 
supremos do Estado, através de interpretações deformadoras 
dos princípios fundamentais que embasam o Documento 
Maior.184 

O ‘limite subjetivo’ apresentado pelo autor, em verdade, é 

inerente a todo e qualquer processo interpretativo, e não apenas à mutação 

constitucional. Ao interpretar um enunciado prescritivo – de cima para baixo, 

como já dissemos –, o intérprete deve ter a preocupação de não extrapolar as 

normas constitucionais. E como a mutação decorre da interpretação, também a 

ela esse limite se aplica. 

O respeito às normas constitucionais apresenta inequívoca 

relevância para o presente trabalho, na medida em que o seu objeto de estudo 

consiste na atribuição de sentido ao signo mercadoria, utilizado pelo 

constituinte na repartição da competência tributária. Estamos no campo da 

repartição da competência impositiva, de modo que, em virtude de sua rigidez, 

a atividade do intérprete não pode sequer esbarrar nas demais normas de 

outorga da competência tributária. 

Nós vamos além. Temos para nós que, além do respeito às 

demais normas constitucionais que convivem no sistema, a mutação 

183  Da reforma à mutação constitucional. Revista de Informação Legislativa. Brasília: 
Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal, n. 129, jan./mar. 1996, p. 41-43. 

184  Ibid., p. 43, grifo do autor. 
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constitucional encontra como baliza os próprios limites semânticos dos termos 

do enunciado. Os termos dos enunciados constitucionais apresentam um 

conteúdo mínimo de significação que não pode ser ignorado pelo intérprete. 

Destarte, o conteúdo semântico do signo é o primeiro limite com 

que se depara o intérprete. Diante de um enunciado constitucional, o 

intérprete, ao analisar se houve ou não a mutação, deve observar o conteúdo 

semântico mínimo do próprio signo, o que se dá, pode-se dizer, 

intuitivamente. O signo ‘doação’, por exemplo, foi utilizado pelo constituinte 

na acepção empregada pelo Direito Civil, conforme o uso dos juristas. O 

intérprete, ao analisar se houve ou não a mutação desse signo, deve respeitar o 

seu conteúdo semântico, de tal sorte que, sob o fundamento de ter ocorrido a 

mutação, não pode alcançar o empréstimo. 

A teoria da tradução de Vilém Flusser corrobora o exposto. Ao 

buscar o sentido equivalente de um signo em outra língua, o intérprete depara-

se com o conteúdo semântico desse signo, “rotulado” pela cultura. Não pode o 

intérprete desprezar esse sentido para atribuir-lhe outro absolutamente 

estranho à precompreensão proporcionada pela cultura. 

Portanto, a atuação do intérprete participante do sistema jurídico, 

ao concluir ou não pela mutação, não é livre, sob pena de permitir-se a 

instauração do caos. Pudesse o Judiciário interpretar e reinterpretar livremente 

a Constituição, sem observar o conteúdo semântico mínimo dos signos, a 

precompreensão dos signos proporcionada pela cultura restaria inócua. Não 

haveria um ponto de partida comum para a interpretação de um dado 

enunciado. Ficaria a mensagem desordenada e, por conseguinte, prejudicado o 

processo comunicacional. 
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Em suma, pode-se afirmar que dois são os limites inerentes à 

mutação constitucional: o conteúdo semântico mínimo dos signos e as demais 

normas constitucionais. Trata-se de limites postos pelo sistema, que superam o 

bom senso do intérprete. A subjetividade inerente ao processo de 

interpretação, que se opera no campo das significações, não pode ser o 

fundamento de uma interpretação aleatória. 
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5 SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO   

5.1 A tributação na Constituição brasileira: rigidez e inflexibilidade 

Uma Constituição é rígida ou flexível segundo o grau de 

formalidade do procedimento de alteração de seu texto. Nas Constituições 

rígidas, exige-se “[…] procedimento especial, solene, dificultoso, exigente de 

maiorias parlamentares elevadas, para que se vejam alteradas pelo poder 

constituinte de reforma”.185 Já as Constituições flexíveis “[…] permitem a sua 

reconfiguração por meio de um procedimento indiferenciado do processo 

legislativo comum”.186 

A Constituição Federal brasileira de 1988 é do tipo rígido. 

Ocupa, no sistema jurídico, status hierárquico máximo, de modo que ao 

legislador infraconstitucional é vedado alterar o seu texto. Sua rigidez também 

se expressa pelo controle de validade das leis e atos normativos, no intuito de 

assegurar a sua supremacia. 

Na seara tributária, Geraldo Ataliba considera a rigidez do 

sistema tributário brasileiro um dos mais importantes princípios 

constitucionais tributários.  

É, certamente, aquele de mais larga aplicação. Tal como 
configurado no texto da nossa lei fundamental, é 
absolutamente típico do sistema constitucional brasileiro. […] 
Só o sistema brasileiro oferece um quadro sistemático de 

185  Paulo Gustavo Gonet Branco (Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 62). 

186  Ibid., loc. cit. 
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disciplina da matéria tributária, dotado de rigidez em tão alto 
grau.187 

Disso resulta a diminuta margem de atuação do legislador 

infraconstitucional. A Constituição contém vasta e complexa previsão de 

normas aplicáveis à matéria tributária. Pouco foi delegado ao legislador. 

Segundo Geraldo Ataliba, “[…] o constituinte brasileiro esgotou a disciplina 

da matéria tributária, deixando à lei, simplesmente, a função regulamentar. 

Nenhum arbítrio e limitadíssima esfera de discrição foi outorgada ao 

legislador ordinário”.188 

A Constituição Federal brasileira se destaca em relação às 

Constituições dos demais países pela sua rigidez. Em países como os Estados 

Unidos da América, a França e a Itália, o constituinte estabeleceu apenas 

regras genéricas, como os princípios da igualdade e da legalidade, deixando 

ao alvedrio do legislador infraconstitucional a definição do sistema tributário. 

“O Brasil, ao contrário, inundou a Constituição com princípios e regras 

atinentes ao Direito Tributário. Somos, indubitavelmente, o país cuja 

Constituição é a mais extensa e minuciosa em tema de tributação”.189 

Como consequência, tem-se que, no Brasil, a atuação do 

legislador é coartada, limitada à vasta previsão contida no próprio Texto 

Constitucional. Pode-se dizer que a Constituição estabeleceu os contornos do 

sistema tributário brasileiro, impondo limites e condições à atividade 

187  Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 
22. 

188  Ibid., p. 18. 
189  Cf. Sacha Calmon Navarro Coêlho (Curso de direito tributário brasileiro. 11. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2011, p. 43). 
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legislativa.190 Daí porque Geraldo Ataliba afirma que o sistema constitucional 

brasileiro é o todo, do qual o (sub)sistema constitucional tributário é parte.191 

Os contornos constitucionais do sistema tributário constituem 

limite intransponível pelo legislador complementar e ordinário, quando do 

exercício da competência tributária. 

Em matéria tributária, repise-se, pouco foi delegado ao legislador 

infraconstitucional, em razão da vasta previsão alçada ao plano constitucional. 

Ao lado da repartição da competência impositiva, o constituinte traçou 

princípios, regras, diretrizes que norteiam a tributação no Brasil. Nas palavras 

de Eduardo Domingos Bottallo, “[…] a Constituição disciplina, de modo 

exaustivo e minucioso, a matéria tributária, a ponto de mostrar-se, segundo a 

crítica de alguns, excessivamente detalhista neste campo”. E ressalta o autor 

que,  

[…] a par das hipóteses ou situações possíveis de serem 
objeto de incidências fiscais, na Lei Maior estão também 
indicados os requisitos e restrições a serem observados pelo 
legislador ordinário no seu mister de criar, em concreto, 
referidas incidências.192 

A rigidez do sistema reflete a rigidez da discriminação de rendas. 

Diante da rígida repartição das competências tributárias, da qual advém a 

190  A atividade legislativa de criar tributos não está definida apenas pela norma matriz 
constitucional. Os princípios que informam o sistema constitucional tributário brasileiro 
também devem ser observados pelo legislador ordinário. 

191  Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 
03-06. 

192  Fundamentos do IPI (imposto sobre produtos industrializados). São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 30-31. 
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autorização expressa para o exercício da tributação, afirma-se a rigidez e a 

inflexibilidade do sistema.193 Conforme ensina Ruy Barbosa Nogueira: 

[…] dentro do sistema tributário, a discriminação 
constitucional das rendas tributárias constitui um dos aspectos 
fundamentais da própria disciplina jurídica do federalismo. A 
Constituição adota discriminação exaustiva e inflexível. 
Tendo previsto as entidades autônomas da Federação (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios) começa por distribuir 
a cada uma competência privativa para criar tributos […].194 

Duas foram as preocupações do constituinte ao traçar, na própria 

Constituição, um sistema tributário tão minucioso: buscou o constituinte a 

harmonia do sistema, submetendo a atividade tributária, no Brasil, ao modelo 

constitucional, e consagrou a autonomia das pessoas políticas titulares das 

competências tributárias – União, Estados, Distrito Federal e Municípios.195 

Tudo isso decorre da rígida discriminação da renda. O campo de atuação de 

cada uma dessas pessoas políticas foi exaustivamente demarcado, de modo 

que uma não pode ultrapassar o campo de atuação das outras. 

Em síntese, o sistema tributário brasileiro caracteriza-se pela sua 

rigidez, a qual decorre da hirta demarcação da competência tributária. Diante 

da grande quantidade de previsões constitucionais relacionadas à matéria 

tributária, bem como da limitadíssima atuação do legislador 

193  Cf. Geraldo Ataliba (Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1968, p. 24). 

194  Curso de direito tributário. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 138. 
195  Sobre a autonomia dos entes tributantes, pondera Alcides Jorge Costa que “[…] basta 

examinar as leis estaduais para que se tenha ideia de quão limitada é esta autonomia no 
campo legislativo”. E conclui o autor: “Como se vê, a autonomia dos Estados e dos 
Municípios, embora declarada na Constituição, é a que a mesma Constituição modela” 
(Normas gerais de direito tributário: visão dicotômica ou tricotômica. In: BARRETO, 
Aires Fernandino (Coord.). Direito tributário contemporâneo. Homenagem ao professor 
Geraldo Ataliba. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 26).  
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infraconstitucional, pode-se dizer que o (sub)sistema tributário brasileiro é um 

verdadeiro sistema constitucional. 

5.2 Competência tributária 

Paulo de Barros Carvalho, após reconhecer a existência de várias 

acepções para a locução competência tributária no direito tributário, refere-se 

à autorização constitucional outorgada às pessoas políticas de direito público 

para legislar sobre matéria tributária como  

[…] especificação da competência legislativa, posta como 
aptidão de que são dotadas aquelas pessoas para expedir 
regras jurídicas, inovando o ordenamento, e que se opera pela 
observância de uma série de atos, cujo conjunto caracteriza o 
procedimento legislativo.196 

O sistema jurídico é composto por normas, e, nessa condição, a 

competência tributária também configura uma norma. Trata-se de uma norma 

de estrutura, que confere validade e direciona a atividade legislativa do ente 

tributante. 

Esse direcionamento da atuação do legislador ordinário levada a 

efeito pelas normas de competência pode ser visto de duas perspectivas. 

Consoante as lições de Geraldo Ataliba, “[…] a discriminação de rendas 

oferece um aspecto positivo – enquanto forma de outorga de competências – e 

outro negativo – enquanto inibe aos não contemplados pela outorga”.197 E 

isso, como visto, decorre da rigidez dessa discriminação, que se torna evidente 

196  Direito tributário – linguagem e método. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 236. 
197  Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 

35. 
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diante da minuciosa demarcação do campo de atuação das pessoas políticas 

destinatárias da competência tributária. 

A rígida demarcação do campo de atuação das pessoas políticas 

deu-se por intermédio da referência às materialidades tributárias. Utilizou o 

constituinte critério material objetivo, impondo ao legislador ordinário 

verdadeiro limite à instituição dos tributos.198 Ao assim fazer, o constituinte 

traçou os contornos de cada tributo, a partir dos quais é possível inferir os 

demais critérios da regra-matriz de incidência tributária. Segundo Geraldo 

Ataliba, “[…] de modo genérico, o Texto Magno estabelece quais são os fatos 

a que a lei ordinária pode atribuir a virtude de – se e quando acontecidos – 

darem nascimento a obrigações tributárias concretas”.199 

É por meio da referência expressa às materialidades dos tributos 

que aos entes políticos é conferido poder tributário, e isso se dá por 

intermédio dos signos. Portanto, admitir a modificação do sentido que a esses 

signos foi atribuído pelo constituinte, como se tipos abertos fossem, implica 

modificar a própria competência tributária, o que é incompatível com a rigidez 

do sistema constitucional tributário brasileiro. Modificação desse jaez só seria 

admitida mediante atuação do poder constituinte originário, uma vez 

considerada cláusula pétrea a repartição da competência tributária. 

198  Conforme as lições de Betina Treiger Grupenmacher, “[…] da interpretação sistemática das 
normas constitucionais extraem-se os conceitos dos termos e expressões que compõem o 
critério material das regras-matrizes de incidência dos impostos insertos na competência 
impositiva de cada uma das pessoas políticas de Direito Público. Ao estabelecer os conceitos 
constitucionais, o constituinte limitou a atividade do legislador ordinário quanto ao campo 
material dos tributos, quando da sua instituição por lei ordinária ou complementar” 
(Tributação da atividade-meio no processo industrial. In: CARVALHO, Paulo de Barros 
(Pres.); SOUZA, Priscila de (Coord.). Derivação e positivação no direito tributário. São 
Paulo: Noeses, 2011, p. 186).  

199  Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 198. 
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Nada obstante, a adoção do critério material para a repartição da 

competência tributária não bastou. Tivesse esse sido utilizado com 

exclusividade, seria permitido aos destinatários das competências tributar as 

materialidades que lhes fossem atribuídas onde quer que tivessem sido 

realizadas. Os Estados, por exemplo, poderiam tributar as operações de 

circulação de mercadorias realizadas em qualquer parte do território nacional, 

assim como os Municípios poderiam tributar as prestações de serviços 

realizadas em qualquer parte do País. 

Por essa razão, ao lado do critério material objetivo, elegeu o 

constituinte o critério territorial, na repartição da competência impositiva.200 O 

princípio da territorialidade das leis tributárias foi amplamente resguardado 

pela Constituição, de tal sorte que as leis só têm o condão de produzir seus 

efeitos nos respectivos territórios dos entes que as editaram. Paulo de Barros 

Carvalho já advertira que “[…] a observância eficaz do princípio da 

territorialidade da tributação é condição determinante do bom funcionamento 

e da harmonia que o ordenamento planificou”.201 

Dessa forma, os entes tributantes, no exercício da competência 

tributária, devem respeitar os limites dos territórios em que suas leis irradiam 

efeitos. O alcance extraterritorial das leis, no caso do Imposto sobre a Renda, 

está previsto na própria Constituição Federal, sendo, portanto, uma exceção ao 

princípio da territorialidade implicitamente prestigiado pelo constituinte. 

200  Cléber Giardino já afirmara não ser “[…] juridicamente correta a afirmação de que, no 
sistema tributário brasileiro, haja o imposto sobre serviços ou um imposto sobre 
serviços”, acrescendo que, pelo contrário, há tantos ISS “quantas forem as distintas leis 
ordinárias municipais que concretamente tenham exercido idêntica (em conteúdo) 
competência recebida do Texto Constitucional” (ISS – competência municipal: o artigo 
12 do decreto-lei nº 406. Separata da Resenha Tributária. Excerto da seção imposto 
sobre a renda – comentário n. 32/84. São Paulo: Resenha Tributária, 1984, p. 723). 

201  Curso de direito tributário. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 161. 

 
                                                           
 



   122 
 

Pode-se dizer, assim, que o constituinte, ao repartir a 

competência impositiva, conjugou os critérios material e territorial, tal como 

ensinara Cléber Giardino: 

[…] para efeito de atribuição de competências aos Municípios 
(também aos Estados) a Constituição se vale, 
simultaneamente, de critério “ratione materiae” e de critério 
“ratione loci”; daí se conclui que as faculdades municipais (e 
estaduais), tributárias ou de qualquer outra ordem, só poderão 
ser validamente exercidas quando, pertinentes às matérias 
constitucionalmente referidas, sejam aplicadas tendo por 
fundamento situações ocorridas, ou a ocorrer no interior do 
espaço territorial de cada uma dessas pessoas.202  

Em se tratando de impostos, todas as competências estão 

previstas na Carta Magna de forma expressa. Interessa-nos, para os fins do 

presente trabalho, a competência outorgada aos Estados para a tributação das 

operações relativas à circulação de mercadorias (artigo 155, II da 

Constituição) e, em decorrência dos limites inerentes à mutação dos conceitos 

constitucionais, a competência outorgada aos Municípios para a tributação das 

prestações de serviços (artigo 156, III da Constituição). 

5.2.1 Estrutura das normas de competência 

Vimos que a criação do direito se dá pelo próprio direito e que 

uma das concepções de validade da norma jurídica relaciona-se à sua 

autoridade emissora e ao procedimento que pautou a sua criação. Tudo isso 

202  ISS – competência municipal: o artigo 12 do decreto-lei nº 406. Separata da Resenha 
Tributária. Excerto da seção imposto sobre a renda – comentário n. 32/84. São Paulo: 
Resenha Tributária, 1984, p. 724-725. 
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aponta para a necessidade de o direito conter normas que regulem a produção 

de outras normas. 

Estamos falando do sistema jurídico, uno, que é formado 

exclusivamente por normas. Nele convivem dois tipos de normas: as normas 

de conduta, que interferem diretamente no comportamento humano, regulando 

condutas intersubjetivas, e as normas de estrutura, que regulam a produção de 

outras normas, processos administrativos e judiciais, que prescrevem 

pressupostos, etc.203 É sobre estas que discorreremos neste tópico, ainda que 

brevemente. 

As normas de competência são o principal exemplo das normas 

de estrutura. Tácio Lacerda Gama, ao analisar a norma de competência 

tributária, afirma que ela  

[…] pode ser entendida como o signo, formado com base nos 
textos de direito positivo, a partir do qual se constrói um juízo 
condicional que contempla em sua hipótese as condições 
formais de criação de uma norma e, no seu consequente, os 
limites materiais da competência tributária.204 

A norma de competência, na qualidade de uma norma jurídica, 

possui estrutura lógica dual: no suposto normativo figura uma proposição 

antecedente, que descreve um possível evento do mundo social, e no 

consequente uma proposição tese, de cunho relacional. Ambos – antecedente e 

consequente – estão interligados por um modal deôntico neutro (dever-ser). 

203  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 
9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 42-43. 

204  Sentido, consistência e legitimação. In: HARET, Florence; CARNEIRO, Jerson 
(Coord.). Vilém Flusser e juristas. São Paulo: Noeses, 2009, p. 218. 
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Em resumo, toda norma, inclusive a de competência, assume a seguinte 

estrutura: “se o antecedente, então deve-ser o consequente”.205  

Paulo de Barros Carvalho traz o seguinte exemplo acerca da 

estrutura das normas de competência: “[…] antecedente: dado o fato da 

existência do órgão legislativo municipal. Consequente: deve ser a 

competência para que esse órgão edite normas sobre o ISSQN”.206 

De uma perspectiva mais genérica, pode-se concluir, a partir das 

lições de Tácio Lacerda Gama, que, no suposto normativo da norma de 

competência, tem-se a descrição das condições formais de criação de uma 

norma e, no consequente, a relação entre dois sujeitos, modalizada como 

permitida ou obrigatória, que confere a um deles a aptidão para alterar o 

direito positivo.207 É dizer, dada a existência de condições formais para a 

criação de uma norma, então deve-ser a permissão ou obrigação de um sujeito 

de criá-la. 

É esse, em síntese, o dever-ser de que foi investido o legislador 

ordinário, em decorrência da outorga da competência tributária. De acordo 

com a norma de competência, foram conferidas ao legislador ordinário todas 

as condições formais para a criação de normas com vistas à instituição de 

tributos, dentre as quais prevalece a indicação de suas materialidades. 

Dizemos que as materialidades prevalecem na outorga da 

competência impositiva, pois dela decorrem todos os aspectos da regra-matriz 

205  Ver Paulo de Barros Carvalho (Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 
9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 26). 

206  Ibid., p. 43, grifos do autor. 
207  Sentido, consistência e legitimação. In: HARET, Florence; CARNEIRO, Jerson 

(Coord.). Vilém Flusser e juristas. São Paulo: Noeses, 2009, p. 218. 

 
                                                           
 



   125 
 

de incidência tributária. Da materialidade, recortamos o seu núcleo: o verbo, 

acompanhado de seu complemento. É ele quem direciona a atuação do 

legislador; é ele o seu limitador. Tamanha é a sua importância que uma 

alteração no sentido atribuído ao signo, ainda que dentro do conteúdo 

semântico mínimo desse signo, pode ampliar o âmbito de atuação do 

legislador ordinário, como se verá mais adiante.   

5.3 Tipos e conceitos 

Vimos que o constituinte valeu-se do critério material para a 

repartição da competência impositiva.208 Ao assim fazer, utilizou signos que 

constituem o núcleo da materialidade dos tributos, a exemplo dos signos 

mercadoria, serviço, propriedade, renda, dentre outros. Resta-nos, agora, 

perquirir se esses signos constituem conceitos ou tipos, do que decorrem os 

limites da atuação do legislador infraconstitucional. 

Tipo e conceito são estruturas que se distinguem pelo grau de 

precisão. O tipo contempla notas referenciais do objeto, renunciáveis, sendo, 

portanto, uma estrutura aberta, flexível. Nas palavras de Misabel Derzi, “[…] 

tipo é o nome que se dá à ordem que, comparativamente, ordena objetos, 

segundo características nem rígidas nem flexíveis, em sistema aberto, 

graduável, voltado à realidade de valor e sentido”.209 O tipo, portanto, requer 

um mínimo de características que permitam identificar o sentido do todo. 

Podem até faltar algumas características em certos objetos, mas isso não os 

tornará atípicos, já que o tipo é um conjunto aberto. 

208 Tal como exposto no item 5.2, ao lado do critério material objetivo, elegeu o constituinte o 
critério territorial, na repartição da competência impositiva. 
209  Direito tributário, direito penal e tipo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 65. 
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O objeto não se subsume ao tipo; nele se ordena. A denotação do 

objeto se dá com o conceito, pois a ele se subsume. 

O conceito é uma estrutura com maior rigidez, em relação ao 

tipo. Tem-se um conceito fechado quando uma característica do objeto for 

necessária e, portanto, irrenunciável. Se renunciável e graduável for essa 

característica, ter-se-á um tipo, e não um conceito. 

O conceito fechado, por encerrar uma classificação, também é 

chamado de conceito classificatório. Classificar e tipificar são atividades 

distintas: embora ambas ordenem os objetos abrangidos por um dado conceito, 

os tipos nunca exaurem os conceitos, dada a renunciabilidade de suas notas; as 

classes, diversamente, os esgotam.210 

Esses são os dois extremos: numa ponta, estão os tipos, cuja 

flexibilidade e abertura são traços distintivos; noutra ponta, estão os conceitos 

fechados, que denotam um objeto especificamente, não comportando 

transições fluidas. Entre um e outro figuram os conceitos indeterminados (ou 

obscuros), cujas notas do objeto, por serem quase totalmente desconhecidas, 

implicam qualquer possibilidade de caracterização. Os conceitos 

indeterminados, segundo Misabel Derzi, assim se qualificam pela 

ambiguidade, polissemia ou vaguidade: “[…] o Direito é campo fértil de 

normas e conceitos obscuros e indeterminados, expressos em palavras 

largamente ambíguas, polissêmicas ou vagas”.211 

210  Sentido, consistência e legitimação. In: HARET, Florence; CARNEIRO, Jerson 
(Coord.). Vilém Flusser e juristas. São Paulo: Noeses, 2009, p. 74. 

211  Ibid., p. 76. 
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Os conceitos indeterminados não se confundem com os tipos, 

pelo fato de, nestes, as notas referenciais do objeto estarem demarcadas. Elas 

podem não exaurir todas as características do objeto, mas são claras. 

Diversamente, nos conceitos indeterminados as notas do objeto, embora 

rígidas, não são plenamente conhecidas. 

Contudo, nada obsta que os conceitos indeterminados venham a 

se tornar determinados, assumindo o caráter de tipo ou conceito fechado. 

Citando o exemplo de Misabel Derzi, os conceitos indeterminados utilizados 

pelo legislador para conferir poder discricionário amplo à Administração são 

determináveis em relação a um dado caso concreto, com o que se tem a 

individualização da norma, pois direcionada a um caso isolado. Por outro 

lado, caso fossem emanados regras e critérios que direcionassem a aplicação 

dessa norma para certos casos, de modo genérico, ter-se-ia o tipo.212 

Não se pode afirmar que, no direito positivo, existem tipos, 

conceitos fechados ou conceitos indeterminados. Pensamos que o mais correto 

a se dizer é que todas essas figuras coexistem no direito. Estão presentes os 

conceitos fechados – como o de propriedade, renda e doação – e os conceitos 

indeterminados – como o da função social da propriedade –, estes últimos 

determináveis para a formação de um tipo (se descritos mediante notas 

renunciáveis, flexíveis, abertas) ou de um conceito fechado. Pode o próprio 

direito definir, demarcar as notas irrenunciáveis do objeto, com o que tal 

conceito tornar-se-á fechado. 

212  Sentido, consistência e legitimação. In: HARET, Florence; CARNEIRO, Jerson 
(Coord.). Vilém Flusser e juristas. São Paulo: Noeses, 2009, p. 78. 
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Nada obstante, é preciso ter em mente que essa determinação é 

cabível tão somente para conceitos indeterminados. Diante de conceitos 

previamente fechados, não pode o legislador dispor sobre o objeto para 

estabelecer notas e características distintas daquelas já existentes. É sobre isso 

que discorreremos a seguir, com ênfase na repartição da competência 

tributária. 

5.4 Conceitos constitucionais e repartição da competência tributária 

Como visto no item 5.1 supra, no Brasil, o sistema tributário está 

plasmado na Constituição. O constituinte foi sobremodo minucioso ao dispor 

sobre a tributação, traçando regras e diretrizes invioláveis, insuperáveis pelo 

legislador infraconstitucional.  

Portanto, a tributação, no Brasil, segue o modelo constitucional, 

cuja base é a repartição rígida da competência tributária. O constituinte houve 

por bem demarcar o campo de atuação de cada uma das pessoas políticas de 

direito público, atribuindo-lhes certas materialidades para tributação. E, ao 

assim fazer, acabou o constituinte por delinear o arquétipo dos tributos, cuja 

observância é obrigatória pelos entes tributantes. 

A Constituição Federal não cria tributos, apenas autoriza os entes 

públicos a fazerem, porém não de forma livre. Sua atuação está limitada, 

restrita, coartada aos preceitos previamente consignados no Texto 

Constitucional. Eis a rigidez a que nos referimos linhas acima. Inflexível é a 

Constituição brasileira, na medida em que tratou de estabelecer, moldar o 

sistema tributário, pouco delegando ao legislador infraconstitucional. 
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Na linha desse raciocínio, conclui-se que a materialidade a que 

fez uso o constituinte reúne conceitos fechados, e não tipos. Se de tipos se 

tratasse, o legislador infraconstitucional poderia agir com liberdade ao 

instituir os tributos de sua competência, bastando respeitar apenas os traços 

típicos inerentes ao tipo. No entanto, jamais se poderia conceber uma 

Constituição rígida diante de atuação do legislador desse jaez. 

Os conceitos dos signos utilizados na repartição da competência 

impositiva são fechados. Contrariamente ao que ocorre com os signos 

referidos em alguns princípios, cujo conceito apresenta-se de forma 

indeterminada, porém passível de determinação, os signos mencionados na 

outorga da competência tributária conotam características irrenunciáveis, sem 

as quais o objeto não pode ser identificado. 

Já advertira Karl Larenz que os problemas na identificação do 

significado preciso de um texto legislativo decorrem dos termos utilizados, 

sujeitos a mais de uma significação. Ensina o autor 

Que o significado preciso de um texto legislativo seja 
constantemente problemático depende, em primeira linha, do 
facto de a linguagem corrente, de que a lei se serve em grande 
medida, não utilizar, ao contrário de uma lógica axiomatizada 
e da linguagem das ciências, conceitos cujo âmbito esteja 
rigorosamente fixado, mas termos mais ou menos flexíveis, 
cujo significado possível oscila dentro de uma larga faixa e 
que pode ser diferente segundo as circunstâncias, a relação 
objectiva e o contexto do discurso, a colocação da frase e a 
entoação de uma palavra.213 

213  Metodologia da ciência do direito. 5. ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2009, p. 439. 
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Problemas dessa natureza não podem ocorrer na delimitação da 

competência tributária, razão pela qual o intérprete deve trabalhar, nesse tema, 

com conceitos fechados. 

Ademais, somente os conceitos fechados permitem a segurança 

jurídica assegurada pela outorga da competência impositiva. Em nosso 

sistema tributário, a tributação segundo o arquétipo traçado pela Constituição 

constitui garantia dos contribuintes, razão pela qual a indeterminação do 

conceito correspondente ao signo que complementa o verbo da materialidade 

dos tributos ou, ainda, a sua flexibilização e abertura, conforme requerem os 

tipos, são incompatíveis com essa garantia. Admitir-se a presença de conceitos 

indeterminados ou tipos nas normas de competência tributária implica a 

incerteza do direito e a insegurança jurídica. Consoante as lições de Misabel 

Derzi,  

[…] o conceito determinado e fechado (tipo no sentido 
impróprio), ao contrário, significa um reforço à segurança 
jurídica, à primazia da lei, à uniformidade no tratamento dos 
casos isolados, em prejuízo da igualdade, da funcionalidade e 
adaptação da estrutura normativa às mutações sócio-
econômicas.214 

A despeito de a competência tributária trazer conceitos fechados, 

não nos parece impossível a ocorrência de mutações. De um lado, o processo 

de construção da norma jurídica a partir dos enunciados de outorga da 

competência impositiva sofre forte influência da realidade social; de outro 

lado, os signos utilizados pelo constituinte nesses enunciados não possuem 

sentido unívoco, fazendo-se necessário que a sua significação seja construída, 

214  Sentido, consistência e legitimação. In: HARET, Florence; CARNEIRO, Jerson 
(Coord.). Vilém Flusser e juristas. São Paulo: Noeses, 2009, p. 84. 
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sedimentada pelos juristas, a partir do contexto social. Evidentemente, 

alterado o contexto social, pode-se alterar tal significação, porém não de 

forma a retirar a rigidez que marca a Constituição brasileira. 

5.5 A significação dos conceitos constitucionais 

Vimos que os signos referidos nos enunciados prescritivos de 

outorga das competências tributárias encerram conceitos fechados. Uma 

primeira indagação que nos vem à mente diz respeito à construção da 

significação desses conceitos. Onde deve o intérprete buscar o sentido a ser 

atribuído a esses conceitos? 

O constituinte de 1988, ao valer-se de conceitos quando da 

repartição da competência impositiva, referiu signos que já eram portadores 

de algum sentido, nos horizontes da cultura. Utilizasse o constituinte um signo 

novo, inexistente no código comum entre emissor e receptor, necessária seria 

a edição de um enunciado que contivesse a sua definição. Tratando-se de 

signo já existente, deve-se considerar o sentido que lhe é atribuído no uso 

comum e que foi incorporado pelo direito. Pode haver, ainda, a renúncia do 

constituinte ao uso jurídico comum de um determinado signo, hipótese em que 

deve haver um enunciado expresso nesse sentido, que prescreva uma nova 

significação a esse signo. Isso só seria aceito por se tratar de um enunciado 

constitucional. 

A identificação do uso comum do signo não esgota a missão do 

intérprete. É apenas o primeiro passo. Pode o intérprete buscar nos dicionários 

o seu sentido, porém apenas como uma referência. Não necessariamente esse 

sentido é o empregado pelo jurista. 
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Em se tratando de conceitos constitucionais, deve o intérprete 

buscar o uso comum do signo na linguagem jurídica. Ricardo Guastini já 

advertira que os textos normativos e o uso comum dos juristas são a fonte para 

a busca das significações próprias do discurso jurídico, e não os dicionários.215 

Consoante o escólio de Klaus Tipke e Joachim Lang, “[…] o recurso a meios 

auxiliares da linguística geral, como dicionários, só é admissível se o 

aplicador da lei pode deduzir que a lei emprega um conceito com seu 

conteúdo linguístico geral”.216 

Em alguns casos, o uso comum do signo na linguagem social 

pode coincidir com o uso comum do jurista; porém, em outros, o jurista 

atribui ao signo significação própria, exclusiva da linguagem jurídica. 

Acabamos de consultar o dicionário Houaiss da língua 

portuguesa e não logramos êxito ao identificar o signo autopoiese. 

Certamente, esse não é um signo comumente usado na realidade social, 

embora fosse usualmente utilizado pelos juristas para referirem o fechamento 

operativo e a abertura cognitiva do sistema jurídico. Nesse caso, forçoso que o 

intérprete busque diretamente o uso comum do signo na linguagem dos 

juristas. 

Situação diversa ocorre com o signo recurso, citado no inciso LV 

do art. 5º da Constituição. Esse signo é usual na realidade social, para 

designar riqueza, um dom ou talento ou, ainda, o meio empregado para vencer 

uma dificuldade.217 Sua significação, nesse aspecto, é bastante ampla. 

215  Cf. Ricardo Guastini (Distinguiendo: estudios de teoría y metateoría del derecho. Trad. 
Jordi Ferrer i Beltrán. Barcelona: Gedisa, 1999, p. 229). 

216  Direito tributário. v. I, trad. Luiz Dória Furquim. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 
2008, p. 47. 

217  Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004, s.v. recurso. 
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Todavia, esse signo não é utilizado pelos juristas com a mesma significação. 

Na linguagem do direito, recurso significa o meio que a parte vencida possui 

de pleitear a revisão de uma decisão que lhe foi desfavorável. 

Portanto, não basta que o intérprete busque o uso comum dos 

signos constitucionais. O caminho a ser percorrido deve ir além. Deve o 

intérprete alcançar o uso comum dos signos entre os juristas. 

O uso comum dos signos pelos juristas pode advir de enunciados 

jurídicos prescritivos ou descritivos. Pode uma norma jurídica preexistente 

trazer, em sua estrutura implicacional, a descrição do signo. Referimo-nos à 

norma geral e abstrata que prescreve o que se entende por importação de 

produtos estrangeiros, por exemplo, bem como à norma individual e concreta, 

exarada pelo juiz, que prescreve o que se deve entender por industrialização. 

No primeiro caso, a univocidade do sentido não causa anseios ao intérprete218; 

já, no segundo caso, podem existir normas conflitantes, antagônicas, devendo 

o intérprete identificar aquela de superior hierarquia, consoante o órgão 

emissor. 

De outro lado, também a doutrina, consistente em enunciados 

descritivos apresentados pelos estudiosos do direito, apresenta valiosíssimo 

conteúdo e diretriz para a atividade do intérprete. Não são poucos os signos 

utilizados pelo constituinte cujo sentido recepcionado adveio do seu uso na 

doutrina. 

Nesse contexto, tem-se que o constituinte de 1988 referiu signos, 

valendo-se do sentido utilizado no uso comum dos juristas. Ao resguardar aos 

218  O que pode gerar controvérsias, segundo pensamos, é a qualificação do fato àquele 
descrito na norma. 

 
                                                           
 



   134 
 

cidadãos o direito à ampla defesa e ao contraditório, com os meios e recursos 

inerentes à defesa, não quis o legislador constitucional fazer referência a 

riquezas, mas, diversamente, à via cabível à reforma das decisões 

administrativas e judiciais. 

Ao interpretar os enunciados constitucionais de outorga da 

competência tributária, a missão do exegeta consiste em buscar o sentido dos 

signos (substantivos) que exprimem a materialidade dos tributos na linguagem 

comum do jurista. 

Partindo do exemplo dado linhas acima, o sentido do signo 

recurso, preexistente à promulgação do Texto Constitucional de 1988, é 

comum a todos os ramos do direito. Como é cediço, o direito, para fins 

meramente didáticos, divide-se em ramos autônomos, sendo o Direito 

Tributário um deles. Não raras são as vezes em que o constituinte refere 

signos cuja significação jurídica advém de outros ramos do direito. Nas 

palavras de Geraldo Ataliba: 

[…] os fatos que fazem nascer as obrigações dos impostos são 
fatos que se produzem na esfera privada, na esfera das 
pessoas particulares, e esses fatos, a maioria deles é regulada 
pelo direito privado, direito trabalhista, direito civil, direito 
comercial, direito bancário, etc., etc. O direito tributário 
sobrepõe-se ao direito privado, respeitando-o nessas 
matérias.219 

Vejamos, ainda, as lições de Alfredo Augusto Becker: 

Não existe um legislador tributário distinto e contraponível a 
um legislador civil ou comercial. Os vários ramos do Direito 
não constituem compartimentos estanques, mas são partes de 

219  ICMS na Constituição. Revista de direito tributário. São Paulo: Malheiros, n. 57, p. 91-
104, jul./set. 1991, p. 104. 
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um único sistema jurídico, de modo que qualquer regra 
jurídica exprimirá sempre uma única regra (conceito ou 
categoria ou instituto jurídico) válida para a totalidade 
daquele único sistema jurídico. Esta interessante 
fenomenologia jurídica recebeu a denominação de cânone 
hermenêutico da totalidade do sistema jurídico.220 

O sentido do signo imóvel, por exemplo, utilizado na repartição 

da competência tributária aos Municípios, é oriundo do Direito Civil. O 

mesmo ocorre com o signo mercadoria, utilizado na repartição da 

competência tributária aos Estados, cujo sentido atribuído pelos juristas 

provém do Direito Comercial. 

Karl Larenz chama a atenção para o fato de que a linguagem 

jurídica não pode se afastar da linguagem comum social, na medida em que o 

direito, em razão de sua finalidade, deve ser conhecido por todos. Uma norma 

incompreensível pela sociedade é, pois, ineficaz. Assevera que 

O legislador serve-se da linguagem corrente porque e na 
medida em que se dirige ao cidadão e deseja ser entendido por 
ele. Para além disso, serve-se em grande escala de uma 
linguagem técnico-jurídica especial, na qual ele se pode 
expressar com mais precisão, e cujo uso o dispensa de muitos 
esclarecimentos circunstanciais. No entanto, também esta 
linguagem técnica se apoia na linguagem geral, uma vez que 
o Direito, que a todos se dirige e a todos diz respeito, não 
pode renunciar a um mínimo de compreensibilidade geral.221 

Deveras, existindo no direito um sentido comum sedimentado 

para um signo constitucional, é ele o recepcionado pela Carta de 1988. Em se 

tratando da outorga de competências, os signos exprimem um conceito 

220  Teoria geral do direito tributário. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2007, p. 129. 
221  Metodologia da ciência do direito. 5. ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2009, p. 451. 
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fechado, que, nessa condição, não admite nenhuma flexibilização em sua 

definição.  

Vejamos, a seguir, trecho do voto do Ministro Cezar Peluso, 

exarado no Recurso Extraordinário nº 346.084-6/PR: 

Como já exposto, não há, na Constituição Federal, prescrição 
de significado do termo faturamento. Se se escusou a 
Constituição de o definir, tem o intérprete de verificar, 
primeiro, se, no próprio ordenamento, havia então algum 
valor semântico a que se pudesse filiar-se o uso constitucional 
do vocábulo, sem explicitação do sentido particular, nem 
necessidade de futura regulamentação por lei inferior. É que, 
se há correspondente semântico na ordem jurídica, a 
presunção é de que a ele se refere o uso constitucional. 
Quando u’a mesma palavra, usada pela Constituição sem 
definição expressa nem contextual, guarde dois ou mais 
sentidos, um dos quais já incorporado ao ordenamento 
jurídico, será esse, não outro, seu conteúdo semântico, porque 
seria despropositado supor que o texto normativo esteja 
aludindo a objeto extrajurídico.222 

No caso concreto analisado, havia na jurisprudência e na 

doutrina um conceito consolidado de faturamento, de modo que a esse 

conceito estava limitado o intérprete. Somente com a alteração formal do 

Texto Constitucional, que implicou a inserção do signo receita bruta, é que o 

legislador tributário logrou alcançar toda a receita auferida pelas pessoas 

jurídicas.  

Consoante Paulo Ayres Barreto:  

[…] quanto mais extenso for o rol de prescrições 
constitucionais e, consequentemente, a referência a termos 

222  STF, Tribunal Pleno, RE 346.084-6/PR, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 09.11.2005, D.J. 
01.09.2006. 
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que nos permitam concluir pela recepção de conceitos 
preexistentes, maior será a possibilidade de uma definição 
estrutural do sistema já no plano constitucional.223  

Nessa situação se enquadra a Constituição brasileira de 1988. No 

extenso rol de prescrições sobre o sistema tributário, estão referidos signos 

preexistentes, recepcionados, cuja significação já fora atribuída outrora pelos 

juristas. Pode-se dizer que o sistema tributário nacional é constitucional, pois 

diminuta é a atividade do legislador infraconstitucional, notadamente no que 

se refere à atribuição de sentido aos signos constitucionais. Nesse mister, é 

dado ao legislador complementar e ordinário tão somente aclarar o conteúdo 

de significação atribuído aos signos. 

Não se pode admitir, diante da uniformidade de um sentido 

jurídico atribuído a um signo constitucional, venha o legislador 

infraconstitucional a alterá-lo, para um determinado fim. Somente ao poder 

reformador é permitido fazê-lo. No Direito Tributário, essa vedação está 

prescrita no artigo 110 do Código Tributário Nacional. Não pode o legislador 

infraconstitucional tributário, para fins de alargar a competência tributária dos 

Municípios, dispor que uma cessão de direito de uso configura uma prestação 

de serviço. Já está sedimentado no direito positivo que prestação de serviço 

implica uma obrigação de fazer, de modo que tudo o que estiver excluído 

desse conceito está fora da competência dos Municípios. Ao legislador 

infraconstitucional – complementar ou ordinário – é vedado esse mister. Ao 

legislador infraconstitucional tributário é permitido tão somente aclarar o 

223  Elisão tributária – limites normativos. Tese (Livre Docência em Direito) – Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p. 78. 
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sentido empregado pela Constituição na repartição da competência tributária; 

jamais alterá-lo. 

Pode ocorrer de o uso comum de um signo no meio jurídico vir a 

ser modificado. Diversos são os fatores que podem levar a essa alteração de 

sentido, como a realidade social. O contexto, a intertextualidade e as 

mudanças de ideologia são exemplos de fatores que podem influenciar na 

construção de sentido dos signos e dos enunciados prescritivos em que 

inseridos. Assim, o conceito atribuído pelos juristas aos signos constitucionais 

pode sofrer alguma modificação de sentido no tempo, sendo que nessa 

conformidade passará a ser recepcionado pelo Texto Constitucional. Sobre 

isso, discorreremos com mais vagar no tópico seguinte. 

5.6 Mutação dos conceitos constitucionais  

A despeito de os conceitos constitucionais serem fechados, 

inflexíveis, com notas irrenunciáveis, não se pode negar a existência de um 

mínimo de abertura que permite alguma modificação nas notas desses 

conceitos ao longo do tempo.  

Os conceitos constitucionais, embora fechados, não são fixos. De 

um lado, o processo de construção de sentido é inesgotável; o signo é passível 

de interpretação por infinitas vezes, consoante a vontade do intérprete. De 

outro lado, esse processo interpretativo permite a influência de fatores que 

podem levar a sentido diverso daquele inicialmente construído. 

A essa modificação de sentido referimo-nos como mutação do 

conceito. Tem-se a mudança de sentido do signo sem que o texto normativo 

tenha sido alterado. Em outras palavras, o suporte físico (S1) permanece o 
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mesmo, modificando-se somente a significação atribuída ao signo. Quando há 

a introdução de uma norma constitucional que aponte significação diversa 

para o sentido preexistente recepcionado pela Constituição, tem-se, 

diversamente, a alteração ou transformação do conceito. 

Vale dizer, a mutação do conceito pressupõe a inocorrência de 

modificação do texto. Diz-se haver mutação do conceito quando tão somente 

se verifica a modificação do sentido originariamente atribuído ao signo, com o 

passar dos anos. Havendo a alteração formal do texto, tem-se a transformação 

do conceito, e não a sua mutação. 

O sentido de um conceito constitucional pode alterar-se em razão 

do contexto em que a nova interpretação for realizada, nele compreendida a 

alteração de comportamento da sociedade em determinada situação, ou da 

introdução de novos enunciados prescritivos constitucionais, que, em diálogo 

com outros, podem fornecer conteúdos de significação diversos para o 

intérprete. Diante desses fatores, o sentido preexistente de um signo, obtido do 

uso comum na linguagem jurídica, pode vir a modificar-se, ainda que não haja 

um enunciado que prescreva essa alteração de sentido, do que se conclui que o 

conceito constitucional é passível de mutação. 

Lembremo-nos de que os conceitos constitucionais são fechados, 

inflexíveis. Portanto, essa alteração de sentido decorrente da mutação do 

conceito é restrita, diminuta, atingindo apenas algumas notas do conceito, sem 

desnaturá-lo. Os limites possíveis do signo devem ser respeitados. 

Conforme exposto no Capítulo 4, por mutação constitucional 

entende-se a alteração de sentido de um enunciado sem que outro tenha sido 

editado. Consoante as lições de Anna Candida da Cunha Ferraz: 
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[…] alteração, não da letra ou do texto expresso, mas do 
significado, do sentido e do alcance das disposições 
constitucionais, através ora da intepretação judicial, ora dos 
costumes, ora das leis, alterações essas que, em geral, se 
processam lentamente, e só se tornam claramente perceptíveis 
quando se compara o entendimento atribuído às cláusulas 
constitucionais em momentos diferentes, cronologicamente 
afastados um do outro, ou em épocas distintas e diante de 
circunstâncias diversas. 224 

Como bem advertiu Anna Candida da Cunha Ferraz, essa 

mudança de sentido não se dá de um dia para o outro, mas com o passar dos 

anos, em função de evoluções, alterações que interfiram diretamente na 

interpretação dos conceitos constitucionais. 

Assevera Misabel Derzi que os conceitos jurídicos, embora 

conceitos, não são imutáveis. Ensina a autora que 

Conceitos jurídicos e classificações não são, por sua própria 
natureza, imutáveis, eternos, mas sempre ligados às lentas 
mutações de significações ou às alterações legislativas. O 
sistema jurídico é histórico e aberto. 
Reconhecermos tendências conceituais classificatórias em um 
ou outro ramo jurídico, não significa optarmos por uma visão 
estática e fixa do Direito. Os conceitos jurídicos e as classes, 
ao longo do tempo, tendo em vista as potencialidades de 
criação legal ou as mudanças de significação, oscilam e se 
alteram. O conceito de pessoa e suas classes, no Direito 
Romano, não correspondem ao conceito de pessoa no nosso 
Direito, por exemplo.225 

Essa mutação dos conceitos constitucionais é inexorável. O seu 

sentido original é obtido pela atividade humana de construção de sentido e o 

224  Processos informais de mudança da Constituição: mutações constitucionais e mutações 
inconstitucionais. São Paulo: Max Limonad, 1986, p. 9-10. 

225  Sentido, consistência e legitimação. In: HARET, Florence; CARNEIRO, Jerson 
(Coord.). Vilém Flusser e juristas. São Paulo: Noeses, 2009, p. 74. 
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pensar do homem, pela sua natureza, evolui com o passar do tempo. Novas 

referências, novos acontecimentos, novas ideologias e novas tecnologias 

contribuem para a constante evolução do pensamento humano. 

Tércio Sampaio Ferraz Jr., recorrendo às regras do bom senso, 

assevera que até mesmo conceitos institucionais são passíveis de mutação. 

Vale-se, como exemplo, do conceito institucional de família, cuja evolução de 

sentido no uso comum do jurista é inegável, tendo em vista o reconhecimento 

das relações homossexuais. E conclui: “Daí, mesmo em se tratando de 

conceitos institucionais, o inevitável recurso às regras do bom-senso ou que, 

pelo menos, o bom-senso da prudentia juris constrói ao longo do tempo”.226 

Ainda que de conceitos fechados tenha se valido o constituinte 

de 1988 na repartição da competência impositiva, um mínimo de mutação lhe 

é admitido, em respeito à evolução dos tempos. Como já enfatizara Anna 

Candida da Cunha Ferraz, “[…] não se pode, a pretexto de respeitar o espírito 

da Constituição, imobilizar-lhe o significado, o alcance, torna-la estática, 

inadequada ao presente ou impermeável a inovações futuras”.227 

Evidentemente, limites há para essa abertura, consistentes no conteúdo 

semântico mínimo atribuível ao signo. Uma mutação de sentido que extrapole 

os limites possíveis do signo não é compatível com a irrenunciabilidade das 

notas dos conceitos. Mutação desse jaez só é permitida nos tipos, em virtude 

da abertura que lhe é inerente. 

226  Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão, dominação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2008, p. 255-256. 

227  Processos informais de mudança da Constituição: mutações constitucionais e mutações 
inconstitucionais. São Paulo: Max Limonad, 1986, p. 58. 
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Por essa razão, não podemos concordar com a manifestação do 

Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário nº 346.084-6/PR. 

Propugnou o Ministro que, 

[…] na tarefa de concretizar normas constitucionais abertas, a 
vinculação de determinados conteúdos ao texto constitucional 
é legítima. Todavia, pretender eternizar um específico 
conteúdo em detrimento de todos os outros sentidos 
compatíveis com uma norma aberta constitui, isto sim, uma 
violação à Constituição.228 

Em primeiro lugar, a Constituição, dada a rigidez da repartição 

da competência impositiva, não traz tipos abertos, mas, diversamente, 

conceitos fechados; e, em segundo lugar, as mutações permitidas pelos 

conceitos fechados são restritas e estão limitadas ao conteúdo possível do 

signo. 

Segundo leciona Tércio Sampaio Ferraz Jr.: 

[…] o entendimento dos conceitos usados por uma norma 
conhece, pois, limitações. O âmbito de liberdade de 
interpretação tem o texto da norma como limite. Afinal, o 
significado do texto tem de apontar para um universo material 
verificável em comum ou para um uso comum e constante das 
expressões, pois, sem isso, a comunicação seria impossível.229 

E continua esse autor, aduzindo que “[…] isso não significa, 

obviamente, que os conceitos não se alterem no tempo”.230 

228  Voto vencido do Min. Gilmar Mendes no RE 346.084-6/PR. STF, Tribunal Pleno, RE 
346.084-6/PR, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 09.11.2005, D.J. 01.09.2006. 

229  Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão, dominação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2008, p. 255. 

230  Ibid., loc. cit. 
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Anna Candida da Cunha Ferraz adverte que a expressão mutação 

constitucional pode se referir ora às mutações que não violentam a 

Constituição, ora às mutações que contrariam a Constituição e que, por isso, 

não devem prevalecer. As primeiras são trabalhadas pela autora como 

mutações constitucionais, e as últimas, como mutações inconstitucionais. 

Estas correspondem a “[…] modalidades de processos que introduzem 

alteração constitucional, contrariando a Constituição, ultrapassando os limites 

constitucionais fixados pelas normas […]”.231 Sobre esse tema, reportamo-nos 

ao item 4.3.5 do presente. 

Ao nos referirmos às mutações dos conceitos fechados utilizados 

pelo constituinte de 1988 na repartição da competência tributária, referimo-

nos às alterações de sentido que se compatibilizam com o Texto 

Constitucional, dentro do limite possível do signo. Se a alteração de sentido 

dos signos constitucionais vier a contrariar um direito ou garantia 

constitucional, não se a admite, por comprometer a coerência e a rigidez do 

sistema. 

Exemplo de mutação inconstitucional seria a alteração de sentido 

do signo faturamento propugnada pela Fazenda Nacional. Ao dispor sobre a 

competência tributária da União para instituir contribuições sociais, o 

constituinte, no artigo 195, inciso I, utilizou o signo faturamento, valendo-se 

do sentido a ele atribuído pelos juristas. Na linguagem comum dos juristas, o 

signo faturamento designa o produto da venda de bens e serviços, tendo sido 

esse o conceito recepcionado pelo Texto Constitucional, tal como reconheceu 

231  Processos informais de mudança da Constituição: mutações constitucionais e mutações 
inconstitucionais. São Paulo: Max Limonad, 1986, p. 10. 
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o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 150.755-1/PE232. A 

despeito disso, com a edição da Lei nº 9.718/98, por meio da qual o legislador 

ordinário pretendeu alargar o sentido do signo faturamento para equipará-lo a 

receita bruta, propugnou a Fazenda Nacional pela modificação de sentido do 

conceito de faturamento recepcionado pela Constituição. A prevalecer esse 

entendimento, ter-se-ia, a nosso ver, uma mutação inconstitucional, uma vez 

que essa modificação de sentido, ultrapassando os limites possíveis do signo, 

o que é incompatível com a natureza dos conceitos fechados, acabaria por 

alterar a competência tributária da União por veículo normativo 

infraconstitucional. Acertadamente, o Supremo Tribunal Federal houve por 

bem inibir tal pretensão, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 346.084-

6/PR233. 

Reconhecida a inexistência de mutação do signo faturamento, o 

legislador constitucional viu-se compelido a editar a Emenda Constitucional 

nº 20, de 1998, para conferir nova redação ao art. 195, inciso I da Constituição 

e inserir o signo receita na alínea ‘b’ desse dispositivo. Somente com a 

inserção de novo enunciado prescritivo que faz referência expressa ao signo 

receita é que as contribuições sociais passaram a incidir sobre a totalidade das 

receitas auferidas pelas pessoas jurídicas. 

232  O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 150.755-
1/PE, relativo ao Finsocial das prestadoras de serviços, decidiu que, para os fins das 
contribuições previstas no artigo 195, I da Constituição Federal, a receita bruta só poderá 
prevalecer como base de cálculo das contribuições sociais se entendida como sinônimo 
de faturamento. Assim, consagrou o conceito constitucional de faturamento, 
recepcionado pela Constituição de 1988: receita bruta proveniente da venda de bens e 
serviços, conforme as disposições contidas no Decreto-lei nº 2.397/87. STF, Pleno, RE 
150.755-1-PE, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 18.11.1992, DJ 20.08.1993. 

233  Tribunal Pleno, RE 346.084-6/PR, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 09.11.2005, DJ 
01.09.2006. 
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Nesse aspecto, deve-se advertir para o uso comum do signo 

receita na linguagem jurídica. Para os juristas, constituem receita apenas os 

ingressos que têm o condão de incrementar o caixa da pessoa jurídica. Nas 

palavras de Aires Barreto, “[…] apenas os aportes que incrementem o 

patrimônio, como elemento novo e positivo, são receitas”.234 Ingressos que 

não se destinem ao caixa, mas se repassem a terceiros não configuram receita. 

“As entradas que não provocam incremento no patrimônio representam mera 

passagem de valores. São somas a serem repassadas a terceiros, que não 

implicam qualquer modificação no patrimônio da empresa”.235 Ingresso é, 

pois, o gênero, do qual receita é espécie. Esse é o conceito de receita 

preexistente, recepcionado pelo Texto Constitucional.  

Outro exemplo de mutação inconstitucional seria a alteração de 

sentido do signo serviço propugnada pela Fazenda Municipal. O enunciado do 

inciso III do artigo 156 da Constituição refere o signo serviço, cujo conceito 

advém do Direito Civil, antes mesmo da promulgação da Carta de 1988. Na 

linguagem comum do jurista, serviço consiste em uma obrigação de fazer a 

terceiros. Pretendia a Fazenda Municipal alterar o conteúdo de significação 

desse signo para incluir no seu conceito obrigações de dar, como a locação de 

bens móveis. Esse tema foi levado ao Supremo Tribunal Federal, que, ao 

julgar o Recurso Extraordinário nº 116.121-3/SP, acertadamente reconheceu a 

impossibilidade de atribuir esse sentido ao signo serviço, por extrapolar seus 

limites possíveis, tal como recepcionado pela Constituição236. O conceito de 

serviço exclui o de locação de bem móvel. Fosse outra a posição da Corte 

234  Curso de Direito Tributário Municipal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 370. 
235  Ibid., loc. cit. 
236  STF, Tribunal Pleno, RE 116.121-3/SP, Rel. Min. Octavio Gallotti, Rel. para acórdao 

Min. Marco Aurélio, j. 11.10.2000, DJ 25.05.2001. 
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Suprema, ter-se-ia uma mutação da qual decorreria a alteração da competência 

tributária dos Municípios, à míngua de autorização constitucional. 

Em ambos os casos, o Supremo Tribunal Federal houve por bem 

respeitar o conceito preexistente dos signos utilizados pelo constituinte na 

repartição da competência tributária. As tentativas do legislador 

infraconstitucional (complementar e ordinário) de ampliar o âmbito de 

incidência das contribuições sociais e do ISS foram rechaçadas. 

Também aqui vale registrar que, na linha do exposto no item 

4.3.3 supra, é ao Poder Judiciário que compete afirmar ou negar a existência 

da mutação constitucional, dado que ela se opera no campo das significações. 

Se assim é, pressupõe-se o exercício do controle de sua constitucionalidade 

quando da edição da norma individual e concreta ou geral e concreta. 

Evidentemente, em se tratando de norma geral e concreta, cujo efeito é erga 

omnes, esse controle será tido por inquestionável. Diversamente, em se 

tratando de norma individual e concreta, esse controle só será dado como 

certo e definitivo quando exercido pela última instância do Poder Judiciário: o 

Supremo Tribunal Federal. 

Portanto, a despeito de a afirmação da mutação decorrer da 

atuação do Poder Judiciário, até que o órgão máximo judicial – o Supremo 

Tribunal Federal – venha a confirmar a mutação constitucional, esta poderá 

ser qualificada como inconstitucional. 

Em suma, não se pode trabalhar com conceitos fixos, imutáveis. 

Embora fechados, um mínimo de abertura faz-se necessário, em respeito aos 

avanços dos tempos. A evolução, o desenvolvimento, o crescimento é o que 

todo ser humano almeja com o passar dos tempos. Esse desejo é natural do 

homem. Todos buscam progredir, e não retroceder. E o direito, na qualidade 
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de objeto cultural que visa a disciplinar a conduta humana, tem que 

acompanhar essa evolução. Na medida em que há uma significativa mudança 

no comportamento da sociedade, o direito deve alcançá-la. Por isso, a 

admissão de conceitos imutáveis vai na contramão desse mister. É inexorável 

admitir-se que, na interpretação das normas jurídicas já existentes no Texto 

Constitucional, inclusive aquelas que versam sobre a repartição da 

competência impositiva, os conceitos constitucionais são passíveis de 

mutação, dentro, porém, dos limites possíveis do signo. 

5.7 Os artigos 109 e 110 do CTN 

Como visto, o constituinte de 1988, ao proceder à repartição da 

competência tributária, valeu-se de conceitos constitucionais, recepcionando 

os sentidos que lhes foram atribuídos pelos juristas. Esse sentido, na maioria 

das vezes, advém de outros ramos do direito, a exemplo dos signos 

propriedade, serviço e mercadoria.  

É por essa razão que o Código Tributário Nacional veio a 

estabelecer, no artigo 109, que “[…] princípios gerais de direito privado 

utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus 

institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos 

tributários”. Positivou o legislador o entendimento de que o intérprete, ao 

buscar o conteúdo de significação dos enunciados constitucionais, deve buscar 

o sentido preexistente dos conceitos utilizados pelo constituinte, os quais 

foram recepcionados pela Carta Magna. E ressalvou o legislador 

complementar que essa tarefa não se estende à identificação dos efeitos 

tributários da norma, o que deve se dar a partir da legislação tributária, tendo 
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por base, evidentemente, a repartição constitucional da competência 

impositiva. 

Ato contínuo, dispôs o legislador complementar, no artigo 110 

do Código Tributário Nacional, que  

[…] a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e 
o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, 
utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição 
Federal […] para definir ou limitar competências tributárias.  

Nota-se que o legislador complementar reconheceu a recepção, 

pelo Texto Constitucional, de conceitos preexistentes, utilizados na linguagem 

jurídica e oriundos do direito privado. Vedou, assim, qualquer ação do 

legislador infraconstitucional tendente à alteração de sentido de tais conceitos 

com vistas a modificar as competências tributárias. 

Pensamos que tal vedação não precisaria estar expressa no 

Código Tributário Nacional. De um lado, a Constituição brasileira, sobre ser 

minuciosa em matéria tributária, é rígida e inflexível, não sendo permitido ao 

legislador infraconstitucional interferir, direta ou indiretamente, na repartição 

da competência tributária; de outro lado, os conceitos constitucionais devem 

ser respeitados na forma como recepcionados, inexistindo no sistema qualquer 

norma que prescreva autorização diversa.237 Ademais, seria incompatível com 

237  No sentido do exposto é o voto do Ministro Sepúlveda Pertence, no RE 116.121-3/SP: 
“Sr. Presidente, o art. 110 do Código Tributário Nacional prescreve: “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”. Trata-se de uma disposição 
de valor puramente didático, expletivo: a meu ver, ele está implícito na discriminação 
constitucional de competências tributárias. Sem leva-lo estritamente em conta, a 
discriminação constitucional de competências se torna caótica, quando não ociosa” (STF, 
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o direito admitir-se, para o signo propriedade, um sentido no Direito Civil e 

outro sentido no Direito Tributário. O direito é uno – tais divisões são feitas 

tão somente para fins de estudo –, de tal sorte que o signo deve conter um 

único sentido, comum na linguagem jurídica. 

Nesse sentido são as lições de Rubens Gomes de Sousa, ao 

comentar o aludido artigo 110 do Código Tributário Nacional: 

Se a Constituição se refere a uma figura de direito privado, 
sem ela própria a alterar para efeitos fiscais, incorpora ao 
direito tributário aquela figura de direito privado que, por 
conseguinte, se torna imutável para o legislador fiscal 
ordinário, porque se converteu em figura constitucional.238 

Ao legislador infraconstitucional tributário é permitido tão 

somente aclarar o sentido recepcionado pela Constituição na repartição da 

competência tributária; jamais alterá-lo. Consoante o mestre Geraldo Ataliba, 

“[…] o legislador não pode manipular a própria competência”.239 Vimos, no 

tópico anterior, que as tentativas do legislador infraconstitucional de alterar os 

conceitos constitucionais de faturamento e de serviço foram amplamente 

rechaçadas pelo Supremo Tribunal Federal. 

A norma do artigo 110 do Código Tributário Nacional foi o 

principal fundamento da decisão da Corte Suprema em caso que envolvia o 

conceito constitucional de serviço, para fins de exigência do Imposto sobre 

Tribunal Pleno, RE 116.121-3/SP, Rel. Min. Octavio Gallotti, Rel. para acórdão Min. 
Marco Aurélio, j. 11.10.2000, DJ 25.05.2001). 

238  Normas de interpretação no Código Tributário Municipal. In: ATALIBA, Geraldo. 
Interpretação no direito tributário. São Paulo: EDUC, Saraiva, 1975, p. 379. 

239  ICMS – não incidência na ativação de bens de fabricação própria. Revista de direito 
tributário. São Paulo: Malheiros, n. 63, 1993, p. 201. 
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Serviços (RE nº 116.121-SP240). Os Ministros que votaram pela 

inconstitucionalidade da exigência de ISS sobre a locação de bem móvel 

justificaram o seu posicionamento no artigo 110 do Código Tributário 

Nacional, aduzindo que a definição de locação de bem móvel no Direito Civil 

não pode ser modificada para fins tributários. O voto vencedor do Ministro 

Marco Aurélio bem demonstra o exposto: 

Em face do texto da Constituição Federal e da legislação 
complementar de regência, não tenho como assentar a 
incidência do tributo, porque falta o núcleo dessa incidência, 
que são os serviços. Observem-se os institutos em vigor tal 
como se contêm na legislação de regência. As definições de 
locação de serviços e locação de móveis vêm-nos do Código 
Civil e, aí, o legislador complementar, embora de forma 
desnecessária e que somente pode ser tomada como 
pedagógica, fez constar no Código Tributário Nacional o 
seguinte preceito: 
Art. 110 […] 
O preceito veio ao mundo jurídico como um verdadeiro alerta 
ao legislador comum, sempre a defrontar-se com a premência 
do Estado na busca de acréscimo de receita. 

Essas lições nos trazem à mente a forma como deve o intérprete 

construir a significação do artigo 32 do Código Tributário Nacional241, 

segundo o qual  

[…] o imposto, de competência dos Municípios, sobre a 
propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador 
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, 
localizado na zona urbana do Município.  

240  STF, Tribunal Pleno, RE 116.121-3/SP, Rel. Min. Octavio Gallotti, Rel. para acórdao 
Min. Marco Aurélio, j. 11.10.2000, DJ 25.05.2001.  

241  Vale registrar que, com o advento do Decreto-lei nº 57/66, passou a prevalecer o critério da 
destinação do imóvel, para fins de incidência do IPTU. Sobre o tema, ver Aires Barreto 
(Curso de Direito Tributário Municipal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 199-204).  
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Considerando que o constituinte valeu-se do conceito 

preexistente no direito civil do signo propriedade, forçoso seja construída 

uma norma compatível com esse sentido, sob pena de modificação da 

competência tributária. Se assim é, a posse de bem imóvel a que se refere o 

legislador deve ser entendida como a posse ad usucapionem, ou seja, aquela 

que pode levar ao domínio, por ser a posse direta incompatível com o conceito 

constitucional de propriedade. Entendimento diverso tem sido propugnado 

pelos Municípios, a exemplo do Município de Santos, ao pretenderem exigir o 

IPTU dos arrendatários de área portuária. Contudo, também esse 

entendimento tem sido rechaçado pelos Tribunais, tal como ocorreu com os 

outros dois exemplos de que nos valemos.242 

Feitas essas considerações, passaremos a discorrer sobre a 

mutação do conceito constitucional de mercadoria, inexorável diante da 

realidade atual. 

242  Ver, nesse sentido, dentre as várias decisões existentes: STJ, Segunda Turma, AgRg no 
REsp 1350801-DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 21.02.2013, DJe 05.03.2013; STJ, 
Primeira Turma, AgRg no Ag 1341800-SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 
27.11.2012, DJe 03.12.2012; e STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1173678-SP, Rel. 
Min. Castro Meira, j. 23.08.2011, DJe 30.08.2011. 
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6 A MUTAÇÃO DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE 

MERCADORIA 

6.1 Breves considerações sobre a tributação do consumo no Brasil 

Em outros países, a Constituição pouco prescreve sobre o 

sistema tributário. Nos Estados Unidos da América, França e Itália, por 

exemplo, foram alçadas ao plano constitucional somente regras genéricas, 

como os princípios da igualdade e da legalidade, assumindo o legislador 

infraconstitucional papel decisivo na demarcação do sistema tributário. 

O sistema tributário brasileiro apresenta, em relação aos demais 

países, particularidades. A quantidade de disposições relacionadas à matéria 

tributária é tamanha que se pode afirmar que, no Brasil, o sistema tributário 

está plasmado na Constituição Federal. As demais regras tributárias vêm dar 

efetividade ao que está na Constituição. 

Uma das providências adotadas pelo constituinte brasileiro, 

relativamente à tributação do consumo, foi repartir a competência tributária 

entre a União, os Estados e os Municípios.243 Ao invés de centralizar a 

tributação do consumo em uma única incidência, submetida ao mesmo ente 

tributante, optou por descentralizá-la, criando incidências distintas, repartidas 

entre diferentes entres tributantes, para cada setor do consumo. À União foi 

atribuída a tributação dos produtos industrializados (IPI); aos Estados, a 

243  Conforme Geraldo Ataliba, “[…] nenhuma daquelas pessoas políticas, criadas pela 
Constituição, recebeu poder. Todas receberam meras competências, simples parcelas de 
poder; em matéria tributária, portanto, União, Estados e Municípios só tem competência 
tributária” (Hermenêutica e sistema constitucional tributário. In: ATALIBA, Geraldo. 
Interpretação no direito tributário. São Paulo: EDUC; Saraiva, 1975, p. 16). 
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tributação das operações de circulação de mercadorias (ICMS); e aos 

Municípios, a prestação de serviços (ISS).244 

Pode-se dizer, portanto, que o sistema tributário brasileiro difere 

de forma significativa dos sistemas dos demais países. Nestes, um único 

tributo recai sobre o consumo, de uma perspectiva geral. Já no Brasil, diversos 

tributos recaem sobre o consumo, em suas três feições: a indústria, o comércio 

e a prestação de serviços.245 

Eis a importância de o direito se adequar às constantes mudanças 

da sociedade. Fosse o consumo gravado por um único tributo, dificilmente tais 

mudanças implicariam alguma ingerência na forma de tributação. No entanto, 

considerando a rígida e demarcada repartição da competência impositiva para 

a oneração do consumo no Brasil, tais mudanças podem vir a interferir na 

tributação. 

Em outras palavras, mudanças no comportamento da sociedade 

podem afetar a tributação do consumo no Brasil. Queremos dizer, com isso, 

que a aquisição de produtos virtuais pode ficar excluída da tributação, embora 

se tratasse de uma relação de consumo. A aquisição de um filme via 

download, por exemplo, não configura uma industrialização, tampouco uma 

244  Tem-se como exceção a prestação de serviços de transporte intermunicipal e 
interestadual e de comunicação, cuja competência tributária foi outorgada aos Estados, 
nos termos do art. 155, II da Constituição. 

245  Em decorrência dessa repartição, Paulo Ayres Barreto chama a atenção para a 
complexidade do sistema tributário brasileiro. A despeito das deduções permitidas pela 
não cumulatividade, nem sempre as incidências deixam de ser cumulativas. Segundo o 
autor, “[…] não há dúvida de que a principal dificuldade no Brasil decorre do fato de que 
temos vários tributos, pertencentes a diferentes esferas de governo, alcançando essas 
relações de consumo” (Tributação sobre o consumo: simplicidade e justiça tributária. In: 
SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Coord.). Tributação e desenvolvimento. Homenagem 
ao professor Aires Barreto. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 544). 
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prestação de serviços. Também não configura uma operação de circulação de 

mercadoria, se considerado o conceito de mercadoria recepcionado pela Carta 

de 1988. E esse, certamente, não era o escopo da Constituição ao submeter o 

consumo às esferas de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios. 

É com essa preocupação que elaboramos o presente trabalho. 

Atentos à interferência que as mudanças no comportamento da sociedade 

podem causar na tributação do consumo no Brasil é que nos vimos na 

necessidade de reinterpretar o conceito constitucional de mercadoria. 

A reinterpretação do signo mercadoria assume, nesse contexto, 

um instrumento de justiça fiscal. Segundo o escólio de Betina Grupenmacher, 

Só há sociedade livre, justa e solidária quando o sistema 
tributário é composto por leis tributárias materialmente justas. 
A política tributária há de ser, nessa medida, a política da 
justiça. Aquela que reflita um comportamento revestido de 
moralidade no exercício do poder de tributar.246 

E conclui a autora, afirmando que “[…] a justiça fiscal só se 

realiza com a edição de leis tributárias que distribuam igualmente a carga 

impositiva, onerando mais pesadamente aqueles que têm mais aptidão para 

contribuir […]”.247 

Portanto, a reinterpretação do conceito constitucional de 

mercadoria se impõe não somente com vistas a atender a forma eleita pelo 

constituinte para a tributação do consumo, como também para que se realize a 

246  Das exonerações tributárias. Incentivos e benefícios fiscais. Novos horizontes da 
tributação: um diálogo luso-brasileiro. Coimbra: Almedina, 2012, p. 45. 

247  Ibid., loc. cit. 
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justiça fiscal. A não tributação de uma relação de consumo praticada por quem 

reúne condições de contribuir vai de encontro à justiça fiscal. 

6.2 A competência tributária para a instituição do ICMS 

No enunciado do artigo 155, inciso II, da Constituição de 1988, o 

constituinte atribuiu aos Estados membros e ao Distrito Federal competência 

para instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação. A despeito de um único rótulo – ICMS –, Roque Antonio 

Carrazza ensina que ele compreende cinco diferentes impostos: 

a) o imposto sobre operações mercantis (operações relativas à 
circulação de mercadorias), que, de algum modo, compreende 
o que nasce da entrada, na Unidade Federada, de mercadorias 
importadas do exterior; b) o imposto sobre serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal; c) o imposto sobre 
serviços de comunicação; d) o imposto sobre produção, 
importação, circulação, distribuição ou consumo de 
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos e de energia 
elétrica; e e) o imposto sobre a extração, circulação, 
distribuição ou consumo de minerais.248 

Centraremos nossa análise no primeiro imposto – sobre 

operações mercantis – já que nosso escopo consiste na verificação da 

ocorrência de mutação do conceito constitucional de mercadoria. 

A Constituição Federal não cria tributo, apenas outorga 

competência para as pessoas jurídicas de direito público fazê-lo. E, ao fazê-lo, 

248  ICMS. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 40-41. 
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devem os entes públicos respeitar o arquétipo dos tributos traçados na 

Constituição. 

Ainda que de modo implícito, a Constituição traz em seu bojo os 

limites da regra-matriz dos tributos. “Escultura sem semblante, mas sempre 

escultura, eis o tributo na Constituição”.249 Com esta frase, Aires Barreto bem 

define os tributos na Constituição. Os tributos estão delineados na Carta 

Magna, embora seus nítidos contornos sejam introduzidos por lei ordinária, 

quando de sua instituição. 

Da indicação das materialidades tributárias, infere-se, na 

nomenclatura de Roque Antonio Carrazza, a hipótese de incidência possível, o 

sujeito ativo possível, o sujeito passivo possível, a base de cálculo possível e a 

alíquota possível.250 Como se vê, a importância do critério material de que se 

valeu o constituinte ao repartir a competência tributária é inequívoca, já que 

dela decorrem os limites a que o legislador infraconstitucional está adstrito 

não só ao dispor sobre as normas gerais do tributo, como também ao criar a 

regra-matriz de incidência tributária. 

Como ensina Paulo de Barros Carvalho, o critério material 

presente no antecedente da regra-matriz de incidência tributária refere-se a um 

comportamento de pessoa física ou jurídica. É o núcleo da norma, pois define 

a ação cuja prática irradiará os efeitos do consequente. É representado por um 

verbo e seu complemento, lembrando que o verbo pode exprimir uma ação ou 

249  Base de cálculo, alíquota e princípios constitucionais. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 
1998, p. 35. 

250  Curso de direito constitucional tributário. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 502-
504. 
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atividade espontânea, que se exprime pelos verbos de estado (ser, estar, 

permanecer etc.).251 

Em se tratando de ICMS, a materialidade eleita pelo constituinte 

consiste na operação relativa à circulação de mercadoria. Como já dizia 

Geraldo Ataliba,  

[…] o imposto é sobre operações; estas é que são “realizadas” 
(art. 155, § 2º, XI) pelos contribuintes. A circulação é 
consequência da operação. A mercadoria é complemento 
restritivo (para utilizar-se uma categorização da 
Gramática).252  

Desta forma, o imposto só poderá incidir sobre operações que 

visem à circulação de mercadorias. Qualquer previsão legal que eleja outra 

hipótese de incidência para esse tributo será considerada inconstitucional. 

Importa registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

recentemente, já decidiu que, na vigência da Emenda Constitucional nº 

33/2001, o ICMS incide na importação de bens realizada por pessoas que não 

se dediquem ao comércio.253 Veja-se o seguinte trecho do voto do relator, o 

Ministro Joaquim Barbosa:  

A meu sentir, a caracterização da pessoa que não se dedica ao 
comércio ou à prestação de serviços de transporte e de 
comunicação como “não contribuinte do ICMS” somente é 
válida se tomada por parâmetro a regra-matriz do tributo que 
se refere às operações domésticas. Admitida a “importação de 
bem” como critério material de nova modalidade de regra-

251  Cf. Paulo de Barros Carvalho (Teoria da norma tributária. 5. ed. São Paulo: Quartier 
Latin, 2009, p. 114; Curso de direito tributário. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 
252). 

252  ICMS – não incidência na ativação de bens de fabricação própria. Revista de direito 
tributário. São Paulo: Malheiros, n. 63, 1993, p. 196. 

253  STF, Pleno, RE 439.796/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 06.11.2013, DJ 14.03.2014. 
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matriz para o tributo, o importador pode ser considerado 
sujeito passivo da exação. 

Nesse contexto, curvamo-nos ao entendimento manifestado pelo 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, na importação, 

também os bens que não são postos no comércio estão sujeitos ao ICMS, 

tendo em vista o advento da Emenda Constitucional nº 33/2001. Para as 

demais operações (internas), a destinação do bem ao comércio faz-se 

imprescindível para a incidência do ICMS. É sobre essas operações que 

recairá a nossa análise. 

6.2.1 A materialidade do ICMS 

Por operação relativa à circulação de mercadorias deve-se 

entender todo negócio jurídico oneroso que tenha por objeto a circulação de 

mercadorias. Em se tratando de um negócio jurídico, tem como pressuposto a 

transferência da titularidade da mercadoria, de uma pessoa para outra. As 

transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, portanto, não podem 

ser consideradas uma operação de circulação de mercadoria para fins de 

ICMS, justamente por inexistir a transferência de titularidade da mercadoria, 

como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 

1.125.133/SP254, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo 

Civil. 

254  Primeira Seção, Recurso Especial nº 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 
25.08.2010, DJe 10.09.2010. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede 
de recurso repetitivo, decidiu pela não incidência do ICMS sobre operações realizadas 
entre estabelecimentos da mesma empresa, demonstrando que a Súmula 166 reflete o 
entendimento atual desse órgão sobre o tema. 
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A ênfase deve ser dada no termo operação. Não é a mercadoria 

que é tributada, mas a operação que a tem como objeto. É a operação (negócio 

jurídico) que consiste no fato jurídico tributário que, subsumido à norma geral 

e abstrata e mediante o ato de aplicação, faz incidir o tributo. 

Essa operação, por conduzir uma mercadoria a outrem, configura 

uma operação mercantil, que assume essa condição, consoante as lições de 

Roque Antonio Carrazza, por reunir os seguintes requisitos:  

a) seja regido pelo direito comercial; b) venha praticado num 
contexto de atividades empresariais; c) tenha por finalidade, 
pelo menos em linha de princípio, o lucro (resultados 
econômicos positivos); e d) tenha por objeto uma 
mercadoria.255 

A definição de operação mercantil advém do Direito Comercial. 

E como essa operação tem por objeto mercadoria, a definição do conceito de 

mercadoria também há de ser buscada naquele ramo do direito. Já ressaltaram 

Geraldo Ataliba e Cléber Giardino que “[…] mercadoria, enquanto categoria 

jurídica, é conceito definido pelo Direito Comercial. Nisso concordam gregos 

e troianos”.256 Sendo assim, o Direito Comercial será o ponto de partida para a 

identificação do conceito constitucional de mercadoria. 

6.2.2 O conceito constitucional de mercadoria 

O nosso mister, neste item, é identificar a definição do conceito 

de mercadoria utilizado pelo constituinte de 1988 na repartição da 

255  Curso de direito constitucional tributário. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 44. 
256  Núcleo da definição constitucional do ICMS (operações, circulação e saída). Revista de 

direito tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 25/26, 1983, p. 108. 
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competência impositiva aos Estados e ao Distrito Federal. “Buscamos 

definiciones como un medio de pensar con mayor precisión, saber 

exactamente qué es lo que estamos diciendo”.257 Segundo Susan Stebbing, 

definir significa estabelecer os limites em que uma palavra, um signo pode ser 

usado.258 Buscaremos, assim, a definição do termo mercadoria, alçado ao 

plano constitucional com a outorga da competência impositiva. 

Vários são os enunciados existentes no Texto Constitucional que 

tratam do ICMS. Porém, nenhum deles traz a definição do conceito do signo 

mercadoria, referido na repartição da competência tributária aos Estados e ao 

Distrito Federal. Sendo assim, forçoso concluir-se que o constituinte valeu-se 

do conceito preexistente desse signo, comum na linguagem jurídica antes 

mesmo da promulgação da Carta de 1988. 

A definição do conceito constitucional de mercadoria advém do 

Direito Comercial. O Código Comercial de 1850 não trazia a definição nem de 

mercadoria nem dos atos de comércio, mas apenas de comerciante, valendo-se 

do sistema francês. “É comerciante aquele que praticar atos de comércio com 

habitualidade e profissionalidade”.259 

A doutrina diverge sobre a definição de atos de comércio, 

existindo várias classificações existentes, dentre as quais prevalece a de J. X. 

Carvalho de Mendonça, para quem são de três tipos os atos de comércio: (i) 

por natureza ou subjetivos; (ii) por dependência ou conexão; e (iii) por força 

257  L. Susan Stebbing (Introducción a la lógica moderna. Trad. José Luis González. Cidade 
do México: Fondo de Cultura Económica, 1975, p. 196). 

258  Ibid., p. 200. 
259  Ricardo Negrão (Manual de Direito Comercial. Campinas: Bookseller, 1999, p. 53-54). 
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ou autoridade de lei.260 São atos de comércio por natureza ou subjetivos os 

negócios jurídicos que se referem ao exercício normal da atividade mercantil 

habitual; são atos de comércio por dependência ou conexão aqueles que têm 

por escopo facilitar, promover ou realizar o exercício do comércio; por fim, 

são atos de comércio por força ou autoridade de lei aqueles assim designados 

taxativamente por lei.261 A despeito disso, não há um conceito unívoco de ato 

de comércio que levasse ao conceito de mercadoria. 

Com a edição do novo Código Civil, foi adotado o conceito de 

atividade empresarial, aproximando o sistema brasileiro do sistema italiano, 

ficando de lado a teoria dos atos de comércio para a qualificação de 

comerciante.262 

O novo Código Civil foi editado em 2002, sendo, portanto, 

posterior à promulgação da Carta de 1988. Nada obstante, como bem ressaltou 

Paulo de Barros Carvalho, “[…] há conceito firmado, seja no âmbito do 

Direito Comercial, seja nas expressões da jurisprudência, acerca do vocábulo 

‘mercadoria’”.263 Desta forma, forçoso buscarmos o entendimento que os 

juristas firmaram acerca do conceito de mercadoria sob a égide do Código 

Comercial de 1850.  

260  Tratado de direito comercial brasileiro. V. I. Atualizada por Ricardo Negrão. Campinas: 
Bookseller, 2000, p. 520-522. 

261  Ibid., p. 520-522. 
262  Ibid., p. 53. 
263  Hipótese de incidência e base de cálculo do ICM. Revista de direito tributário. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, n. 5, 1978, p. 87-88. 
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6.2.2.1 O conceito constitucional de mercadoria na doutrina 

Como já demonstrado, o Código Comercial de 1850 não tratou 

de definir o conceito de atos de comércio e nem mesmo de mercadoria. Nada 

obstante, ao versar sobre a compra e venda mercantil, o legislador, no artigo 

191, destacou que “[…] é unicamente considerada mercantil a compra e venda 

de efeitos móveis ou semoventes, para os revender por grosso ou a retalho, na 

mesma espécie ou manufaturados, ou para alugar o seu uso”. Por essa razão, 

Waldemar Ferreira aponta como um dos pressupostos da venda mercantil 

“[…] b) não serem imóveis os efeitos vendidos, mas bens ou coisas móveis, 

títulos de crédito e moeda inclusive, ou semoventes”.264 

A partir de tal enunciado, a doutrina convencionou afastar os 

bens imóveis como objeto dos atos de comércio. Consoante J. X. Carvalho de 

Mendonça, “[…] devemos dizer que se acham excluídos da esfera do direito 

comercial dos bens imóveis. Somente os móveis podem ser o conteúdo do ato 

comercial”.265 Para o jurista, como o comércio tem por função aproximar 

produtores e consumidores, e os bens imóveis não podem ser consumidos, 

então estes não podem ser objeto de comércio.266 

Há que se falar na doutrina de Alfredo Rocco, jurista italiano, 

para quem os imóveis também constituem objeto da troca inerente ao ato de 

comércio. O seu conceito foi firmado com base no Código Comercial italiano 

de 1882, já revogado, que fazia menção expressa às compras e revendas de 

264  Tratado de direito comercial. V. I. São Paulo: Saraiva, 1960, p. 252. 
265  Tratado de direito comercial brasileiro. V. I. Atualizada por Ricardo Negrão. Campinas: 

Bookseller, 2000, p. 519. 
266  Ibid., p. 519-520. 
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bens imóveis com fins de especulação comercial. A doutrina brasileira não 

adotou tal conceito. 

Conclui-se, da doutrina brasileira que tem o Direito Comercial 

como objeto de estudo, que somente os bens móveis podem ser 

comercializados. O ato mercantil, portanto, tem por objeto, necessariamente, 

um bem móvel. E essa noção de bem móvel nos leva à noção de bem físico, 

corpóreo, à luz do artigo 47 do Código Civil de 1916 e do artigo 82 do Código 

Civil atualmente em vigor.267 A movimentação de um bem pressupõe a sua 

materialidade. Não há se falar em movimentação ou remoção de um bem 

imaterial. 

J. X. Carvalho de Mendonça destaca que, embora mais amplo 

seja o conceito de mercadoria, a Constituição Federal e as leis comerciais e 

fiscais o empregam como coisa material, corpórea. São suas lições: 

No amplo sentido, a formula mercadoria abrange não sòmente 
as cousas materiaes, corporeas, inclusive a moeda, o papel 
moeda e os titulos ou documentos, nos quaes se incorporam 
os créditos, que dest’arte, são considerados objetos de valor, 
como as cousas immateriaes, entre ellas os direitos, os 
créditos, os riscos, etc. 
No sentido restricto, porém, aquella palavra limita-se ao 
conceito da cousa material, corporea. É nesta acepção que a 
Constituição Federal (3) e leis commerciaes (4) e fiscais (5) 
de ordinario a empregam.268 

267  CC 1916: “Art. 47. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de 
remoção por força alheia”. CC atual: “Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de 
movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da 
destinação econômico-social”. 

268  Tratado de direito comercial brasileiro. 2. ed., v. V. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1934, p. 29. 
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O Direito Tributário é um direito de superposição, superpondo-

se, no caso, sobre o Direito Comercial. Dessa forma, é a partir do conceito 

firmado pelos comercialistas que os estudiosos do Direito Tributário chegaram 

à definição do conceito constitucional de mercadoria, referido pelo 

constituinte na repartição da competência tributária aos Estados. 

Segundo as lições de Roque Carrazza, “[…] não é qualquer bem 

móvel que é mercadoria, mas tão somente o bem móvel corpóreo (bem 

material) que se submete à mercancia”.269 E continua o jurista: “[…] configura 

mercadoria o bem móvel corpóreo adquirido pelo comerciante, industrial ou 

produtor, para ser de objeto de seu comércio, isto é, para ser revendido”.270 

Na mesma esteira são os ensinamentos de Paulo de Barros 

Carvalho. Sobre o termo mercadoria, afirma que “[…] não se presta o 

vocábulo para designar, nas províncias do Direito, senão a coisa móvel, 

corpórea, que está no comércio, equivale a dizer, entre os bens suscetíveis de 

serem negociados”.271 Afirma o autor, ainda, que o vocábulo mercadoria 

admite pequenas variações de conteúdo, alcançando coisas fungíveis e 

infungíveis, de modo que tanto a obra de arte posta à venda numa galeria 

quanto o alimento e o dinheiro seriam mercadorias.272 

José Eduardo Soares de Melo, por sua vez, também traz uma 

definição para o termo mercadoria. Assevera o autor que 

269  ICMS. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 48. 
270  Ibid., p. 48. 
271  Hipótese de incidência e base de cálculo do ICM. Revista de direito tributário. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, n. 5, 1978, p. 87. 
272  A regra matriz do ICM. Tese (Livre docência em Direito) – Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 1981, p. 205. 
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[…] ‘mercadoria’, tradicionalmente, é bem corpóreo da 
atividade empresarial do produtor, industrial e comerciante, 
tendo por objeto a sua distribuição para consumo, 
compreendendo-se no estoque da empresa, distinguindo-se 
das coisas que tenham qualificação diversa, segundo a ciência 
contábil, como é o caso do ativo permanente.273 

Aires F. Barreto, mesmo antes da promulgação da Carta de 1988, 

já afirmara que “[…] toda circulação de mercadoria representa circulação de 

bem material […]”.274 Mais recentemente, reafirmou que mercadorias são 

“[…] bens móveis sujeitos ou destinados ao comércio”. E, fazendo referência 

às lições de Geraldo Ataliba e Aliomar Baleeiro, aduziu que “[…] não tem 

sentido, hoje, discutir o conceito jurídico de mercadoria. É pacífico que 

mercadoria é o ‘bem comprovado para revenda com lucro, ou produzido com 

o fito de venda’. É unânime a doutrina a esse propósito”.275 

No mesmo sentido são as lições de Hugo de Brito Machado: 

Mercadorias são coisas móveis. São coisas porque bens 
corpóreos, que valem por si, e não pelo que representam. 
Coisas, portanto, em sentido restrito, no qual não se incluem 
os bens tais como os créditos, as ações, o dinheiro, entre 
outros. E coisas móveis porque em nosso sistema jurídico os 
imóveis recebem disciplinamento legal diverso, o que os 
exclui do conceito de mercadorias.276 

Como se nota, há um consenso entre os doutrinadores brasileiros 

acerca do conceito constitucional de mercadoria. Mercadoria é o bem móvel e, 

portanto, corpóreo, posto no comércio, isto é, destinado à venda.  

273  ICMS – teoria e prática. 10. ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 16. 
274  ISS e ICM – competência municipal e estadual. Revista de direito tributário. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, n. 15/16, jan.-jun. 1981, p. 198. 
275  ISS na Constituição e na lei. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 47-48. 
276  Curso de direito tributário. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 377. 
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A qualidade de bem corpóreo é atributo comum na definição da 

doutrina para o conceito de mercadoria. Mercadoria é tida como espécie do 

gênero coisa. Nessa esteira, acordou a doutrina que mercadoria pressupõe, 

necessariamente, algo físico.  

6.2.2.2 O conceito constitucional de mercadoria na jurisprudência 

O uso comum de um signo na linguagem do jurista também 

advém da jurisprudência. Os aplicadores do direito, ao introduzirem normas 

individuais ou gerais e concretas consistentes em decisões, conferem a sua 

interpretação aos signos, atribuindo-lhes um sentido que, com a sua reiteração, 

passa a ser adotado pela comunidade jurídica.  

Na busca pela definição do conceito de mercadoria adotada pela 

jurisprudência, identificamos manifestação do Supremo Tribunal Federal 

exarada em 1998, no Recurso Extraordinário nº 176.626-3/SP. O Ministro 

Relator Sepúlveda Pertence, ao analisar a incidência do ICMS sobre 

licenciamento de software, afirmou em seu voto que “[…] o conceito de 

mercadoria efetivamente não inclui os bens incorpóreos, como os direitos em 

geral: mercadoria é bem corpóreo objeto de atos de comércio ou destinado a 

sê-lo”.277 O mesmo conceito foi adotado por ocasião do julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 199.464-9-SP, de relatoria do Ministro Ilmar 

Galvão.278 

277  STF, Primeira Turma, RE 176.626-3/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 10.11.1998, 
DJ 11.12.1998. 

278  STF, Primeira Turma, RE 199.464-9/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 02.03.1999, DJ 
30.04.1999. 
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Identificamos, ainda, manifestação do Pleno do Supremo 

Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 185.789/SP, que afastou a 

incidência do ICMS sobre a importação de bem do exterior por pessoa jurídica 

prestadora de serviço, por não configurar uma operação mercantil. O prestador 

de serviço não é comerciante e não importa bem com intuito de revenda. Tem-

se, aí, a aceitação do conceito de mercadoria propugnado pela doutrina.279 A 

partir dessa manifestação, outras foram exaradas no mesmo sentido, até a 

alteração do Texto Constitucional levada a efeito pela Emenda Constitucional 

nº 33/2001. 

O mesmo conceito foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Ao analisar a incidência do ICMS sobre a venda ocasional de bem do ativo 

fixo, consignou o Relator do Recurso Especial nº 68.455/SP, Ministro Milton 

Luiz Pereira, que  

[…] esta egrégia Corte, por vezes seguidas, tem firmado 
entendimento no sentido de que “para efeito da incidência do 
ICM, somente se entende como mercadoria (cuja circulação 
constitui o fato imponível) o objeto ou coisa adquirida pelo 
comerciante (ou mercador) para servir ao objetivo de sua 
mercancia.280 

Como se nota, o Judiciário partiu do conceito de mercadoria 

consolidado pela doutrina. Referido conceito, conforme já exposto, relaciona 

o termo mercadoria à noção de coisa física, objeto de mercancia. 

Posteriormente, em 2010, esse conceito passou a ser questionado 

pelo Supremo Tribunal Federal. Isso ocorreu por ocasião do julgamento da 

279  STF, Pleno, RE 185.789/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, Rel. para acórdão Min. Maurício 
Corrêa, j. 03.03.2000, DJ 19.05.2000. 

280  STJ, Primeira Turma, REsp 68.455-SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 15.12.1995, DJ 
18.03.1996. 
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Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.945281, em que 

o PMDB questionava um dispositivo de lei do Estado do Mato Grosso, que 

previa a incidência do ICMS sobre operações com programas de computador 

(softwares), ainda que realizadas por meio de transferência eletrônica de 

dados. 

Nessa ação, a maioria dos Ministros, liderada pelo voto do então 

Ministro Nelson Jobim, propugnou pela reanálise do tema diante dos avanços 

tecnológicos que ocorreram no tempo, ventilando o entendimento de que o 

recebimento do software via download não retiraria da operação a 

característica de mercantil. Transcrevemos, a seguir, trechos do voto do 

Ministro Nelson Jobim: 

A pergunta fundamental, portanto, é essa: é possível a 
incidência de ICMS sobre a circulação de mercadoria virtual? 
A resposta, para mim, é afirmativa. 
[…] 
Existem, basicamente, duas formas, hoje, de aquisição de 
programa de computador: uma delas se dá pela tradição 
material, corpórea de um instrumento que armazena o 
mencionado programa. 
Tratava-se de forma usual e a mais comum de aquisição de 
programa de computador. 
Entretanto, a revolução da internet demoliu algumas 
fronteiras por meio da criação e aprimoramento de um 
“mundo digital”. 
A época hoje é de realizações de negócios, operações 
bancárias, compra de mercadorias, acesso a banco de dados 
de informações, compra de músicas e vídeos, e aquisição de 
programa de computador nesse ambiente digital. 
Não há nessas operações a referência ao corpóreo, ao tateável, 
mas simplesmente pedidos, entregas e objetos que são, em 
realidade, linguagem matemática binária. 

281  STF, Plenário, MC na ADI 1945-MT, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 26.05.2010, DJe 
14.03.2011. 
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Esse foi o voto que prevaleceu. Nessa ação, foi indeferida a 

medida liminar para suspensão provisória do texto legal do Mato Grosso, na 

parte em que previa a incidência do ICMS sobre as operações com softwares 

realizadas por intermédio de transferência eletrônica de dados. A maioria dos 

Ministros da Corte Suprema acordou que o fato de o bem adquirido ser virtual 

não desqualifica a natureza mercantil da mercadoria. Restou decidido, ainda 

que provisoriamente, em via cautelar, que, na aquisição de programas de 

computador via download, a inexistência de bem corpóreo seria irrelevante. 

A partir da ementa do referido julgado, verifica-se que o 

Supremo Tribunal Federal trabalha com a expressão mercadoria em sentido 

estrito para referir-se ao bem corpóreo.282 Em face do novel conceito adotado, 

caberia se falar, por conseguinte, em mercadoria em sentido amplo, que 

alcançaria tanto os bens corpóreos quanto os incorpóreos. 

O mérito da questão, em caráter definitivo, ainda não foi julgado. 

O Ministro Dias Toffoli, que acompanhou o voto do então Ministro Nelson 

Jobim, deixou claro que “[…] é melhor nós refletirmos com maior 

profundidade quando do julgamento do mérito da questão”.283 

Portanto, ainda que em juízo preliminar, o Supremo Tribunal 

Federal já sinalizou pela mutação do conceito constitucional de mercadoria. 

Este, que originariamente se reportava a bem móvel e, portanto, corpóreo, 

282  Veja-se trecho da ementa da MC na ADI 1945-MT: “[…] 8. ICMS. Incidência sobre 
softwares adquiridos por meio de transferência eletrônica de dados (art. 2º, § 1º, item 6, 
e art. 6º, § 6º, ambos da Lei impugnada). Possibilidade. Inexistência de bem corpóreo ou 
mercadoria em sentido estrito. Irrelevância. […]” (grifos nossos). STF, Plenário, MC na 
ADI 1945-MT, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 26.05.2010, DJe 14.03.2011. 

283  Trecho do voto do Ministro Dias Toffoli, que acompanhou o voto do Ministro Nelson 
Jobim, pelo indeferimento da liminar na parte relativa à a incidência do ICMS sobre as 
operações com softwares realizadas por intermédio de transferência eletrônica de dados. 
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destinado à mercancia, passou a englobar, também, os bens incorpóreos postos 

no comércio, diante das evoluções tecnológicas verificadas no tempo. 

A despeito disso, em manifestação recente, posterior ao 

julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

1.945, o Supremo Tribunal Federal, ao discorrer sobre o conceito de 

mercadoria, o fez mencionando a doutrina existente sobre o tema, que define 

mercadoria como o bem corpóreo objeto de mercancia. Referimo-nos ao 

Recurso Extraordinário nº 607.056/RJ, julgado recentemente pelo Pleno do 

Supremo Tribunal Federal, em que houve o reconhecimento da repercussão 

geral da matéria.284 Foi analisada a possibilidade de incidência do ICMS sobre 

o fornecimento de água canalizada, à luz do conceito de mercadoria extraído 

do enunciado do art. 155, II, da Constituição. Ao recurso do Estado do Rio de 

Janeiro foi negado provimento, por maioria, por entender-se que a água 

canalizada não configuraria mercadoria. Do voto do Ministro Relator Dias 

Toffoli, transcrevemos o seguinte trecho: 

No que se refere à noção de mercadoria, para fins de 
tributação do ICMS, consolidou-se, ao longo do tempo, o 
entendimento de que consiste em bem móvel sujeito à 
mercancia ou, se preferirmos, no objeto da atividade 
mercantil. 
Dessa forma, não é qualquer bem móvel que é mercadoria, 
mas tão somente aquele que se submete à mercancia, ou seja, 
que é passível de apropriação pelo promotor da operação que 
o destina ao processo econômico circulatório. O bem móvel é 
o gênero, do qual mercadoria é a espécie. 

284  STF, Plenário, RE 607.056/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.04.2013, DJe 16.05.2013. 
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Esse foi o sentido atribuído ao conceito constitucional de 

mercadoria pela maioria dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 607.056/RJ. 

Pode-se concluir, portanto, que, quando da promulgação da Carta 

de 1988, foi recepcionado o conceito de mercadoria utilizado na linguagem 

comum dos juristas, isto é, o conceito que relaciona a sua significação à noção 

de bem corpóreo. Importa analisar, assim, se este conceito, ao longo do 

tempo, sofreu alguma mutação em seu sentido, para admitir que também um 

bem incorpóreo objeto de atividade mercantil é considerado mercadoria, para 

fins de incidência do ICMS. 

6.3 A competência tributária para a instituição do ISS 

Considerando que a conclusão acerca da ocorrência, ou não, da 

mutação do conceito constitucional de mercadoria, para alcançar também os 

bens incorpóreos destinados ao comércio, esbarra no tema da competência 

tributária dos Municípios para instituírem o Imposto sobre Serviços, algumas 

considerações sobre ele se fazem necessárias.  

No artigo 156, inciso III, da Constituição de 1988, foi atribuída 

aos Municípios competência para a instituição do ISS285, valendo-se o 

constituinte do signo serviço. Estão compreendidos na competência tributária 

dos Municípios os serviços de qualquer natureza, exceto os de comunicação e 

os de transporte interestadual e intermunicipal, pois compreendidos na 

competência tributária dos Estados, à luz do artigo 155, II, da Constituição. 

285  Também ao Distrito Federal cabem os impostos municipais, consoante o art. 147 da 
Constituição. 
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Deixemos de lado, por um instante, a tributação da prestação dos 

serviços de comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal, cuja 

competência tributária pertence aos Estados. O que nos interessa para os fins 

do presente trabalho são as prestações de serviços contempladas na 

competência outorgada aos Municípios, na medida em que algumas delas 

podem ensejar discussão em razão da possível mutação do signo 

constitucional mercadoria. 

Estremando-se as competências dos Estados e dos Municípios, 

tendo por ênfase a materialidade distribuída a cada um, tem-se que aos 

Estados compete tributar as obrigações de dar, enquanto que, na competência 

dos Municípios, estão inseridas as obrigações de fazer. Ainda que ambas as 

obrigações possam estar presentes numa mesma atividade – assim como uma 

prestação de serviço pode implicar uma obrigação de entrega de coisa certa, 

aquela que foi produzida pelo prestador, também uma obrigação de dar pode 

pressupor um fazer pelo próprio comerciante –, há que se identificar qual a 

essência da atividade, é dizer, qual a atividade para a qual o agente foi 

contratado e que espera o contratante seja realizada. 

Esse é o critério jurídico a ser levado em consideração pelo 

intérprete na identificação do ente tributante competente. Sendo o fim 

contratado o fazer, estar-se-á diante de uma prestação de serviço. 

Diversamente, sendo contratada a entrega de algo, no exercício da mercancia, 

ter-se-á uma operação de circulação de mercadoria. 

Já passamos pela materialidade do ICMS. Passaremos, a seguir, à 

materialidade do ISS. 
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6.3.1 A materialidade do ISS  

Vimos que o legislador constitucional, ao outorgar a competência 

tributária, adotou o critério material, apontando as distintas materialidades dos 

tributos pertencentes a cada ente tributante.286 E, ao assim fazer, demarcou os 

traços dos tributos, isto é, traçou o seu arquétipo, que deve ser respeitado pelo 

legislador infraconstitucional. É a partir das materialidades dos tributos que se 

extraem os demais elementos da regra-matriz de incidência tributária. 

No caso do ISS, o constituinte referiu o signo serviço, cujo 

conceito preexistente também foi recepcionado pela Carta de 1988. A 

exemplo do conceito de mercadoria, também havia, quando da promulgação 

do Texto Constitucional de 1988, um consenso entre os juristas sobre o 

conceito de serviço, o qual predomina na comunidade jurídica até os dias 

atuais. 

Antes de passarmos à identificação desse conceito, forçoso 

advertir-se que o ISS não incide sobre serviços, mas sobre a prestação de 

serviços.287 Como ensina Paulo de Barros Carvalho, o critério material 

286  Tal como exposto no item 5.2, ao lado do critério material, elegeu o constituinte o critério 
territorial, na repartição da competência impositiva. 

287  Conforme Marçal Justen Filho, “[…] a Constituição indica a prestação de serviço não 
enquanto uma mera e simples situação fática, mas como um fato jurídico. A 
materialidade da hipótese de incidência do ISS consiste em uma situação já juridicizada 
pelo ordenamento. Não é simples fato do serviço em si mesmo que está, em sua 
descrição ideal, inserido na materialidade da hipótese tributária: o que se tributa é a 
prestação de serviço como adimplemento de uma obrigação” (O imposto sobre serviços 
na Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 86). Ainda a propósito, José 
Eduardo Soares de Melo observa que “[…] não se pode considerar a incidência tributária 
restrita à figura de ‘serviço’, como uma atividade realizada; mas, certamente, sobre a 
‘prestação do serviço’, porque esta é que tem a virtude de abranger os elementos 
imprescindíveis à sua configuração, ou seja, o prestador e o tomador, mediante a 
instauração de relação jurídica de direito privado, que irradia os naturais efeitos 
tributários” (ISS – aspectos teóricos e práticos. 4. ed. São Paulo: Dialética, 2005, p. 37). 
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presente no antecedente da regra-matriz de incidência tributária é representado 

por um verbo e seu complemento.288 No ISS, esse verbo é “prestar” e o seu 

complemento, “serviços”. Isso porque o artigo 155, II, da Constituição, que 

deve ser interpretado em conjunto com o artigo 156, III, também da 

Constituição, contém o vocábulo prestações. Conclui-se, assim, que, ao 

atribuir a competência para tributação dos serviços, o legislador atribuiu aos 

Estados as prestações de serviços de comunicação e de transporte 

interestadual e intermunicipal, e aos Municípios, as prestações dos demais 

serviços. 

Feitas essas considerações, passemos à identificação do conceito 

constitucional de serviço. 

6.3.2 O conceito constitucional de serviço na doutrina 

Tal qual o critério adotado para a identificação do conceito 

constitucional de mercadoria, deve o intérprete, na construção do sentido a ser 

atribuído ao signo serviço, referido na outorga da competência impositiva, 

buscar o seu uso na linguagem comum dos juristas. 

Mesmo antes da Carta de 1988, o conceito de serviço tributável 

já havia sido consolidado pela doutrina. Foi o mesmo construído, consoante o 

escólio de Aires Barreto, a partir do uso comum do signo serviço. São suas 

lições: 

288  Cf. Paulo de Barros Carvalho (Teoria da norma tributária. 5. ed. São Paulo: Quartier 
Latin, 2009, p. 114; Curso de direito tributário. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 
252). 
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[…] à míngua de expresso conceito constitucional de serviço, 
impõe-se adotar – para o encaminhamento da interpretação do 
inciso III, do art. 156, do Texto Constitucional – o conceito 
comum e corrente, estremando-o, entretanto, a) de tudo que 
seja próprio do conceito de serviço público e b) dos fatos 
compreendidos em possíveis hipóteses de incidência 
constitucionalmente outorgadas a outras pessoas políticas, e 
que se constituam em espécie da generalidade a que se 
poderia chegar.289 

O uso comum do signo serviço é apenas o ponto de partida para a 

definição do conceito constitucional de serviço. Como bem advertira Paulo de 

Barros Carvalho, o conceito de prestação de serviço utilizado pela 

Constituição 

[…] não coincide com o sentido que lhe é comumente 
atribuído no domínio da linguagem ordinária. Na dimensão de 
significado daquela frase não se incluem: a) o serviço 
público, tendo em vista ser ele abrangido pela imunidade (art. 
150, IV, a, da Carta Fundamental); b) o trabalho realizado 
para si próprio, despido que é de natureza econômica; e c) o 
trabalho efetuado em relação de subordinação, abrangido pelo 
vínculo empregatício.290  

Em se tratando de ISS, o Texto Constitucional traz enunciados 

relevantes, que devem ser levados em consideração na interpretação do 

conceito constitucional de serviço. Ao sentido comum do signo serviço deve 

ser conjugada a significação de outros enunciados constitucionais – como o do 

artigo 150, inciso VI –, a fim de construir a significação constitucional do 

serviço tributável pelo ISS. 

289  ISS na Constituição e na lei. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 28. 
290  Direito tributário – linguagem e método. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 767. 
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Seguindo esse raciocínio, a doutrina brasileira chega a um 

conceito predominante de serviço tributável.291 Valendo-nos, uma vez mais, 

das lições de Aires Barreto, entende-se por serviço tributável  

[…] o desempenho de atividade economicamente apreciável, 
sem subordinação, produtiva de utilidade para outrem, sob 
regime de direito privado, com fito de remuneração, não 
compreendido na competência de outra esfera de governo”.292 

Paulo de Barros Carvalho define o critério material da hipótese 

de incidência do ISS como “[…] a prestação a terceiro, de uma utilidade, 

material ou imaterial, com habitualidade e de conteúdo econômico, sob 

regime de Direito Privado”.293 

Marçal Justen Filho, por sua vez, entende  

[…] cabível definir a materialidade da hipótese de incidência 
do ISS nos seguintes termos: prestação de esforço (físico-
intelectual) produtor de utilidade (material ou imaterial) de 
qualquer natureza, efetuada sob regime de Direito Privado, 
que não caracterize relação empregatícia.294 

José Eduardo Soares de Melo, seguindo a mesma linha, afirma 

que  

[…] o cerne da materialidade da hipótese de incidência do 
imposto em comento não se circunscreve a “serviço”, mas a 

291  Referimo-nos a um conceito predominante, tendo em vista que Bernardo Ribeiro de 
Moraes, em sua obra Doutrina e prática do imposto sobre serviços (São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1975), trabalha com um conceito econômico de prestação de serviço. Esse 
conceito, sobre ter sido afastado pelo Supremo Tribunal Federal após a Carta de 1988, 
no RE 116.121-3/SP, não é o que prevaleceu na doutrina brasileira.  

292  ISS na Constituição e na lei. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 35. 
293  A natureza jurídica do ISS. Revista de direito tributário. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, n. 23/24, 1983, p. 152. 
294  O imposto sobre serviços na Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 

83. 
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uma “prestação de serviço”, compreendendo um negócio 
(jurídico) pertinente a uma obrigação de “fazer”, de 
conformidade com os postulados e diretrizes do direito 
privado.295 

A partir dessas definições doutrinárias, já se pode concluir pelo 

conceito constitucional de serviço tributável, à luz da Carta de 1988. Serviço 

tributável consiste num esforço humano (obrigação de fazer) despendido a 

terceiro, com conteúdo econômico, tendente a produzir uma utilidade material 

ou imaterial, com ausência de subordinação (estão excluídos os serviços 

prestados sob vínculo empregatício ou estatutário) e submetido às regras do 

direito privado. 

6.3.3 O conceito constitucional de serviço na jurisprudência 

Identificamos decisões judiciais exaradas sob a égide da 

Constituição anterior, as quais propugnavam por um conceito econômico de 

prestação de serviço. Referimo-nos aos Recursos Extraordinários nº 112.947 e 

115.103, do Supremo Tribunal Federal, ambos julgados antes da promulgação 

da Carta de 1988. No primeiro, restou decidido que, “[…] na locação de 

guindastes, o que tem relevo é a atividade com eles desenvolvida, que adquire 

consistência econômica, de modo a tornar-se um índice de capacidade 

contributiva do Imposto sobre Serviços”.296 No segundo, defendeu 

expressamente a C. Corte a ideia de que “[…] o legislador não desejou que a 

locação de bens móveis deixasse de ser onerada. Daí coloca-la no campo de 

295  ISS – aspectos teóricos e práticos. 4. ed. São Paulo: Dialética, 2005, p. 29. 
296  STF, Segunda Turma, RE 112.947-6/SP, Rel. Min. Carlos Madeira, j. 19.06.1987, DJ 

07.08.1987. 
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incidência do único imposto (ISS) que poderia abranger a referida 

atividade”.297 

Antes da Constituição de 1988, portanto, a doutrina e a 

jurisprudência tinham entendimentos divergentes. 

No entanto, com o advento da Carta de 1988, o Judiciário passou 

a acatar a posição da doutrina, no sentido de prestigiar o conceito jurídico de 

prestação de serviço. É o que se constata a partir do Recurso Extraordinário nº 

116.121-3/SP, cuja situação fática em análise era exatamente a mesma 

daquela, objeto dos Recursos Extraordinários nº 112.947 e 115.103. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu, por maioria, que “[…] há de 

prevalecer a definição de cada instituto, e somente a prestação de serviços, 

envolvido na via direta o esforço humano, é fato gerador do tributo”.298 Para o 

Ministro Celso de Mello, a exigência de ISS sobre a locação de bem móvel, 

consistente numa obrigação de dar, implica ofensa à repartição da 

competência impositiva, na medida em que aos Municípios é dado tributar 

apenas as obrigações de fazer consistentes em prestações de serviços. 

Vejamos, a seguir, trecho do seu voto: 

A decisão emanada do Tribunal local – que considerou 
juridicamente qualificável, como serviço, a locação de bens 
móveis, tal como relacionada nos itens constantes das Listas 
de Serviços referidas anteriormente – não pode subsistir, eis 
que, mais do que desrespeitar o que prescreve o art. 110 do 
Código Tributário Nacional, transgrediu a Lei Fundamental, 

297  STF, Primeira Turma, RE 115.103-0/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, j. 22.03.1988, DJ 
29.04.1988. 

298  Trecho do voto vencedor do Min. Marco Aurélio. STF, Tribunal Pleno, RE 116.121-
3/SP, Rel. Min. Octavio Gallotti, Rel. para acórdao Min. Marco Aurélio, j. 11.10.2000, 
DJ 25.05.2001.  

 
                                                           
 



   179 
 

que, em matéria tributária, instituiu clara e rígida repartição 
constitucional de competências impositivas.299 

Destarte, afastou o Supremo Tribunal Federal o conceito 

econômico de serviço, propugnando que a exigência do ISS pressupõe, 

sempre, uma obrigação de fazer. Por conseguinte, não há se falar na 

incidência do ISS sobre uma obrigação de dar pura e simples, ainda que a 

mesma fique excluída do âmbito de incidência de outros tributos. 

O mesmo raciocínio utilizou o Supremo Tribunal Federal ao 

decidir pela incidência do ISS nas operações de leasing financeiro e lease 

back, no Recurso Extraordinário nº 547.245/SC. A análise teve origem na 

natureza da atividade realizada, concluindo o Plenário daquela Corte que o 

núcleo da atividade – o financiamento – seria uma obrigação de fazer. “No 

arrendamento mercantil (leasing financeiro), contrato autônomo que não é 

contrato misto, o núcleo é o financiamento, não uma prestação de dar”.300 

Embora não concordemos com a conclusão a que chegou a Suprema Corte, 

reconhecemos que a premissa adotada – se a atividade analisada consiste ou 

não numa prestação de serviço enquanto obrigação de fazer – está correta.  

O mesmo conceito de prestação de serviço foi utilizado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema concernente à incidência do 

ISS sobre a atividade de franquia. No Recurso Especial nº 1.044.239-MG, o 

Ministro Relator Luiz Fux – atualmente Ministro do Supremo Tribunal 

Federal –, valendo-se das lições de Aires Barreto, asseverou que, a partir do 

299  Trecho do voto do Min. Celso de Mello. STF, Tribunal Pleno, RE 116.121-3/SP, Rel. 
Min. Octavio Gallotti, Rel. para acórdao Min. Marco Aurélio, j. 11.10.2000, DJ 
25.05.2001.  

300  STF, Tribunal Pleno, RE 547.245/SC, Rel. Min. Eros Grau, j. 02.12.1999, DJe 
04.03.2010. 
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artigo 156, III, da Constituição Federal, “[…] se extrai que o vocábulo 

“serviço”, cuja prestação constitui o critério material da hipótese de incidência 

do ISS, é conceito constitucionalmente pressuposto, ao qual deve se ater o 

legislador complementar”301. E continua, fazendo referência às lições de 

Marcelo Caron Baptista, para quem “[…] a palavra ‘serviços’, constante do 

artigo 156, III, do Texto, afasta, por incongruência semântica, a ideia de 

prestação de dar, eis que não envolve, na sua essência, qualquer coisa, seja 

material, seja imaterial”.302 

Em síntese, a partir da doutrina e da jurisprudência, pode-se 

concluir que, sob à égide da Constituição de 1988, há um conceito unívoco de 

serviço tributável na comunidade jurídica. Podem existir controvérsias quanto 

à sua aplicação em determinado caso concreto; todavia, na linguagem jurídica, 

todos concordam que o conceito de serviço pressupõe uma obrigação de fazer, 

com conteúdo econômico, da qual decorra uma utilidade material ou imaterial 

a terceiro, realizada sem vínculo de subordinação e sob o regime de direito 

privado. 

Eis o conceito com que trabalharemos para estremar a prestação 

de serviço da operação relativa à circulação de mercadoria, considerada a 

mutação constitucional do conceito de mercadoria, da qual trataremos a 

seguir. 

301  Grifos do autor. 
302  Voto do Min. Rel. Luiz Fux. STJ, Primeira Turma, REsp 1.044.239/MG, Rel. Min. Luiz 

Fux, j. 06.11.2008, DJ 01.12.2008.  
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6.4 A mutação do conceito constitucional de mercadoria 

Vimos que, quando da promulgação da Carta de 1988, o signo 

mercadoria, utilizado na repartição da competência impositiva aos Estados e 

ao Distrito Federal, já possuía um sentido preexistente, de uso comum na 

linguagem dos juristas. Esse foi o conceito recepcionado pela Constituição. 

Vimos, também, que, no processo gerador de sentido, realizado por quantas 

vezes o intérprete entender necessário, deve este levar em consideração o 

contexto e a intertextualidade, na medida em que podem vir a influenciar 

fortemente no resultado do processo interpretativo. 

Vimos, ainda, que, por mais fechados que sejam os conceitos 

referidos pelo constituinte na outorga da competência tributária, eles 

comportam um mínimo de abertura, tão somente com o escopo de alcançar o 

processo evolutivo dos tempos. Admitir-se a mutação de tais conceitos não 

retira a segurança jurídica dos contribuintes, uma vez que a alteração que dela 

decorre encontra como limite intransponível a competência dos outros entes 

tributantes. Mutação que invada a competência tributária alheia não pode ser 

admitida no nosso sistema tributário, em que a rigidez é traço característico. 

Na qualidade de observadores, realizaremos nova interpretação 

do conceito constitucional de mercadoria, a partir do enunciado do artigo 155, 

II, da Constituição, para, ao final, apresentarmos uma proposta de mutação 

constitucional.303 O Supremo Tribunal Federal já sinalizou nesse sentido ao 

julgar a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.945, 

303  Como visto no Capítulo 4, compete ao Judiciário afirmar a ocorrência de uma mutação 
constitucional. Nossa missão, no presente trabalho, cinge-se a apresentar uma proposta 
de mutação, a qual poderá ou não ser reconhecida pelo Judiciário. 
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porém não o fez de forma definitiva. Nossa missão é demonstrar, de forma 

fundamentada, essa mutação, no intuito de que ela, futuramente, venha a ser 

afirmada pela Suprema Corte definitivamente. 

Diante do contexto atual em que o conceito constitucional de 

mercadoria se apresenta, indaga-se: houve mutação desse conceito? 

Temos para nós ser positiva a resposta a esta indagação. Quando 

da promulgação da Carta de 1988, a internet, conquanto já existente, não 

possuía o papel que exerce hoje. A internet foi introduzida na sociedade aos 

poucos: no início, era apenas uma fonte de consulta, mais rápida e eficaz; 

hoje, é a principal forma de comércio. Neste, a internet pode ser apenas o 

meio em que se dá a compra e venda, recebendo o usuário o bem no endereço 

que indicar, sem ter travado qualquer contato com o vendedor, ou pode ser, 

também, o meio que disponibiliza o bem ao usuário. No primeiro caso, o 

usuário recebe a mercadoria física, um bem corpóreo; no segundo caso, a 

mercadoria recebida é virtual, incorpórea. 

É inegável que, com o passar dos anos, a sociedade evoluiu. Os 

discos de vinil e fitas cassetes deram espaço aos compact discs, que foram 

substituídos pela internet, onde as músicas são “baixadas” via download. Após 

inserir os dados para débito dos valores cobrados, o usuário adquire a música 

que deseja ouvir em seu iPod, sem precisar se dirigir a nenhum 

estabelecimento comercial. Novas ferramentas tecnológicas transformaram os 

livros físicos em digitais. Mediante o pagamento de um preço, o usuário 

adquire o livro que deseja, bastando um clique no link que lhe é 

disponibilizado para que o mesmo seja “baixado” em seu tablet. O mesmo se 

dá com os filmes. O usuário, ao invés de se dirigir a um estabelecimento para 

locar um filme, o adquire pela internet, por intermédio de um link que lhe é 
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disponibilizado, para exibição do conteúdo na televisão ou no computador, 

desde que pago o preço determinado pelo vendedor. Da mesma forma, os 

programas de computador não mais são adquiridos em disquetes ou compact 

discs, mas pela internet, via download. 

Os exemplos acima demonstram que a aquisição de bens virtuais, 

que antes era uma exceção, hoje é a regra. Da perspectiva do comprador, o 

mesmo bem que antes era adquirido fisicamente, hoje é adquirido na forma 

virtual.304 Portanto, não há como negar que houve, sim, forte alteração no 

modo de agir da sociedade diante da significativa evolução tecnológica 

ocorrida ao longo dos anos. 

Tudo isso deve ser considerado no processo interpretativo levado 

a efeito pelo intérprete. Evidentemente, atribuir um sentido para o signo 

mercadoria quando da promulgação da Carta de 1988 e atribuir um sentido 

para o mesmo signo nos dias de hoje, em que a internet ocupa lugar de 

destaque, são tarefas distintas. O comportamento atual da sociedade em 

virtude do desenvolvimento tecnológico, notadamente no que concerne ao 

comércio, é fator decisivo na construção de sentido para o signo mercadoria, 

utilizado na repartição da competência impositiva. 

Quando da edição do Texto Constitucional de 1988, foi 

recepcionado o conceito de mercadoria adotado pela comunidade jurídica. A 

304  A evidenciar a intensidade do comércio de bens virtuais nos dias atuais, Fábio Ulhoa Coelho 
trabalha com o conceito de estabelecimento virtual. Se o estabelecimento é “[…] acessado 
por via de transmissão eletrônica de dados, é virtual. Note que o comércio eletrônico não 
torna obsoleto o conceito de estabelecimento: também o empresário que deseja operar 
exclusivamente no ambiente virtual reúne bens tangíveis e intangíveis indispensáveis à 
exploração da atividade econômica. A livraria eletrônica deve ter livros em estoque, 
equipamentos próprios à transmissão e recepção de dados e imagens, marca, know-how etc.” 
(Curso de direito comercial. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 50). 
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definição de mercadoria consistia em bem móvel, corpóreo, objeto de 

mercancia. À época, raramente – para não se falar nunca –, falava-se na 

aquisição de bens virtuais. Portanto, o conceito preexistente de mercadoria 

satisfazia as situações ocorridas à época na sociedade. Entretanto, essas 

situações foram mudando com o passar do tempo, tornando-se bastante 

comum, nos dias atuais, a compra de bens virtuais. Daí porque entendemos 

necessária a mutação do conceito constitucional de mercadoria, para 

contemplar, também, os bens incorpóreos postos no comércio. 

O direito é objeto cultural e se destina a regular, disciplinar as 

condutas intersubjetivas. Se assim é, forçoso que o mesmo acompanhe a 

evolução, a modificação dessas condutas.  

Anna Candida da Cunha Ferraz já advertira que as mutações 

constitucionais 

[…] se processam lentamente, e só se tornam claramente 
perceptíveis quando se compara o entendimento atribuído às 
cláusulas constitucionais em momentos diferentes, 
cronologicamente afastados um do outro, ou em épocas 
distintas e diante de circunstâncias diversas.305 

É exatamente o que ocorre com o signo mercadoria. Atribuir a 

alteração de sentido decorrente da mutação do seu conceito anos atrás, quando 

a aquisição de bens virtuais era algo incomum, não seria adequado. Somente 

com a identificação de situações estremadas – a compra exclusiva de bens 

corpóreos e a compra de bens virtuais em grande escala – é que se pode 

cogitar da mutação do conceito constitucional de mercadoria. 

305  Processos informais de mudança da Constituição: mutações constitucionais e mutações 
inconstitucionais. São Paulo: Max Limonad, 1986, p. 09. 
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A nosso ver, a mutação do conceito constitucional de 

mercadoria, diante da realidade atual, é mandatória, sob pena de uma operação 

nitidamente mercantil ficar excluída da competência tributária dos Estados. A 

negação da mutação constitucional, nesse caso, implicaria o reconhecimento 

do obsoletismo do direito. 

Não seria adequado falar-se no desaparecimento do ICMS com o 

progressivo desenvolvimento tecnológico, pois sempre será necessária a 

compra de bens corpóreos, como roupas, comidas, aparelhos eletrônicos, 

dentre outros. Todavia, poder-se-ia falar em drástica redução de sua 

arrecadação, se excluídas de seu âmbito de incidência as operações mercantis 

cujo objeto seja um bem virtual, dada a intensidade delas nos dias atuais. E, 

nesse caso, ficaria comprometida a receita nacional, tendo em vista que o 

ICMS é o tributo com participação mais expressiva no cenário tributário 

brasileiro.306 

O Ministro Gilmar Mendes, ao proferir seu voto na Medida 

Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.945, já chamara a 

atenção para o desaparecimento do objeto de cobrança via ICMS, caso sejam 

excluídas da tributação a compra e venda de bens incorpóreos. São suas 

palavras: 

Não faz muito – eu comentava há pouco com o Ministro 
Marco Aurélio – um pequeno produtor de CDs de música, 
uma pequena produtora, alguém responsável por isso, 
comentava que esse negócio está desaparecendo e, 

306  Consoante Paulo de Barros Carvalho, “[…] sabemos que o ICMS é o tributo com a maior 
participação no montante das receitas do sistema brasileiro e isso mostra não só sua 
importância, como também nos faz pensar que a supremacia de que desfruta, hoje, sem 
sendo conquistada gradativamente” (Direito tributário – linguagem e método. 5. ed. São 
Paulo: Noeses, 2013, p. 250). 
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fundamentalmente, a produção de CDs está desaparecendo 
graças a essa atividade da internet. 
[…] 
Logo, a ideia de comercialização ou circulação passa a 
ocorrer por via eletrônica. 
[…] 
E tanto é que temos, hoje, a discussão sobre o comércio na 
internet, que está assumindo inclusive no que diz respeito a 
esses objetos eletrônicos. 
[…] 
Penso que temos realmente que discutir esse tema, porque é 
extremamente delicado, sob pena de, em algumas áreas, 
desaparecer inclusive o objeto da cobrança do ICMS, porque 
é disso que se fala. 307 

Ademais, na aquisição de bens virtuais, a operação também é de 

cunho mercantil. A única diferença existente entre esta e a aquisição de um 

bem corpóreo é o fato de que, nesta, o comprador adquire um bem físico, ao 

passo em que, na primeira, o comprador não recebe nada palpável. Em ambas, 

tem-se uma operação mercantil. Como asseverou o Ministro Cezar Peluso, no 

voto exarado quando do julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 1.945, “[…] em vez de se comprar da prateleira, 

compra-se por transferência eletrônica. É a mesma coisa. Isto é, se está na 

prateleira, e se compra na prateleira; e se se compra por pedido eletrônico, é a 

mesma coisa”.308 

307  Trecho do voto do Min. Gilmar Mendes, que acompanhou o voto do Ministro Nelson 
Jobim, pelo indeferimento da liminar na parte relativa à incidência do ICMS sobre as 
operações com softwares realizadas por intermédio de transferência eletrônica de dados 
(STF, Plenário, MC na ADI 1945-MT, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 26.05.2010, DJe 
14.03.2011). 

308  Trecho do voto do Min. Cezar Peluso, que acompanhou o voto do Ministro Nelson 
Jobim, pelo indeferimento da liminar na parte relativa à incidência do ICMS sobre as 
operações com softwares realizadas por intermédio de transferência eletrônica de dados 
(STF, Plenário, MC na ADI 1945-MT, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 26.05.2010, DJe 
14.03.2011). 
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Pode-se concluir, portanto, que, quando da promulgação da Carta 

de 1988, foi recepcionado o conceito de mercadoria utilizado na linguagem 

comum dos juristas, isto é, o conceito que vincula a significação do signo 

mercadoria à noção de bem corpóreo. Todavia, diante do significativo avanço 

tecnológico verificado ao longo do tempo, que resultou na frequente 

comercialização de bens virtuais, pode-se dizer que este conceito sofreu uma 

mutação, a qual admite que também um bem incorpóreo objeto de atividade 

mercantil seja considerado mercadoria, para fins de incidência do ICMS. 

Evidentemente, a partir desse novel conceito de mercadoria, 

novas diretrizes deverão ser traçadas pelo legislador infraconstitucional, a fim 

de operacionalizar a cobrança. Forçoso definir-se o momento e o local da 

incidência do imposto, sempre respeitando o seu arquétipo constitucional. 

Como visto, a interpretação dos enunciados prescritivos deve se 

dar, sempre, de cima para baixo, respeitando-se a Constituição, que está no 

vértice do sistema. Como, para os fins a que se destina o presente trabalho, 

estamos no campo da Constituição, sua interpretação deve levar em conta as 

demais normas constitucionais. As normas infraconstitucionais não têm o 

condão de nortear a atividade do intérprete que busca atribuir um sentido aos 

enunciados constitucionais. 

Na linha desse raciocínio, temos para nós que a existência de 

normas infraconstitucionais que porventura venham a infirmar a mutação do 

conceito constitucional de mercadoria não pode obstar a sua ocorrência. A 

interpretação em voga é de cunho constitucional e a esse plano se limita. Se se 

concluir pela ocorrência da mutação, deverá o legislador infraconstitucional 

rever o seu plexo normativo para editar novas regras e tornar sem efeito 

aquelas que se incompatibilizem com o novel sentido decorrente da mutação.   
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Destarte, a mutação do conceito constitucional de mercadoria ora 

proposta não pode ser considerada um cheque em branco outorgado aos 

Estados e ao Distrito Federal para a invasão da competência tributária alheia. 

É preciso distinguir a aquisição de um bem virtual de uma prestação de 

serviço. As obrigações inerentes ao contratado – de dar ou de fazer – são 

distintas, devendo ser respeitadas as competências atribuídas aos Estados, 

Distrito Federal e aos Municípios. Portanto, limites há na mutação do conceito 

constitucional de mercadoria, e sobre eles discorreremos a seguir. 

6.4.1 Limites na mutação do conceito constitucional de mercadoria 

A mutação do conceito constitucional de mercadoria requer 

cautela. Como exposto no item 4.3.6 supra, o intérprete encontra como limites 

intransponíveis o conteúdo mínimo de significação do signo – no caso, 

mercadoria – e as demais normas constitucionais postas no sistema. 

Primeiramente, há que se afirmar que a proposta de mutação do 

conceito constitucional de mercadoria respeita o conteúdo semântico mínimo 

desse signo. Propõe-se a abrangência dos bens incorpóreos em sua 

significação, restando incólume o seu sentido mínimo. A conclusão diversa se 

chegaria se fosse proposta uma mutação para alcançar os bens não destinados 

ao comércio. Foi justamente por isso que se fez necessária a alteração formal 

do Texto Constitucional pelo poder de reforma, por intermédio da Emenda 

Constitucional nº 33/01. 

Outrossim, a mutação que entendemos inexorável restringe-se ao 

signo mercadoria, isto é, não atinge o verbo nuclear da materialidade do 

ICMS. À luz da competência impositiva atribuída aos Estados e ao Distrito 
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Federal, a hipótese de incidência do ICMS compreende as operações de 

circulação de mercadorias. O signo mercadoria é o complemento restritivo do 

verbo. Operações relativas à circulação de outros bens não contemplados no 

conceito de mercadoria não estão sujeitas ao ICMS. 

Por outro lado, a mutação do conceito constitucional de 

mercadoria tem o condão de alcançar, além dos bens corpóreos, os 

incorpóreos. Porém, não é todo bem incorpóreo que será atingido pelo ICMS, 

mas tão somente os que são postos no comércio. Necessário se faz, para a 

tributação dos bens incorpóreos, que o seu destino seja o comércio. Desta 

forma, apenas as operações mercantis que tenham por objeto bens corpóreos 

ou incorpóreos é que estão sujeitas ao ICMS. 

Excluem-se, assim, da tributação pelo ICMS, os bens intangíveis, 

na medida em que, embora incorpóreos, não configuram mercadorias, seja 

para quem os transfere, seja para quem os adquire. Consideramos intangíveis, 

nas palavras de Tácio Lacerda Gama, “[…] os bens ou direitos que não 

possuem substância física (incorpóreos), muito embora tenham valor e gerem 

consequências jurídicas, podendo constituir o objeto de relações jurídicas”.309 

Segundo o autor, os intangíveis são os elementos imperceptíveis, acessórios a 

um bem tangível, que integram o patrimônio de uma pessoa jurídica, 

agregando-lhe valor. Atuam como fator de produção, de comércio ou de 

prestação de serviço.310 

Nessa esteira, os bens incorpóreos objeto da atividade mercantil 

não se confundem com os bens intangíveis. Estes, como visto, não são postos 

309  Tributación de intangibles. Relatoría nacional de Brasil. Fiscalidad y Globalización. 
Navarra: Thomson Reuters, 2012, p. 1244. 

310  Ibid., p. 1243-1244. 
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no comércio; estão presentes na atividade do comerciante – a exemplo do 

fundo de comércio, do ponto comercial e das marcas –, agregando valor ao 

seu negócio, porém não constituem o bem propriamente dito que é 

comercializado. Somente o bem incorpóreo objeto da operação mercantil está 

inserido no âmbito de incidência do ICMS, em função da mutação do conceito 

constitucional de mercadoria. 

Outro limite a ser observado na mutação do conceito 

constitucional de mercadoria decorre da rigidez da Constituição brasileira. 

Referimo-nos às normas de outorga da competência tributária. A cada ente 

tributante foi atribuída uma materialidade para fins de tributação. O campo de 

atuação de cada ente tributante foi minuciosamente demarcado pelo 

constituinte, de tal sorte que o exercício da competência impositiva não pode 

desbordá-lo. Trata-se de normas constitucionais que, naturalmente, devem ser 

levadas em consideração em qualquer mutação constitucional. 

Nesse contexto, a mutação do signo mercadoria não pode 

implicar a invasão da competência alheia. É dizer, não se pode tributar pelo 

ICMS uma prestação de serviço, sob o fundamento de tratar-se de um bem 

incorpóreo. É preciso distinguir o comércio de um bem incorpóreo de uma 

prestação de serviço, a fim de respeitar a competência dos Estados e dos 

Municípios. A mutação do conceito de mercadoria não pode ser um pretexto 

para a tributação, pelos Estados, de prestações de serviços. 

Reconhecemos ser bastante tênue a linha divisória entre uma 

prestação de serviço e uma operação de circulação de mercadoria incorpórea. 

Nada obstante, a correta identificação da atividade-fim almejada pelo 

contratante – uma obrigação de fazer ou uma obrigação de dar – permitirá a 

tributação adequada do fato jurídico tributário. 
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6.4.2 Exemplos de interferências práticas da mutação do conceito 

constitucional de mercadoria 

A mutação do conceito constitucional de mercadoria ora 

proposta, para alcançar também os bens incorpóreos objeto de mercancia, 

mostra-se relevante para a temática dos softwares. Se os programas de 

computador adquiridos via download forem postos no comércio, entendemos 

pela incidência do ICMS, em razão da mutação em tela. Nossa conclusão 

equipara a venda em série de software com suporte físico à venda em série de 

software via download, tal como fez o Supremo Tribunal Federal ao julgar a 

Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.945.311 

Temos presente a distinção entre a produção em massa para 

comercialização e revenda e o desenvolvimento por encomenda. Somente no 

primeiro caso é que se tem nítida operação mercantil.  

Portanto, dentre os programas de computador adquiridos via 

download, é preciso distinguir os que são produzidos e vendidos em série dos 

que são desenvolvidos pelo criador.312 Embora ambos configurem bens 

incorpóreos, somente os primeiros são objeto de atividade mercantil. No 

segundo caso, predomina a obrigação de fazer consistente no desenvolvimento 

dos softwares. 

Em suma, a venda de softwares produzidos em série, sejam eles 

físicos ou virtuais, configuram uma operação mercantil, passíveis de 

incidência do ICMS. Já os softwares desenvolvidos sob encomenda 

311  STF, Plenário, MC na ADI 1945-MT, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 26.05.2010, DJe 
14.03.2011. 

312  Ver RE 176.626-3/SP e RE 199.464-9/SP. 
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configuram uma obrigação de fazer, sujeita ao ISS. Neste caso, ainda que o 

cliente adquira o software via download, não se tem uma operação mercantil. 

A entrega do bem – virtual, no caso – é apenas o resultado da prestação do 

serviço, assim como ocorre na encomenda de um quadro, em que a entrega do 

bem material é consequência do fazer personalíssimo. Ter-se-á, no caso, 

apenas a incidência do ISS sobre a atividade de desenvolvimento de software, 

o que exclui a tributação do ICMS. 

Pensemos, agora, na aquisição de filmes pela internet. O usuário, 

após fazer sua escolha, inserir seus dados e pagar um determinado valor, tem 

um link disponibilizado para fazer o download do filme. Nesse caso, qual o 

fato jurídico tributário realizado pelo fornecedor do filme? Tem-se uma 

obrigação de dar, de entrega de um bem virtual ou uma obrigação de fazer? 

Estamos convencidos tratar-se de uma obrigação de dar, realizada com cunho 

mercantil, razão pela qual está sujeita ao ICMS, e não ao ISS. 

Com o exemplo dos filmes adquiridos pela internet, pretendemos 

demonstrar que a única diferença existente entre essa situação e a aquisição de 

filmes em cassete ou DVD em estabelecimentos comerciais diz respeito à 

forma de aquisição do filme. Na primeira, o bem é virtual, adquirido via 

download; na segunda, o bem é físico. Em ambas as situações, há a venda e 

compra de um filme. 

Situação diversa consiste no acesso a filmes por intermédio da 

contratação de empresas prestadoras de serviços de TV por assinatura. Tais 

empresas oferecem a seus clientes uma vasta programação de filmes, que 

podem ser contratados mediante o pagamento de um determinado valor. Nesse 

caso, a nosso ver, não está configurada uma venda e compra mercantil. A 
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empresa de serviços de TV a cabo não vende a programação, mas, 

diversamente, presta serviços de comunicação. 

Deveras, é preciso ter cautela na análise de cada caso concreto. 

Deve-se verificar, de início, se estão presentes os elementos de uma operação 

mercantil. Somente neste caso é que se poderá falar na mutação do conceito 

constitucional de mercadoria para alcançar também os bens incorpóreos 

postos no comércio. 

Outros exemplos são os livros virtuais e as músicas adquiridas 

via internet, bastante comuns nos dias atuais. O fato de o adquirente deixar de 

adquirir algo físico não implica dizer que não houve uma atividade comercial. 

Em outras palavras, a entrega do bem adquirido de forma virtual não 

desnatura a relação de venda e compra entre o produtor/fornecedor e o 

adquirente. Portanto, também nesses casos, respeitadas as regras 

constitucionais de imunidade, há espaço à incidência do ICMS, em virtude da 

mutação do conceito constitucional de mercadoria. 

Como dissemos, é preciso examinar, com detença, de qual fato 

jurídico se trata. Se o bem incorpóreo for objeto de mercancia, ter-se-á uma 

operação relativa à circulação de mercadoria, passível de incidência do ICMS; 

se decorrer de uma obrigação de fazer, com conteúdo econômico, realizada a 

terceiro sem vínculo de subordinação e sob o regime de direito privado, ter-se-

á uma prestação de serviço, passível de incidência do ISS. Não se pode 

admitir, jamais, que a mutação do conceito constitucional de mercadoria seja 

tida como fundamento para a tributação, pelo ICMS, de prestações de 

serviços. 

Usualmente, a transmissão de um bem incorpóreo envolve uma 

cessão de direitos, pois relacionada a uma obra intelectual. Em verdade, toda 
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aquisição, seja de bem corpóreo, seja de bem incorpóreo, envolve uma cessão 

de direitos. Conforme leciona Pontes de Miranda, “[…] o credor cede porque 

é titular do direito. Quem tem direito cessível tem o poder de cedê-lo, não 

importa se real ou pessoal o direito […]”.313 O que ocorre é que, na operação 

mercantil, essa cessão de direitos é da essência da relação jurídica. 

Note-se que a expressão cessão de direito de uso, por vezes, é 

utilizada para referir o negócio mercantil de venda e compra de programas de 

computador, conforme se verifica da definição de André Portella: 

Trata-se de operação mercantil na qual se disponibiliza a 
prerrogativa de utilização dos programas informáticos, sem 
que seja transferido ao adquirente qualquer outro direito sobre 
o mesmo. São certamente as operações mais populares 
envolvendo softwares, aquelas que mais se aproximam do 
cotidiano dos consumidores pessoa física.314 

A Lei nº 9.610/98, por sua vez, utilizou a expressão cessão de 

direitos para fazer referência à transferência dos direitos de autor em virtude 

de obra intelectual. Daí porque, ao falarmos em cessão de direitos, nos vem à 

mente a aquisição de bens incorpóreos. Raramente pensamos numa locação de 

bens, que inexoravelmente também envolve uma cessão de direitos. 

O titular dos direitos de autor de uma obra intelectual pode ceder 

o direito de uso dessa obra, permanecendo na titularidade dos direitos 

autorais. Pode, ainda, ceder integralmente os direitos dessa obra, inclusive a 

titularidade dos direitos autorais. No primeiro caso, a cessão de direitos será 

parcial; no segundo, total. 

313  Tratado de Direito Privado. Tomo XXIII, 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1984, p. 268.  
314  Tributação dos programas de computador. Perspectiva geral da incidência. Revista 

tributária e de finanças públicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 100, set./out. 
2011, p. 251. 
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Tudo isso foi dito com o escopo de demonstrar que a transmissão 

ou venda dos programas de computador mediante cessão de direitos de uso 

não constitui óbice à mutação do conceito constitucional de mercadoria. Para 

a incidência do ICMS sobre a venda de programas de computador, deve-se 

observar a sua destinação: se os programas de computador forem objeto de 

mercancia, isto é, forem produzidos em série e estiverem à disposição para 

compra por qualquer interessado, ter-se-á por configurada uma operação 

mercantil, que, pela sua essência, pressupõe uma cessão de direitos. 

Diversamente, se a destinação do software não for o comércio, prevalecendo o 

seu fazer, ter-se-á uma prestação de serviço sujeita ao ISS.315 

Casos há em que a transferência do software envolve a concessão 

de uma licença, que, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.610/98, diz respeito à 

transferência dos direitos de autor.316 Não estamos falando, aqui, da 

315  Veja-se, em sentido contrário, Clélio Chiesa: “Para que a aquisição de um software de 
prateleira se caracterizasse como uma operação mercantil seria necessário que o objeto 
desse negócio jurídico fosse uma mercadoria, bem corpóreo destinado ao comércio, o 
que não é o caso, pois, como foi dito alhures, os programas de computador são bens 
incorpóreos […]. Portanto, a aquisição de um software de prateleira não pode ser 
qualificada como uma operação mercantil, pois não há uma transferência efetiva de 
propriedade do bem negociado e este não se constitui uma mercadoria. Trata-se de um 
bem imaterial, não suscetível de ser colocado num processo de circulação como se fosse 
uma mercadoria” (Competência para tributar as operações com programa de computador 
(softwares). Revista tributária e de finanças públicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
n. 36, 2001, p. 52). 

316  Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, 
por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio 
de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão 
ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações: I - a 
transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os 
expressamente excluídos por lei; II - somente se admitirá transmissão total e definitiva 
dos direitos mediante estipulação contratual escrita; III - na hipótese de não haver 
estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos; IV - a cessão será 
válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em 
contrário; V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data 
do contrato; VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o 
contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma 
que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato. 
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transferência do bem, mas dos direitos de autor. Nesse caso, quer nos parecer 

que a operação de venda e a transferência dos direitos autorais não se 

confundem, de modo que a outorga de licença não tem o condão de impedir, a 

nosso ver, a incidência do ICMS. Tem-se, de um lado, uma operação 

mercantil de venda de um bem incorpóreo e, de outro, a concessão de 

licença.317 

Pensemos no livro em papel e nos compact discs (CDs) que 

contêm músicas. Ambos os casos configuram obra intelectual, à luz da Lei nº 

9.610/98.318 No entanto, não há a concessão de qualquer licença ao adquirente. 

Também não se discute a titularidade dos direitos de autor. A despeito de tudo 

317  Em sentido contrário, Clélio Chiesa defende a tese de que “[…] os negócios realizados 
com produtos digitais não podem ser tributados por meio do ICMS, não porque não são 
materializados em bens corpóreos móveis passíveis de serem negociados como 
mercadorias, mas porque os negócios realizados não têm natureza de compra e venda de 
mercadoria”. E conclui: “Destarte, como a natureza do contrato celebrado não é de 
compra e venda de coisa móvel com destinação comercial, mas de cessão de direito de 
uso na grande maioria dos negócios realizados e, em alguns poucos, de transferência dos 
“códigos-fonte”, que também não podem ser qualificados como venda de mercadoria. 
Sobre tais negócios, não pode incidir o ICMS” (ICMS – tributação das operações 
interestaduais realizadas de forma não presencial por meio de internet, telemarketing ou 
showroom. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Tributação e desenvolvimento. 
Homenagem ao professor Aires Barreto. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 123-124).  

318  Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer 
meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se 
invente no futuro, tais como: I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; II - 
as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; III - as obras 
dramáticas e dramático-musicais; IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja 
execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma; V - as composições 
musicais, tenham ou não letra; VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive 
as cinematográficas; VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo 
análogo ao da fotografia; VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, 
litografia e arte cinética; IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma 
natureza; X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, 
topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; XI - as adaptações, traduções e 
outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova; 
XII - os programas de computador; XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, 
enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, 
organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual. 
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isso, a venda de um livro, respeitada a sua imunidade, e a venda de um CD 

musical constituem uma operação de venda e compra mercantil.  

O mesmo raciocínio se aplica aos programas de computador. 

Havendo a concessão de licença, esta não se confunde com a operação 

mercantil. Se algum tributo houver sobre a concessão de licença, sua base de 

cálculo não coincidirá com o preço de venda do bem. Utilizamos o futuro 

condicional ao nos referirmos à licença, pois estamos convencidos de que a 

concessão de licença não implica uma obrigação de fazer e, como tal, não 

consiste numa prestação de serviço sujeita ao ISS, muito embora estivesse 

prevista na lista de serviços da Lei Complementar nº 116/2003. 

André Portella, reconhecendo que a incidência tributária que 

recai sobre operações que envolvem programas de computador está 

condicionada à sua natureza jurídica, assim leciona: 

[…] o regime tributário aplicável às transações que envolvem 
programas de computador, bem como os problemas 
subjacentes, dependerão da natureza da exploração econômica 
da qual são objeto. Desde a perspectiva jurídico-mercantil, a 
exploração econômica dos softwares pode assumir as 
seguintes feições, tendo cada uma delas implicações 
tributárias distintas: 
(a) alienação da propriedade intelectual, quando o objeto da 
comercialização é a propriedade do aplicativo, transferindo-se 
a totalidade dos direitos de autor, salvo os de natureza oral e 
os expressamente excluídos por lei; 
(b) alienação do direito de exploração econômica, quando 
apenas se outorga uma licença para comercializar o programa, 
conservando-se inalterável a propriedade sobre o mesmo; ou 
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(c) alienação do direito de uso, hipótese a qual se 
disponibiliza apenas uma licença para utilização do 
programa.319 

Entendemos que, em todos os casos, há espaço à incidência do 

ICMS, mas desde que presentes os elementos de uma venda e compra 

mercantil. A concessão de licença para tratar dos direitos de autor não exclui, 

a nosso ver, a incidência do ICMS, na medida em que alcança uma outra 

situação jurídica. 

É preciso identificar, pois, a natureza jurídica da operação que 

envolve a transferência dos softwares. Se produzidos em série e à disposição 

para compra no mercado, estamos diante de uma operação mercantil, ainda 

que presente a concessão de licença que verse sobre os direitos autorais. 

Considerando a mutação do conceito constitucional de mercadoria, os bens 

incorpóreos somente serão tributados pelo ICMS se – e somente se – forem 

objeto de uma operação mercantil. 

Em suma, acreditamos ser inexorável, diante da realidade atual, a 

mutação do conceito constitucional de mercadoria, para considerar mercadoria 

também os bens incorpóreos, ou virtuais, objeto de comércio. Contudo, esse 

novo conceito não pode ser manipulado de modo a alcançar fatos que não 

configurem uma operação de circulação de mercadorias. Deve-se ter em mente 

que (i) a mutação do conceito de mercadoria não atinge o verbo nuclear da 

materialidade do ICMS, de tal sorte que as operações relativas à circulação de 

outros bens não contemplados no conceito de mercadoria não estão sujeitas ao 

319  Tributação dos programas de computador. Perspectiva geral da incidência. Revista 
tributária e de finanças públicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 100, set./out. 
2011, p. 246-247. 
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ICMS; (ii) não são todos os bens incorpóreos que serão atingidos pelo ICMS, 

mas tão somente os que forem postos no comércio; e (iii) a mutação do signo 

mercadoria não pode implicar a invasão da competência tributária alheia. É 

preciso distinguir entre o comércio de um bem incorpóreo e uma prestação de 

serviço, a fim de respeitar a competência tributária dos Estados, dos 

Municípios e, por derradeiro, do Distrito Federal.  
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CONCLUSÕES 

 

1. A língua é o dado bruto por excelência. O objeto físico entra 

em nosso intelecto por intermédio das palavras, ordenadas por frases. Nessa 

condição, é a língua que cria a realidade. A realidade é o que conhecemos por 

meio da língua, cujas regras, uma vez observadas, levam ao conhecimento. 

2. Não há como afastar o direito da linguagem. A linguagem é a 

forma pela qual o direito atinge o seu fim: a regulação das condutas 

intersubjetivas. É por intermédio da retórica inerente à linguagem jurídica 

(prescritiva) que o direito interfere no comportamento humano, uma vez que a 

linguagem não toca os eventos do mundo real. 

3. Nossa missão, no presente trabalho, consiste na análise 

semântica do signo mercadoria. Sendo assim, a Semiótica, que permite o 

estudo da norma jurídica nos planos sintático, semântico e pragmático, 

apresenta-se como um instrumento valioso para os fins a que nos propomos. 

4. Sendo a linguagem do direito positivo o objeto do processo de 

conhecimento a que nos propomos realizar, nosso ponto de partida será o 

estudo da norma jurídica, a partir de seus enunciados prescritivos, levando-se 

em consideração os recursos que a Semiótica nos oferece. Diante desse objeto, 

centraremos nossa análise nas normas constitucionais de outorga de 

competências tributárias para, ato contínuo, identificarmos se elas 

contemplam tipos ou conceitos. A partir daí, analisaremos se o conteúdo de 

significação atribuído aos signos utilizados pelo constituinte na repartição da 

competência tributária, especialmente no art. 155, II, da Constituição, é 

passível de mutação ao longo do tempo. Analisaremos, ainda, se o conteúdo 

de significação atribuído ao signo mercadoria interfere, de alguma forma, na 
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competência tributária atribuída aos Municípios, levando-se em consideração 

as características da Constituição brasileira. 

5. Tomaremos o termo mutação para designar as modificações de 

sentido dos signos, sem que o texto tenha sido alterado. Havendo enunciado 

prescritivo que preveja essa modificação de sentido, estaremos diante de uma 

alteração do texto, e não de uma mutação. 

6. O sistema jurídico pressupõe a reunião de textos (enunciados 

prescritivos) e o sentido a partir deles construído. A linguagem, pois, está 

presente em todo esse processo. Não só os enunciados constituem linguagem 

(escrita, no caso), como também as normas jurídicas, por ocasião do ato de 

aplicação. É dizer, ao final do processo interpretativo, inexoravelmente a 

norma jurídica construída pelo intérprete manifestar-se-á por um ato de fala, 

escrito ou verbal. 

7. O direito positivo é um sistema uno e homogêneo. A 

multiplicidade das normas que (exclusivamente) o compõem encontra-se sob a 

norma fundamental de Kelsen, da qual a Constituição Federal, fundamento 

último de validade das demais normas do sistema, retira seu fundamento. 

8. Tal como o direito positivo, a Ciência do Direito assume a 

posição de sistema, com a norma fundamental de Kelsen também atuando 

como axioma para dar suporte ao discurso científico. Enquanto o direito 

positivo é um sistema nomoempírico prescritivo, com linguagem direcionada 

às condutas humanas, a Ciência do Direito é um sistema nomoempírico 

teorético, cuja linguagem possui caráter descritivo. 

9. A unidade e a autopoiese do sistema jurídico estão 

umbilicalmente vinculadas. Em se tratando de um sistema autopoiético, o 
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direito se autorreproduz; ele traz para si os elementos do ambiente e os 

processa na forma de normas lícitas ou ilícitas, o que preserva a unidade do 

sistema jurídico. Ao lado do código binário lícito/ilícito estão os programas 

que, em sua forma condicional, direcionam a escolha dos valores trazidos pelo 

código. 

10. A unidade do sistema jurídico leva-nos a um outro axioma: o 

da hierarquia. É a Constituição Federal o diploma normativo de hierarquia 

máxima no direito positivo brasileiro. Seja da perspectiva formal, seja da 

perspectiva material, toda a produção normativa dela decorre, direta ou 

indiretamente. 

11. Sem sanção, não há norma jurídica e, por conseguinte, o 

Direito. A coercibilidade e o exercício da coação mediante as penas privativas 

da liberdade e a execução forçada constituem o traço característico do sistema 

jurídico. 

12. Sobre a coerência e a completude do sistema jurídico, temos 

para nós que a presença de conflitos e lacunas no direito positivo é própria de 

sua natureza. Tudo o que pertence ao direito é passível de ser levado à 

apreciação do Judiciário. Não houvesse controvérsias, a função judicante 

restaria inócua. 

13. Pode-se dizer que, da perspectiva do julgador (ou 

participante), o sistema será sempre coerente e completo. Não haverá conflito 

entre normas, nem mesmo a ausência de lei que regule determinada conduta. 

Trata-se de atributos do sistema, ao lado da homogeneidade e da unidade. Já 

da perspectiva do observador, os conflitos e as lacunas no sistema podem ser 

uma constante. 
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14. A adoção do conceito de validade como existência ou como 

atributo da norma depende da perspectiva em que se encontra o intérprete. 

Para o participante do discurso jurídico, válida é a norma que pertencer ao 

sistema. Para o observador, a análise da autoridade introdutora da norma 

jurídica e do procedimento utilizado é importante para se concluir pela 

validade ou invalidade da norma. Nessa linha de raciocínio, a análise do tema 

da mutação constitucional está relacionada à noção de validade da norma 

jurídica como existência, na medida em que é o participante, a quem compete 

dirimir os conflitos, a pessoa habilitada pelo sistema para afirmar ou negar a 

mutação.   

15. O Direito tem por finalidade disciplinar a conduta humana, e 

o pressuposto para tanto é a interpretação dos enunciados prescritivos que 

compõem o sistema, do que resultará a norma jurídica (individual ou geral, 

concreta ou abstrata). Além de regular conflitos, a interpretação possui a 

função de atualizar o direito. Não são poucas nem irrelevantes as 

transformações e inovações verificadas no âmbito da vida social. E sendo o 

direito o instrumento hábil a regular as relações sociais, forçoso que as normas 

alcancem essas transformações.  

16. Termo é o suporte físico que permite ao intérprete construir 

uma ideia sobre um determinado objeto. A essa ideia (ou significação) 

chamamos de conceito. 

17. Conotação e denotação são perspectivas distintas da 

significação de um termo. Ao falar em conotação, tem-se o conjunto de 

características comuns a todos os objetos que constituem a extensão do termo. 

A denotação, por sua vez, corresponde ao conjunto de objetos passíveis de 

inclusão na extensão do termo.  
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18. Conceito é a significação construída a partir do termo 

(suporte físico), ao qual se relaciona um objeto (significado). Diante da 

ambiguidade ou vaguidade do termo, pode-se simplesmente substituí-lo por 

outro ou – e também em complemento – elaborar definições, que consistem na 

explicação do significado de um termo. As definições podem ser conotativas 

ou denotativas, conforme a técnica utilizada para a determinação do sentido 

atribuído ao termo: se o sujeito se valer da indicação dos seus critérios de uso 

ou características comuns, a definição será conotativa; se valer da indicação 

dos objetos a que se relaciona o termo, a definição será denotativa. 

19. Tanto a realidade social quanto a realidade jurídica, enquanto 

obras da linguagem, configuram línguas e, como tal, são passíveis de 

tradução. A passagem de uma língua para a outra, proporcionada pela 

tradução, pode se dar nas duas direções: da língua das prescrições normativas 

para a língua da realidade e vice-versa. É por meio da tradução que o receptor 

da norma a recebe em seu universo linguístico da realidade. E é também pela 

tradução que o direito capta os dados do mundo real que passam a integrar as 

normas jurídicas. 

20. O ponto de partida do processo interpretativo dos textos 

(enunciados prescritivos) que conformam o sistema jurídico reside na 

identificação do veículo introdutor da proposição prescritiva. Considerando 

que uma norma jurídica, enquanto produto da interpretação, pode decorrer de 

mais de um enunciado prescritivo, a desconsideração dos vários planos 

hierárquicos dos veículos introdutores de normas poderá levar a uma 

interpretação equivocada. 

21. O processo interpretativo dá-se em quatro planos da 

linguagem – S1, S2, S3 e S4 –, dos quais, ao final, advém o sentido deôntico 



   205 
 

completo construído pelo intérprete. O plano S1 é o plano da literalidade 

textual, isto é, são os textos que contêm os enunciados prescritivos postos no 

sistema. A partir deles, considerados de forma isolada, constroem-se 

significações que, embora possuam sentido completo, não revelam a 

mensagem deôntica. O conjunto desses enunciados conforma o plano S2. O 

plano S3, por sua vez, advém da ordenação dos conteúdos de significação 

desses enunciados, os quais, no plano S4, apresentam-se relacionados entre si, 

em vínculos de subordinação e coordenação. Somente após percorridos esses 

quatro planos é que o conteúdo de significação construído a partir dos textos 

jurídicos possuirá sentido completo, da perspectiva deôntica. 

22. A norma jurídica resulta da construção de sentido levada a 

efeito pelo intérprete, a partir dos textos (enunciados) do direito positivo. No 

entanto, a significação de um único enunciado pode não conter a mensagem 

deôntica. Nesse caso, somente após a junção de um ou mais enunciados é que 

se terá a mensagem deôntica completa, desejada pelo intérprete. Daí afirmar-

se que a norma jurídica é a unidade mínima e irredutível do deôntico. 

23. A atividade interpretativa é a demonstração de que o direito é 

um fato comunicacional. O direito só é direito, isto é, só atinge a finalidade a 

que se destina – de regular as condutas intersubjetivas – em razão do processo 

comunicacional que é. A linguagem do direito é transmitida à sociedade por 

intermédio do processo comunicacional decorrente da intepretação dos textos 

normativos. 

24. O produto da atividade interpretativa – a norma jurídica em 

seu sentido completo – pode variar de acordo com os valores expressados pelo 

intérprete, inclusive com a significação por ele atribuída aos signos utilizados 

no texto normativo. 
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25. Todo texto de lei é introduzido no sistema jurídico num dado 

contexto. Inexoravelmente, esse contexto vai influenciar na construção da 

norma jurídica. Um intérprete que desconhece o momento histórico em que 

determinada lei foi editada ou, ainda, que desconhece a motivação dessa lei 

certamente exercerá juízo de valor diverso de outro intérprete que tem 

conhecimento dessas variáveis. Portanto, a interpretação de qualquer texto 

jurídico deve levar em consideração, além de outros textos também jurídicos, 

as circunstâncias de sua edição. Os contextos fático, histórico e até moral não 

podem ser ignorados pelo intérprete, sob pena de o discurso produzido não ser 

persuasivo. 

26. Todo enunciado está em constante diálogo com outros 

enunciados. Um texto de lei não é posto no sistema isoladamente. Vastíssimo 

é o número de enunciados prescritos que convivem no sistema. Nesse 

contexto, forçoso que o intérprete, ao interpretar um certo enunciado, 

considere os demais para construir, de forma adequada, o sentido da norma 

jurídica. Eis a importância da intertextualidade na interpretação. 

27. Admite-se a interpretação literal tão somente como o ponto 

de partida da interpretação. Interpretação que se limita ao texto de lei, tal 

como propugna o artigo 111 do Código Tributário Nacional, resulta em 

construção de sentido impróprio, na medida em que desconsidera outros 

enunciados prescritivos do sistema, bem como o seu contexto, o que 

inexoravelmente deve ser levado em consideração no processo gerador de 

sentido. 

28. A atividade interpretativa nunca terá fim. Ao intérprete é 

dado interpretar certo(s) enunciado(s) prescritivo(s) quantas vezes entender 

necessário. O contexto, nele compreendida a introdução de novas tecnologias 
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e a mudança de comportamento da sociedade, pode impor ao intérprete a 

reinterpretação desse(s) mesmo(s) enunciado(s). Novos textos podem ser 

introduzidos no sistema, fazendo-se necessário realizar um “diálogo” entre 

eles. A mudança de valores também pode ensejar uma nova interpretação. Daí 

dizer-se que a interpretação é inesgotável. 

29. O processo gerador de sentido para a construção da norma 

jurídica está adstrito aos horizontes da cultura. Diante dos limites do conteúdo 

semântico dos signos, impede-se a subjetividade individual na atividade 

interpretativa, preservando-se, pois, um sentido mínimo atribuível ao 

vocábulo, compatível com o contexto comunicacional em que é veiculado. 

30. Derivação e positivação não se confundem. Analisando-se o 

sistema jurídico em sua perspectiva dinâmica, identifica-se o processo de 

positivação, consistente na ponência de normas. O direito cria o direito, de 

modo que esses atos de criação, dos quais resulta uma nova norma jurídica, 

são atos de positivação do direito. Já a derivação é uma das operações lógico-

semânticas do percurso gerador de sentido, em que as unidades normativas 

são articuladas entre si, em vínculos de coordenação ou subordinação. 

31. A interpretação de todos os enunciados prescritivos deve se 

dar a partir dos enunciados constitucionais. São estes que direcionarão a 

interpretação dos demais. A consequência disso, para o tema da mutação 

constitucional, diz respeito aos enunciados infraconstitucionais já existentes 

no sistema. Como o intérprete, ao reinterpretar o Texto Constitucional para 

concluir, ou não, pela mutação, está no campo dos enunciados constitucionais, 

pensamos que a mutação constitucional não encontra óbice nas normas 

jurídicas infraconstitucionais existentes no sistema. Uma norma 
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infraconstitucional que aponte sentido diverso daquele decorrente da mutação 

constitucional não tem o condão de impedi-la. 

32. A estabilidade da Constituição Federal, numa primeira 

análise, pode parecer incompatível com a sua alterabilidade. Contudo, um 

exame mais detido de seu escopo impõe a possibilidade de sua alteração. 

Aliás, não se trata de uma mera possibilidade, mas de uma necessidade em 

virtude da constante e infinita evolução social. 

33. Formalmente, o Texto Constitucional pode ser alterado 

mediante atuação do poder de reforma. Estamos falando da alteração ou 

substituição dos enunciados constitucionais por outros dessa natureza. Trata-

se de alteração consolidada no texto da própria Constituição, no plano do 

suporte físico, visível, portanto, aos olhos do intérprete. 

34. Também existem alterações que não vêm explícitas no Texto 

Constitucional. Referimo-nos às alterações não formais da Constituição, fruto 

de variáveis sociais, históricas e culturais, que se operam no processo de 

construção da norma jurídica. Esse modo informal de alteração do Texto 

Constitucional é o que se chama de mutação constitucional. 

35. Por mutação constitucional entende-se a alteração da 

significação atribuída a um dado enunciado do Texto Constitucional, sem que 

um outro enunciado, também constitucional, tivesse sido introduzido no 

sistema. Sem qualquer atuação do poder constituinte derivado, o intérprete, ao 

construir o sentido de um dado enunciado, atribui-lhe um outro sentido, 

diverso do antes atribuído, motivado por fatores sociais, culturais, históricos, 

entre outros. É o contexto, o dialogismo e a intertextualidade, presentes na 

interpretação, produzindo efeitos. 
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36. Para que a mutação constitucional levada a efeito pelo 

intérprete produza efeitos, isto é, seja considerada na aplicação do direito, 

mister que a autoridade competente a ateste – no caso, o Judiciário. Faz-se 

necessário que o aplicador da lei, ao decidir um determinado caso concreto, dê 

por ocorrida a mutação de um dado enunciado constitucional, conferindo-lhe 

novo sentido. Esse novo sentido será usado na intepretação desse enunciado 

em casos futuros, vindo, assim, a consolidar-se a mutação constitucional.  

37. É evidente que essa aceitação da mutação constitucional não 

ocorre tão facilmente. Resistências há, por parte do intérprete, que só 

restariam superadas diante de decisão erga omnes do Supremo Tribunal 

Federal. Do contrário, sempre haverá brechas para discutir a pretensa mutação 

constitucional. 

38. A interpretação adequada de um enunciado prescritivo não 

pode levar em consideração somente o enunciado; deve, necessariamente, 

avançar para as circunstâncias fáticas de sua edição, que abrangem os aspectos 

culturais de uma sociedade, bem assim os usos e costumes. O contexto e a 

intertextualidade são requisitos de uma boa interpretação. Nessa linha de 

raciocínio, podemos concluir que, em verdade, os três tipos de mutação 

propostos pela doutrina encerram um único tipo de mutação constitucional: da 

construção de sentido decorrente do processo interpretativo. 

39. O Judiciário, ao aplicar o direito, é o órgão habilitado pelo 

sistema para afirmar ou negar uma mutação constitucional. Seja no âmbito da 

doutrina, seja no âmbito do Legislativo e do Executivo, as alterações de 

sentido do Texto Constitucional apresentadas perfazem propostas de mutação 

constitucional. 
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40. Apenas a mutação constitucional afirmada por norma 

concreta editada pelo Supremo Tribunal Federal não terá a sua 

constitucionalidade questionada. As normas editadas por órgãos de instâncias 

inferiores estarão sujeitas a esse controle, de modo que a mutação por elas 

afirmada poderá ser considerada, em última instância, inconstitucional. 

41. Há limites inerentes à mutação constitucional: o conteúdo 

semântico mínimo dos signos e as demais normas constitucionais. Trata-se de 

limites postos pelo sistema, que superam o bom senso do intérprete. A 

subjetividade inerente ao processo de interpretação, que se opera no campo 

das significações, não pode ser o fundamento de uma interpretação aleatória. 

42. O sistema tributário brasileiro caracteriza-se pela sua rigidez, 

a qual decorre da hirta demarcação da competência tributária. Diante da 

grande quantidade de previsões constitucionais relacionadas à matéria 

tributária, bem como da limitadíssima atuação do legislador 

infraconstitucional, pode-se dizer que o (sub)sistema tributário brasileiro é um 

verdadeiro sistema constitucional. 

43. Por competência tributária entende-se a autorização 

constitucional outorgada às pessoas políticas de direito público para legislar 

sobre matéria tributária. Ao assim fazer, o constituinte fez uso dos critérios 

material e territorial. 

44. É por meio da referência expressa às materialidades dos 

tributos que aos entes políticos é conferido poder tributário. E isso se dá por 

intermédio dos signos. Portanto, admitir a modificação do sentido que a esses 

signos foi atribuído pelo constituinte, como se tipos abertos fossem, implica 

modificar a própria competência tributária, o que é incompatível com a rigidez 

do sistema constitucional tributário brasileiro. Modificação desse jaez só seria 
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admitida mediante atuação do poder constituinte originário, uma vez 

considerada cláusula pétrea a repartição da competência tributária. 

45. A norma de competência, na qualidade de uma norma 

jurídica, possui estrutura lógica dual: no suposto normativo, figura uma 

proposição antecedente, que descreve um possível evento do mundo social; e, 

no consequente, uma proposição tese, de cunho relacional. Ambos – 

antecedente e consequente – estão interligados por um modal deôntico neutro 

(dever-ser). Em resumo, toda norma, inclusive a de competência, assume a 

seguinte estrutura: “se o antecedente, então deve-ser o consequente”. 

46. Tipo e conceito são estruturas que se distinguem pelo grau de 

precisão. O tipo contempla notas referenciais do objeto, renunciáveis, sendo, 

portanto, uma estrutura aberta, flexível. O conceito é uma estrutura com maior 

rigidez, em relação ao tipo. Tem-se um conceito fechado quando uma 

característica do objeto for necessária e, portanto, irrenunciável. Se 

renunciável e graduável for essa característica, ter-se-á um tipo, e não um 

conceito. 

47. Entre os tipos e os conceitos figuram os conceitos 

indeterminados (ou obscuros), cujas notas do objeto, por serem quase 

totalmente desconhecidas, implicam qualquer possibilidade de caracterização. 

Os conceitos indeterminados assim se qualificam pela ambiguidade, 

polissemia ou vaguidade e podem vir a se tornar determinados, assumindo o 

caráter de tipo ou conceito fechado. 

48. A materialidade a que fez uso o constituinte na repartição da 

competência tributária reúne conceitos fechados, e não tipos. Se de tipos se 

tratasse, o legislador infraconstitucional poderia agir com liberdade ao 

instituir os tributos de sua competência, bastando respeitar apenas os traços 
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típicos inerentes ao tipo. No entanto, jamais se poderia conceber uma 

Constituição rígida diante de atuação do legislador desse jaez. 

49. Em se tratando de conceitos constitucionais, deve o intérprete 

buscar o uso comum do signo na linguagem jurídica. Em alguns casos, o uso 

comum do signo na linguagem social pode coincidir com o uso comum do 

jurista; porém, em outros, o jurista atribui ao signo significação própria, 

exclusiva da linguagem jurídica. 

50. O constituinte de 1988, ao repartir a competência tributária, 

referiu signos, valendo-se do sentido utilizado no uso comum dos juristas. 

Assim, ao interpretar os enunciados constitucionais de outorga da 

competência tributária, a missão do exegeta consiste em buscar o sentido dos 

signos (substantivos) que exprimem a materialidade dos tributos na linguagem 

comum do jurista. 

51. Pode ocorrer de o uso comum de um signo no meio jurídico 

vir a ser modificado. Diversos são os fatores que podem levar a essa alteração 

de sentido, como a realidade social. O contexto, a intertextualidade e as 

mudanças de ideologia são exemplos de fatores que podem influenciar na 

construção de sentido dos signos e dos enunciados prescritivos em que 

inseridos. Assim, o conceito atribuído pelos juristas aos signos constitucionais 

pode sofrer alguma modificação de sentido no tempo, sendo que nessa 

conformidade passará a ser recepcionada pelo Texto Constitucional. 

52. Os conceitos constitucionais, embora fechados, não são fixos. 

De um lado, o processo de construção de sentido é inesgotável; o signo é 

passível de interpretação por infinitas vezes, consoante a vontade do 

intérprete. De outro lado, esse processo interpretativo permite a influência de 

fatores que podem levar a sentido diverso daquele inicialmente construído. 
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Dessa forma, a despeito de os conceitos constitucionais serem fechados, 

inflexíveis, com notas irrenunciáveis, não se pode negar a existência de um 

mínimo de abertura que permite alguma modificação nas notas desses 

conceitos ao longo do tempo, ao que nos referimos como mutação. 

53. Por meio do art. 109 do Código Tributário Nacional, 

positivou o legislador o entendimento de que o intérprete, ao buscar o 

conteúdo de significação dos enunciados constitucionais, deve buscar o 

sentido preexistente dos conceitos utilizados pelo constituinte, os quais foram 

recepcionados pela Carta Magna. E ressalvou o legislador complementar que 

essa tarefa não se estende à identificação dos efeitos tributários da norma, o 

que deve se dar a partir da legislação tributária, tendo por base, 

evidentemente, a repartição constitucional da competência impositiva. 

54. A partir do art. 110 do Código Tributário Nacional, o 

legislador complementar reconheceu a recepção, pelo Texto Constitucional, 

de conceitos preexistentes, utilizados na linguagem jurídica e oriundos do 

direito privado. Vedou, assim, qualquer ação do legislador infraconstitucional 

tendente à alteração de sentido de tais conceitos com vistas a modificar as 

competências tributárias. Pensamos que tal vedação não precisaria estar 

expressa no Código Tributário Nacional, dada a rigidez da Constituição 

brasileira. 

55. O sistema tributário brasileiro difere de forma significativa 

dos sistemas dos demais países. Nestes, um único tributo recai sobre o 

consumo, de uma perspectiva geral. Já no Brasil, diversos tributos recaem 

sobre o consumo, em suas três feições: a indústria, o comércio e a prestação 

de serviços. Daí a importância de o direito se adequar às constantes mudanças 

da sociedade. A reinterpretação do conceito constitucional de mercadoria se 
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impõe não somente com vistas a atender a forma eleita pelo constituinte para a 

tributação do consumo, como também para que se realize a justiça fiscal. A 

não tributação de uma relação de consumo praticada por quem reúne 

condições de contribuir vai de encontro à justiça fiscal. 

56. Em se tratando de ICMS, a materialidade eleita pelo 

constituinte consiste na operação relativa à circulação de mercadoria. Desta 

forma, o imposto só poderá incidir sobre operações que visem à circulação de 

mercadorias, salvo na importação, em que o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal já decidiu que, na vigência da Emenda Constitucional nº 33/2001, o 

ICMS incide não só na importação de mercadorias, como também na 

importação de bens realizada por pessoas que não se dediquem ao comércio. 

57. Por operação relativa à circulação de mercadorias deve-se 

entender todo negócio jurídico oneroso que tenha por objeto a circulação de 

mercadorias. Em se tratando de um negócio jurídico, tem como pressuposto a 

transferência da titularidade da mercadoria de uma pessoa para outra. As 

transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, portanto, não podem 

ser consideradas uma operação de circulação de mercadoria para fins de 

ICMS, justamente por inexistir a transferência de titularidade da mercadoria. 

58. A definição de operação mercantil advém do Direito 

Comercial. E como essa operação tem por objeto mercadoria, a definição do 

conceito de mercadoria também há de ser buscada naquele ramo do direito. 

Sendo assim, o Direito Comercial será o ponto de partida para a identificação 

do conceito constitucional de mercadoria. 

59. Há um consenso entre os doutrinadores brasileiros acerca do 

conceito constitucional de mercadoria. Mercadoria é o bem móvel e, portanto, 

corpóreo, posto no comércio, isto é, destinado à venda. A qualidade de bem 
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corpóreo é atributo comum na definição da doutrina para o conceito de 

mercadoria. Mercadoria é tida como espécie do gênero coisa. Nessa esteira, 

acordou a doutrina que mercadoria pressupõe, necessariamente, algo físico. 

60. O mesmo conceito de mercadoria adotado pela doutrina foi 

adotado pela jurisprudência.  

61. Quando da promulgação da Carta de 1988, foi recepcionado 

o conceito de mercadoria utilizado na linguagem comum dos juristas, isto é, o 

conceito que relaciona a sua significação à noção de bem corpóreo. 

62. No caso do ISS, o constituinte, na repartição da competência 

tributária, referiu o signo serviço, cujo conceito preexistente também foi 

recepcionado pela Carta de 1988. A exemplo do conceito de mercadoria, 

também havia, quando da promulgação do Texto Constitucional de 1988, um 

consenso entre os juristas sobre o conceito de serviço, o qual predomina na 

comunidade jurídica até os dias atuais. 

63. A partir da doutrina e da jurisprudência, pode-se concluir 

que, sob à égide da Constituição de 1988, há um conceito unívoco de serviço 

tributável na comunidade jurídica. Podem existir controvérsias quanto à sua 

aplicação em determinado caso concreto; todavia, na linguagem jurídica, 

todos concordam que o conceito de serviço pressupõe uma obrigação de fazer, 

com conteúdo econômico, tendente a produzir uma utilidade material ou 

imaterial a terceiro, realizada sem vínculo de subordinação e sob o regime de 

direito privado. 

64. Quando da promulgação da Carta de 1988, foi recepcionado 

o conceito de mercadoria utilizado na linguagem comum dos juristas, isto é, o 

conceito que vincula a significação do signo mercadoria à noção de bem 
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corpóreo. Todavia, diante do significativo avanço tecnológico verificado ao 

longo do tempo, que resultou na frequente comercialização de bens virtuais, 

pode-se dizer que este conceito sofreu uma mutação, a qual admite que 

também um bem incorpóreo objeto de atividade mercantil seja considerado 

mercadoria, para fins de incidência do ICMS. 

65. A proposta de mutação do conceito constitucional de 

mercadoria respeita o conteúdo semântico mínimo desse signo. Propõe-se a 

abrangência dos bens incorpóreos em sua significação, restando incólume o 

seu sentido mínimo. À conclusão diversa se chegaria se fosse proposta uma 

mutação para alcançar os bens não destinados ao comércio.  

66. A mutação que entendemos inexorável restringe-se ao signo 

mercadoria, isto é, não atinge o verbo nuclear da materialidade do ICMS. À 

luz da competência impositiva atribuída aos Estados e ao Distrito Federal, a 

hipótese de incidência do ICMS compreende as operações de circulação de 

mercadorias. O signo mercadoria é o complemento restritivo do verbo. 

Operações relativas à circulação de outros bens não contemplados no conceito 

de mercadoria não estão sujeitas ao ICMS. 

67. A mutação do conceito constitucional de mercadoria tem o 

condão de alcançar, além dos bens corpóreos, os incorpóreos. Porém, não é 

todo bem incorpóreo que será atingido pelo ICMS, mas tão somente os que 

são postos no comércio. Necessário se faz, para a tributação dos bens 

incorpóreos, que o seu destino seja o comércio. Dessa forma, apenas as 

operações mercantis que tenham por objeto bens corpóreos ou incorpóreos é 

que estão sujeitas ao ICMS. 

68. A mutação do signo mercadoria não pode implicar a invasão 

da competência alheia. É dizer, não se pode tributar pelo ICMS uma prestação 
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de serviço, sob o fundamento de tratar-se de um bem incorpóreo. É preciso 

distinguir o comércio de um bem incorpóreo de uma prestação de serviço, a 

fim de respeitar a competência dos Estados e dos Municípios. A mutação do 

conceito de mercadoria não pode ser um pretexto para a tributação, pelos 

Estados, de prestações de serviços. 

69. A venda de softwares produzidos em série, sejam eles físicos 

ou virtuais, configuram uma operação mercantil, passível de incidência do 

ICMS. Já os softwares desenvolvidos sob encomenda configuram uma 

obrigação de fazer, sujeita ao ISS. Nesse caso, ainda que o cliente adquira o 

software via download, não se tem uma operação mercantil. A entrega do bem 

– virtual, no caso – é apenas o resultado da prestação do serviço, assim como 

ocorre na encomenda de um quadro, em que a entrega do bem material é 

consequência do fazer personalíssimo. Ter-se-á, no caso, apenas a incidência 

do ISS sobre a atividade de desenvolvimento de software, o que exclui a 

tributação do ICMS. 

70. A transmissão ou venda dos programas de computador 

mediante cessão de direitos de uso não constitui óbice à mutação do conceito 

constitucional de mercadoria. Para a incidência do ICMS sobre a venda de 

programas de computador, deve-se observar a sua destinação: se os programas 

de computador forem objeto de mercancia, isto é, forem produzidos em série e 

estiverem à disposição para compra por qualquer interessado, ter-se-á por 

configurada uma operação mercantil, que, pela sua essência, pressupõe uma 

cessão de direitos. Diversamente, se a destinação do software não for o 

comércio, prevalecendo o seu fazer, ter-se-á uma prestação de serviço sujeita 

ao ISS. 
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71. Há espaço à incidência do ICMS, mas desde que presentes os 

elementos de uma venda e compra mercantil. A concessão de licença para 

tratar dos direitos de autor não exclui, a nosso ver, a incidência do ICMS, na 

medida em que alcança uma outra situação jurídica. 

72. Outros exemplos são os livros virtuais e as músicas 

adquiridas via internet, bastante comuns nos dias atuais. O fato de o 

adquirente deixar de adquirir algo físico não implica dizer que não houve uma 

atividade comercial. Em outras palavras, a entrega do bem adquirido de forma 

virtual não desnatura a relação de venda e compra entre o produtor/fornecedor 

e o adquirente. Portanto, também nesses casos, respeitadas as regras 

constitucionais de imunidade, há espaço à incidência do ICMS, em virtude da 

mutação do conceito constitucional de mercadoria. 

73. Também sobre a venda de filmes pela internet há a incidência 

do ICMS, em virtude da mutação constitucional ora proposta. Estamos 

convencidos tratar-se de uma obrigação de dar, realizada com cunho 

mercantil. A única diferença existente entre esta situação e a aquisição de 

filmes em cassete ou DVD em estabelecimentos comerciais diz respeito à 

forma de aquisição do filme. Na primeira, o bem é virtual, adquirido via 

download; na segunda, o bem é físico. Em ambas as situações, há a venda e 

compra de um filme. Situação diversa, no entanto, consiste no acesso a filmes 

por intermédio da contratação de empresas prestadoras de serviços de TV por 

assinatura. Tais empresas oferecem a seus clientes uma vasta programação, a 

qual contém filmes, mediante o pagamento de um determinado valor. Nesse 

caso, a nosso ver, não está configurada uma venda e compra mercantil. A 

empresa de serviços de TV a cabo não vende a programação, mas, 

diversamente, presta serviços de comunicação. 
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