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O direito é um mistério, o mistério do 

princípio e do fim da sociabilidade humana. 

Tercio Sampaio Ferraz Jr. (1993, p. 25). 



 

RESUMO 

Esse trabalho faz uma análise crítica do modelo de tributação estruturado no Brasil para 

tributar as operações com mercadorias e prestação de serviços, comparando com o modelo 

usado pela maioria dos países que adotam o IVA para essa finalidade. São apontados os 

principais defeitos do modelo adotado e as consequências dessa decisão, especialmente no 

que diz respeito à complexidade do sistema e à ineficiência econômica. Para determinação 

da base de incidência do ICMS são abandonados os conceitos tradicionais elaborados pela 

doutrina, para buscar, no conjunto de atividades empresariais que têm por finalidade a 

produção e comercialização de bens e serviços, os elementos necessários para essa 

definição. 

Palavras-chave: ICMS. IVA. Mercadoria. Serviço. Comunicação.  



 

ABSTRACT 

This paper presents a critical analysis of the taxation model structured in Brazil to tax the 

transactions with goods and services, compared to the model used by most countries which 

adopt VAT for this purpose. The main flaws of the model adopted and the consequences of 

this decision are pointed out, especially with regard to the complexity of the system and 

economic inefficiency. For determination of the ICMS tax base are abandoned traditional 

concepts elaborated by the doctrine, to seek, in the business activities whose aim is the 

production and marketing of goods and services, the necessary elements for the definition. 

Keywords: ICMS. VAT. Merchandise. Service. Communication. 



 

RÉSUMÉ 

Ce document présente une analyse critique du modèle d'imposition structuré au Brésil de 

taxer les transactions avec des biens et services, comparativement au modèle utilisé par la 

plupart des pays qui adoptent la TVA à cet effet. Les principaux défauts du modèle adopté 

et la consequências de cette décision sont soulignés, surtout avec égard à la complexité du 

système et l'inefficacité économique. Pour la détermination de la base d'imposition de 

l’ICMS sont abandonnés concepts traditionnels élaborés par la doctrine, pour rechercher, 

dans les activités commerciales dont l'objectif est la production et la commercialisation de 

produits et services, les éléments nécessaires à la définition. 

Mots-clés: ICMS. TVA. Marchandise. Service. Communication. 
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INTRODUÇÃO 

 Tributo, na sua acepção mais simples, é transferência de uma parcela da riqueza 

individual para o Estado. Embora o tributo seja tão antigo quanto os mais incipientes 

ajuntamentos humanos, é relativamente recente a ideia de que o tributo não pode incidir 

sobre qualquer ato ou situação a bel prazer do soberano.  

  Parece muito natural que os tributos incidam sobre atos ou situações denotadores 

de riqueza, mas, na verdade, nem sempre foi assim. Essa ideia é fruto da evolução política 

e social das sociedades modernas.  

 Se o tributo é a forma como uma parcela da riqueza individual é transferida ao 

Estado, não há sentido, em uma sociedade à qual se pode aquilatar um bom grau de 

desenvolvimento político, que a escolha das bases de incidência seja desprovidas de 

conteúdo patrimonial. 

 Atualmente, é possível verificar, entre as principais economias do mundo ocidental, 

um padrão nas escolhas dessas bases de tributação. Segundo a classificação adotada pela 

OECD, as receitas tributárias destinadas a financiar os gastos públicos decorrem 

basicamente da incidência sobre receitas, lucros e ganho de capital; sobre a propriedade de 

bens móveis ou imóveis (sobre a propriedade em si ou sobre a sua transmissão); sobre 

operações com bens e prestações de serviços; e sobre a folha de salários (contribuições 

para financiamento da seguridade social).  

 O modelo que foi adotado pela grande maioria dos países ocidentais para tributar as 

operações com bens e as prestações de serviços foi o IVA, que não faz distinção entre 

essas transações. Para ser mais exato, a distinção é feita, mas isso não gera nenhum efeito 

para a determinação da incidência do imposto. Tanto faz se estamos diante de uma 

operação com bem ou uma prestação de serviço, pois ambas as atividades serão colhidas 

pela tributação do IVA. 

 No Brasil, como a tributação não é exclusiva, é necessário fazer essa distinção. De 

um lado, o ICMS grava as operações com mercadorias e as prestações de serviços que 

foram acrescidas à sua base de incidência pela atual Constituição; de outro, o ISS grava as 

prestações de serviços listados em lei complementar. 
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 Essa característica singular de nosso sistema tributário implicou na necessidade de 

conceituar o que se entende, para fins de tributação, por operação com mercadoria e 

prestação de serviço de outro. E mais, no caso da prestação de serviço, implicou também 

na necessidade de conceituar em que consiste o serviço que é objeto da tributação, posto 

que somente são tributáveis aqueles expressamente relacionados em lei complementar. 

 Desde o surgimento do ICM, depois ICMS, e do ISS no cenário jurídico brasileiro, 

a doutrina empreendeu o trabalho de conceituar o que deve se entender por “operações 

relativas à circulação de mercadorias” e “prestações de serviço”. Mas a distinção entre 

mercadoria e serviço não se mostrou uma tarefa singela. O critério usualmente adotado é 

que a operação com mercadoria se configura como uma obrigação de dar e a prestação de 

serviço, uma obrigação de fazer. Embora aplicável na maioria dos casos, há uma zona 

cinzenta que dificulta essa distinção. Como o ISS foi concebido inicialmente como um 

imposto que deveria incidir sobre os serviços “puros”, assim, geralmente, os problemas 

fronteiriços surgem nas hipóteses em que as prestações de serviços se traduzem em 

utilidades materiais. 

 A atual Constituição ampliou a base de incidência do ICM, que passou a ser 

denominado ICMS, agregando àquele as prestações onerosas de serviço de comunicação e 

de transporte, intermunicipal e interestadual. Ganharam relevo, a partir desse momento, o 

conceito dessas duas modalidades de serviço. 

 A essa altura dos acontecimentos, a doutrina já havia formulado os conceitos 

necessários para definir a incidência do ICMS: 

 (i) operações relativas à circulação de mercadorias: expressão equivalente à venda 

de mercadorias, sendo que este último vocábulo designa as coisas móveis e corpóreas que 

estão no comércio;1 

 (ii) prestação de serviço de comunicação: atividade de colocar, de forma onerosa, à 

disposição do usuário os meios e modos necessários à transmissão e recepção de 

mensagens;2 

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

p. 756. 
2  Ibid., p. 768. 
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 (iii) prestação de serviço de transporte: “ação em favor de outro sujeito de direito, 

com conteúdo econômico, e do qual resulte o transporte intermunicipal ou interestadual de 

bens ou pessoas”.3 

 Esses conceitos foram formulados em um contexto econômico que sofreu 

profundas alterações nas últimas décadas. A disponibilização, ao público consumidor, de 

novos serviços de telecomunicação, como o de televisão por assinatura, acirram as 

discussões sobre o conceito elaborado pela doutrina.  

 Mas foram as inovações tecnológicas que surgiram desde a massificação da 

informática e, especialmente, da internet que possibilitaram que a transação com algumas 

modalidades de bens, até então feita de forma física, como discos, fitas de vídeo e livros, 

passassem a ser feitas de forma virtual, por download. Esses bens, despidos de sua base 

material, passaram a ser denominados de bens virtuais e a forma como ocorre a sua venda 

de comércio eletrônico. 

 Além disso, surgiu uma outra espécie de bem, o software, cuja singularidade 

desafia os conceitos jurídicos clássicos. Incialmente era comercializado em uma base física 

e, depois, por download como os demais bens virtuais. Atualmente, cresce em importância 

uma forma de comercialização denominada software como serviço, programa que somente 

é utilizado através da internet, ou seja, o usuário não instala o software em seu computador 

para utilizá-lo. A computação na nuvem tornou possível esse modelo negocial, uma vez 

que os dados não ficam armazenados no equipamento do cliente, mas em um espaço 

virtual que pode ser acessado pela internet. 

 O aumento de velocidade das redes de internet, conhecida como banda larga, 

também possibilitou novos modelos de negociação de vídeos e música. Atualmente, a 

aquisição por download perde espaço para assinaturas de streaming de vídeos e músicas. 

 Diante desse novo cenário é necessário investigar se merecem ser atualizados os 

conceitos nucleares da incidência do ICMS: mercadoria, serviço de comunicação e 

transporte. A nosso ver, restou incólume apenas o serviço de transporte. Transportar 

continua a significar transladar algo, pessoa ou bem, de um ponto espacial a outro. Por 

outro lado, é muito questionável se, atualmente, mercadoria e prestação e serviço de 

comunicação continuam a ter o significado que a doutrina lhes emprestou.  

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

p. 775. 
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 Mercadoria é, nos dias de hoje, coisa móvel corpórea, adquirida para ser objeto de 

venda ou revenda? Serviço de comunicação se restringe à disponibilização, aos usuários, 

dos meios e modos necessários para estabelecer uma relação comunicativa? Esses 

conceitos merecem ser atualizados, por interpretação ou alteração legislativa, face às 

dramáticas alterações do ambiente socioeconômico verificadas nas últimas décadas? Ou 

seria melhor alterar todo o modelo de tributação das operações com bens e prestações de 

serviços?  

  São essas questões, em apertada síntese, que esse trabalho busca responder. Para 

tanto, iremos efetuar uma análise crítica do modelo conceitual da tributação de bens e 

serviços adotado no Brasil, sob o enfoque teórico da dogmática jurídica, comparando-o 

com o modelo utilizado há décadas pela maioria dos países, destacando seus principais 

problemas estruturais. 

 Esclarecemos que, no nosso entender, essa linha de pesquisa permite a análise de 

propostas de alteração legislativa e as soluções que julgamos mais adequadas para o 

deslinde desse tema. 

  



18 
 

1  O SISTEMA JURÍDICO E A SUA RELAÇÃO COM OS DEMAIS SISTEMAS 

SOCIAIS 

 Antes de iniciar a análise do tema que nos propomos investigar, julgamos 

importante esclarecer, em algumas linhas, nossa visão do direito.  

 Não temos a pretensão, nesse capítulo, de efetuar profundas digressões sobre as 

complexas teorias sobre o sistema jurídico, mas de expor uma visão pessoal sobre esse 

fenômeno. Essa visão é fruto não somente do estudo acadêmico, mas também de nossa 

vivência profissional, em parte no setor privado, mas, sobretudo, no setor público, onde os 

valores jurídicos, políticos e econômicos se interpenetram nas decisões. 

 Foi o exercício dessa função que possibilitou a compreensão do excerto tantas 

vezes lido e relido da obra de Tercio Sampaio Ferraz Jr.: 

Compreender o direito não é um empreendimento que se reduz 
facilmente a conceituações lógicas e racionalmente sistematizadas. O 
encontro com o direito é diversificado, às vezes incoerente, às vezes 
linear e consequente. Estudar o direito é, assim, uma atividade difícil, que 
exige não só acuidade, inteligência, preparo, mas também encantamento, 
intuição, espontaneidade.4 

 Compreender o direito não é uma atividade puramente intelectiva, pois ele é parte 

de nós mesmos. É uma das criações mais notáveis da humanidade e é tão intrinsicamente 

ligado às nossas relações interpessoais que não é possível conceber uma sociedade que 

dele prescinda. De fato, como já se referia Ulpiano, “ubi homo ibi societas; ubi societas, ibi 

jus”. 

 Desde a constituição dos mais incipientes agrupamentos humanos, o direito sempre 

teve por função disciplinar a relação entre os homens. De um lado, essa disciplina tolhe a 

liberdade, pois as ações individuais passam a ser orientadas pela ordem jurídica; por outro 

lado, a liberdade somente existe como ideal, pois fora da ordem jurídica somente impera o 

caos e a violência. A ordem jurídica, na sua acepção mais simples, pode ser considerada a 

forma como as sociedades disciplinam suas relações. E, nessa disciplina, há condutas a 

serem obedecidas e consequências que advêm do seu descumprimento. 

                                                 
4  FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão, dominação. São Paulo: 

Atlas, 1993, p. 25. 
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 A resposta de como e por que surgiram os primeiros agrupamentos humanos está 

oculta além dos horizontes da história. Isso não impediu, contudo, que os pensadores 

tecessem hipóteses para essa questão. Na visão de Nietzsche, por exemplo, a sociedade 

humana foi imposta por um grupo de pessoas que, em um determinado momento, detinha o 

poder. A dominação, contudo, também conferiu vantagens aos subjugados, pois significou, 

sobretudo aos mais fracos, proteção contra os abusos e as hostilidades dos mais fortes.5 

 A proteção contra abusos e hostilidades dos inimigos exigiu empenho e 

compromisso do indivíduo com a comunidade. Qualquer desvio nesse contexto era 

reprimido com uma violência difícil de ser imaginada na atualidade. O devedor era 

considerado um criminoso, um subversivo, que colocava em risco a própria organização 

social.6 

 Com o aumento do poder da comunidade, os desvios do indivíduo deixam de 

representar perigo para a existência da organização social e passam a ser vistos como um 

problema que está circunscrito à relação com o seu credor. Nesta fase da história da 

humanidade, os castigos para aquele que quebrava a sua palavra ainda eram terríveis. O 

credor cuja dívida não foi paga “podia infligir ao corpo do devedor toda sorte de 

humilhações e torturas, por exemplo, cortar tanto quanto parecesse proporcional ao 

tamanho da dívida”. O acerto com o credor com base na equivalência representava, na 

visão desse autor, um “convite e um direito à crueldade”.7 

 Mas, com o passar do tempo, os homens fizeram evoluir a sociedade e o direito. À 

medida que se afirma a autoridade do Estado, ele passa a editar leis, declarações 

imperativas do que é permitido, obrigatório ou proibido, bem como determinar a sanção 

para o seu descumprimento. No período clássico do direito romano (do século II a.C. até o 

fim do século III d.C.), a ordem jurídica ocidental ganhou a estrutura básica que hoje 

conhecemos.  

 Mas foi somente com o advento do iluminismo que surgiu a ideia de sistema, que é 

fundamental para a compreensão do direito. Foram os filósofos iluministas os primeiros a 

ver no direito essa qualidade; desde então, as teorias se sofisticaram, evoluíram e 

continuam a evoluir. 

                                                 
5  NIETZCHE, Friedrich. Genealogia da moral. Uma polêmica. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 

60. 
6  Ibid., p. 61. 
7  Ibid., p. 54. 
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 Nas obras de Savigny, por exemplo, é possível constatar, desde o início, a 

preocupação em “compreender a totalidade das normas e dos institutos jurídicos 

subjacentes como um todo englobante”.8 Embora existam diferenças metodológicas entre 

suas principais obras (o Curso de inverno, de 1802-1803, apontamentos feitos por Jakob 

Grimm, e o Sistema de direito romano atual, de 1840), está sempre presente a ideia de que 

o todo do direito somente é reconhecido em um sistema.9 

 Mas foi Kelsen que, partindo da separação fundamental dos planos do ser e do 

dever-ser, fundamentou a autonomia metodológica da Ciência do Direito. A sua teoria 

busca responder à questão básica da ordem jurídica, ou seja, o que justifica que devemos 

obedecer a normas que permitam, proíbam ou obrigam determinado comportamento. 

 Segundo sua concepção, o dever-ser jurídico não é pautado por conteúdos éticos. O 

direito é concebido como uma ordem coercitiva; dessa forma, um indivíduo tem o dever de 

se conduzir de determinada forma quando há uma prescrição neste sentido pela ordem 

social. Assim, a qualificação de uma conduta como ilícita, ou seja, a sua reprovabilidade, 

não decorre de critérios que transcendem o direito positivo, mas tão somente porque 

coincide com a condição posta pela ordem jurídica para uma sanção.10 

 Não há preocupação com o conteúdo das normas jurídicas, mas com as suas 

estruturas lógicas. Kelsen acentua que uma norma jurídica não vale pelo seu conteúdo, mas 

porque foi produzida seguindo uma forma determinada pelo próprio ordenamento jurídico. 

Uma norma jurídica, no nível mais concreto do ordenamento, tem como fundamento uma 

norma de superior hierarquia, que, por sua vez, também é fundamentada em outra norma 

de nível superior. A validade de todas as normas está justamente no fato de todas poderem 

ser reconduzidas a uma única norma, que dá coerência e unidade ao ordenamento 

jurídico.11 

 Embora seja inegável a importância do pensamento kelseniano para da Ciência do 

Direito, sua concepção de uma ordem jurídica sem conteúdo axiológico foi duramente 

criticada. Engisch demonstrou que não é possível conceber um sistema de direito 

rigorosamente axiomático, do tipo utilizado pelas ciências naturais, que exige um número 

                                                 
8  LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, 

p. 18. 
9  Ibid., p. 9-11. 
10  KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1991, p. 128. 
11  LARENZ, Karl, op. cit., p. 97. 
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fechado de conceitos, ou axiomas, logicamente compatíveis entre si. A tentativa de 

reconduzir o conjunto dos conceitos jurídicos a alguns conceitos fundamentais, que 

poderiam fazer a vez de axiomas, resultaria em conceitos puramente formais, sobre cujo 

conteúdo não seria possível nenhum juízo.12 

 Canaris acentua que o direito, por estar impregnado de valores, impossibilita ser 

concebido como um sistema de conceitos puramente formais isento de contradições. 

Enquanto ordem axiológica, é um sistema de princípios que, sem pretender reger com 

exclusividade, podem entrar em oposição ou contradição. São pautas abertas, sem 

aplicação imediata, mas cujo sentido é explicitado nas concretizações. Não são verdades 

imutáveis, estáticas na história, mas ligados à consciência jurídica de uma determinada 

cultura. São eles, os princípios, que garantem a unidade e a coerência do sistema jurídico.13 

 A doutrina sobre o enquadramento do direito na teoria dos sistemas evoluiu e se 

sofisticou com o passar dos anos. Assumem grande importância no cenário jurídico 

moderno, por exemplo, aquelas que veem o direito como um grande fato comunicacional, 

agregando ao estudo do direito as conquistas da semiótica e de outras ciências da 

linguagem. Também é de grande relevo a contribuição de Niklas Luhmann, cuja obra 

transcende o estudo do sistema jurídico para elaborar uma grande teoria sobre os sistemas 

sociais.14 

 Já apontamos que não faz parte do corte metodológico desse trabalho a investigação 

dessas complexas teorias. Contudo, julgamos que devemos apontar uma preocupação 

fundamental que orientará o desenvolvimento desse estudo: como se relaciona o sistema 

jurídico com os demais sistemas sociais?  

 Adiantamos que nosso enfoque teórico é, fundamentalmente, alinhado à dogmática 

jurídica, isto é, o estudo tem por objeto a compreensão da ordem jurídica vigente. Isto, 

contudo, não significa que serão desprezadas investigações a respeito dos fatores que 

condicionam efetivamente o direito dentro de nossa comunidade, os fatores políticos, 

                                                 
12  LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, 

p. 231. 
13  Ibid., p. 234  
14  A literatura sobre esse tema é vasta. Apenas à guisa se referência: CARVALHO, Paulo de Barros. Direito 

tributário: linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2015; ROBLES, Gregorio. O direito como 
texto: quatro estudos de teoria comunicacional do direito. Trad. de Roberto Barbosa Alves. Barueri: 
Manole, 2005; LUHMANN, Niklas. Social systems. Trans. by John Bednarz Jr. and Dirk Baecker. 
Stanford: Stanford University Press, 1984; Id. Law as a social system. Trad. de Klaus A. Ziegert. New 
York: Oxford University Press, 2004. 
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sociais e econômicos que condicionam a sua formação e os valores que o justificam. A 

análise dogmática, pensamos, não deve conduzir ao exagero de enxergar o direito como 

um conhecimento “cego para a realidade, formalmente infenso à própria existência do 

fenômeno jurídico como um fenômeno social”.15 

 Entendemos que, ainda que prepondere o enfoque dogmático, não pode o jurista se 

furtar de buscar elementos em outros sistemas sociais para enriquecer a sua análise, sob 

pena de ter uma visão por demais restritiva, limitada, do fenômeno jurídico. A disciplina 

dogmática não pode se transformar em uma “espécie de prisão para o espírito”.16 

 Tomemos o exemplo de como a doutrina tem se posicionado sobre um dos temas 

mais candentes que aflige a nossa federação: a “guerra fiscal” entre os Estados e o Distrito 

Federal, que pode ser definida como uma forma de competição tributária travada entre 

essas pessoas políticas, que se resume na concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS 

em desconformidade com a ordem jurídica em vigor. 

 Apesar de a Constituição ter outorgado aos Estados e ao Distrito Federal 

competência para instituir o ICMS, o fato é que as características desse imposto exigem 

regras de caráter nacional, sem as quais seria impossível a sua operacionalidade. Entre 

essas regras, destaca-se a exigência que eventuais benefícios sejam aprovados pela 

unanimidade das unidades federadas.  

 Contudo, há anos essa regra vem sendo deliberadamente descumprida pela 

concessão de benefícios fiscais de forma unilateral, em uma atitude de claro desrespeito à 

ordem jurídica vigente. 

 Há, contudo, quem defenda a constitucionalidade dessa medida, desde que utilizada 

por Estados situados em regiões menos desenvolvidas, como uma tentativa de diminuir as 

desigualdades econômicas e sociais que são observadas quando comparadas com as 

regiões mais ricas do país.17 

 Haveria um aparente conflito entre dois dispositivos constitucionais: o primeiro, 

que estabelece como um dos objetivos fundamentais da República a busca de diminuição 

das desigualdades regionais (art. 1º); e o segundo, que privilegia a harmonia tributária entre 

                                                 
15  FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão, dominação. São Paulo: 

Atlas, 1993, p. 49. 
16  Ibid., loc. cit. 
17  MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 213. 
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os Estados federados em relação à forma de concessão de benefícios fiscais do seu 

principal imposto (155, § 2º, XII, “g”). 

 Discordamos dessa tese também por outros motivos, mas estamos convictos de que 

a concessão de benefícios fiscais relacionados ao ICMS, especialmente aqueles concedidos 

sem a prévia anuência do CONFAZ, não tem o condão de redistribuir a riqueza no 

território nacional, nem promove o desenvolvimento socioeconômico das regiões menos 

favorecidas.18 

 Se consideramos apenas o problemas atinente a essa aparente contradição 

constitucional, como dirimi-la sem investigar fatos de natureza econômica e concorrencial 

ligados a esse tema? Supondo que se a diminuição de desigualdades regionais autoriza a 

concessão de benefícios fiscais por um Estado menos desenvolvido, pois esses benefícios 

trarão desenvolvimento econômico para o seu território, como aquilatar se essa afirmação 

encontra respaldo na realidade? Basta afirmar que a concessão de benefícios fiscais traz 

desenvolvimento econômico? Entendemos que não. É necessário avaliar, nesse caso, se 

esse efeito econômico realmente ocorre.  

 Como já tivemos oportunidade de discorrer, em uma situação em que a regra é 

respeitada por todos, não será concedido benefício fiscal que induza a instalação de uma 

empresa em determinada unidade da federação. Contudo, caso uma dessas pessoas 

políticas não respeite essa regra e o conceda de forma unilateral, sem a anuência dos 

demais, o benefício pode ser um fator conclusivo para essa decisão.  

 Assim, no início, a concessão de benefício induz a instalação de empresas no 

território da unidade concedente. Contudo, as demais pessoas políticas, de forma reativa, 

também passam a conceder benefícios de forma unilateral, em condições cada vez mais 

atrativas.  

 A “guerra fiscal” passa, depois de instaurada, a ser uma corrida ao fundo do poço. 

As unidades federadas arrecadam cada vez menos com os novos empreendimentos que se 

instalam em seu território, mas as despesas aumentam devido aos gastos com 

infraestrutura, que são necessários com o incremento da atividade produtiva. 

                                                 
18  Contra essa posição: CARVALHO, Paulo de Barros. A concessão de isenções, incentivos ou benefícios 

fiscais no âmbito do ICMS. In: ______; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Guerra fiscal. Reflexões sobre 
a concessão de benefícios fiscais no âmbito do ICMS. São Paulo: Noeses, 2012, p. 39-40. 
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 Em consequência, a qualidade da tributação diminui. Setores que são imunes à 

guerra fiscal, como fornecimento de energia elétrica, combustíveis e prestação de serviço 

de comunicação, passam a ser tributados com alíquotas cada vez mais elevadas. 

 Esse talvez seja o lado mais perverso da “guerra fiscal”. As benesses fiscais são, na 

verdade, financiadas pelo conjunto da sociedade. Contudo, dizem os seus defensores, esse 

é o preço que se paga pelo desenvolvimento. Outra falácia. A prova de que a guerra fiscal 

não traz um desenvolvimento efetivo é a constatação, sempre lembrada nas reuniões entre 

os Estados e o Distrito Federal, que o fim dos benefícios fiscais irá decretar, de forma 

quase que instantânea, o encerramento das atividades das empresas incentivadas. 

 Piores, ainda, são os efeitos concorrenciais adversos causados por essa prática. Por 

serem concedidos à margem do ordenamento, não é raro que tais benefícios sejam 

concretizados por meio de regimes especiais com pouca ou nenhuma transparência. 

Desafiamos, a qualquer interessado, a demonstrar a efetiva carga tributária que um 

determinado setor ou produto suporta nos diversos Estados e no Distrito Federal. Não será 

possível obter sucesso nessa tarefa. 

 Assim não é incomum que uma empresa tenha uma carga tributária que só ela e o 

ente concessor de fato conhecem, determinada por benefícios escondidos, camuflados e 

escamoteados pelos mais diversos ardis jurídicos. Nesse contexto, qual a segurança que os 

investidores têm para iniciar novos empreendimentos? Como saber se o concorrente não 

tem uma vantagem competitiva, determinada por benefícios desconhecidos, que pode 

determinar o insucesso do novo empreendimento? 

 Entendemos que os argumentos acima explicam por que a prática da “guerra fiscal” 

não traz um efetivo desenvolvimento. Ao contrário, implica, isso sim, em graves 

problemas concorrenciais que aprofundam ainda mais os graves problemas econômicos 

dos Estados e do Distrito Federal. 

 Os argumentos acima tecidos implicam em uma análise econômica do direito? 

Entendemos que não. É, a nosso ver, uma análise jurídica de fatos econômicos, uma 

análise mais atinente com a realidade que o próprio direito procura regular. 

 Em síntese, entendemos que o intérprete poderá sempre buscar nos demais sistemas 

sociais elementos para enriquecer a sua análise. Deverá, contudo, trazer esses elementos 
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para o sistema do direito e, com isso, fazer uma análise jurídica, dentro dos quadrantes 

normativos que esse sistema oferece.19 

  

                                                 
19  Nesse sentido: CAMPILONGO, Celso Fernandes. Interpretação do direito e movimentos sociais. 

Hermenêutica do sistema jurídico e da sociedade. 2011. Tese (Professor Titular) – Departamento de 
Filosofia e Teoria Geral do Direito, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2011. 
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2  O IMPOSTO SOBRE VALOR AGREGADO – IVA COMO O MODELO MAIS 

UTILIZADO PARA TRIBUTAR OPERAÇÕES COM BENS E PRESTAÇÕES DE 

SERVIÇOS 

 As receitas advindas da incidência de impostos sobre a renda e o lucro, sobre a 

propriedade e sobre as operações com bens e prestações de serviços são, em qualquer lugar 

do mundo, essenciais para a composição das receitas públicas.20 

 Embora as bases sobre as quais incidem os impostos sejam praticamente as 

mesmas, pelo menos na comparação dos países economicamente mais representativos do 

ocidente, ainda é possível observar diferenças nas formas como cada sociedade estrutura e 

administra o seu sistema tributário. 

 Contudo, vivemos em uma época cada vez mais marcada pela globalização das 

economias mundiais, o que induz à harmonização das legislações nacionais tributárias. 

Nesse contexto, a União Econômica Europeia, depois substituída pela União Europeia, foi 

pioneira em harmonizar a tributação das operações com bens e prestações de serviços entre 

os países membros. Atualmente, os países tendem a se associar em blocos para dar maior 

dinamismo às suas relações comerciais; para tanto, reclama-se uma disciplina, senão igual, 

ao menos semelhante à da tributação. 

 No caso específico da tributação das operações com bens e prestações de serviços, a 

modalidade multifásica e não cumulativa, comumente denominada Imposto sobre Valor 

Agregado (IVA), foi implementada por aproximadamente cento e cinquenta países e tem 

sido considerada o mais importante desenvolvimento em tributação nos últimos cinquenta 

anos.21 

                                                 
20  Atualmente, com grande preponderância dos impostos sobre a renda e sobre operações com bens e 

prestações de serviços. A participação média dessas bases tributárias no total das receitas tributárias dos 
países membros da OECD é a seguinte: renda (33,5%), operações com bens e prestações de serviços 
(31%) e propriedade (5%) (OECD. Organisation for Economic Co-operation and Development. Revenue 
Statistics – tax structures. Disponível em: <http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics-tax-
structures.htm>. Acesso em: 08 maio 2014).  

 No Brasil, a tributação sobre a folha de salários é altamente significativa (26,5%), com destinação 
específica para o financiamento da Seguridade Social (BRASIL. Receita Federal do Brasil. Carga 
tributária no Brasil – 2012. Disponível em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/ 
estudoTributarios/estatisticas/CTB2012.pdf>. Acesso em: 08 abr. 2014). 

21  Os Estados Unidos são o único país membro da OECD que não adota essa modalidade de tributação 
(OECD. Organisation for Economic Co-operation and Development. Consumption Tax Trends. Paris: 
OECD Publishing, 1999, p. 7). 
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 O Brasil adotou solução diversa. A tributação das operações com bens e prestações 

de serviços tem como principal instrumento o ICMS, de competência dos Estados e do 

Distrito Federal, estruturado como imposto multifásico e cumulativo, mas com 

peculiaridades que o afastam de um IVA. Além disso, a União e os Municípios também 

tributam essa base econômica; a primeira por meio do IPI e de contribuições, e os 

segundos, pelo ISS. 

 Pelo sucesso alcançado mundialmente pelo IVA, cremos ser relevante o estudo, 

ainda que sintético, de sua estrutura, o que servirá de parâmetro comparativo no trabalho 

de descrição crítica do modelo de tributação adotado pelo Brasil, que será desenvolvido 

nos próximos capítulos.  

2.1  Importância dos impostos sobre consumo na composição das receitas públicas 

 O aumento das receitas públicas se tornou imperativo em face da mudança que se 

verificou no papel do Estado, a partir de meados no século passado. A ideologia social, que 

sucedeu ao liberalismo típico do século XIX, exige que os bens e serviços produzidos seja 

acessível pela sociedade, e não apenas por uma pequena parcela dos cidadãos.  

 O Estado passa a prover, diretamente ou por meio de seus delegados, serviços 

considerados essenciais para o bem-estar dos seus cidadãos. O conceito da essencialidade, 

obviamente, muda de acordo com a sociedade ou da época em foco22, mas saúde, educação 

e previdência são lembrados como direitos sociais básicos presentes na maioria das 

constituições ocidentais, como a do Brasil, por exemplo.23 

 Além disso, o Estado passa a intervir no domínio econômico, de forma direta, por 

meio de investimento em setores estratégicos ou de relevante interesse coletivo ou, de 

forma indireta, para regular a atividade econômica, nos exercícios das funções de 

fiscalização, incentivo e planejamento.24 

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

Almedina, 2003, p. 473. 
23  BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. Os conceitos fundamentais e 

a construção de um novo modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 225. 
24  Constituição Brasileira, arts. 173 e 174. 
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 Para a composição das receitas tributárias, a importância dos impostos sobre 

operações com bens e prestações de serviço tem relevância somente comparável com a dos 

impostos sobre a renda.25 

 Alcides Jorge Costa informa que esses impostos (por ele denominados “impostos 

de vendas”) teve grande difusão após a Primeira Guerra Mundial, época em que “países 

como a França e a Alemanha, premidos por dificuldades financeiras, lançaram mão deste 

tipo de tributo exatamente porque, sem embargo dos defeitos que possa ter, produz 

facilmente grande arrecadação”.26  

 No Brasil, essa base de tributação tem importância ainda maior que a observada na 

maioria dos países desenvolvidos. A receita com a tributação da base de bens e serviços 

corresponde a praticamente 50% de toda a arrecadação do país, enquanto a tributação sobre 

a renda corresponde a pouco menos de 18%. O ICMS continua sendo o principal imposto 

do país, representando mais de 20% do total da arrecadação tributária total.27 

 Assim, observa-se que, em geral e no Brasil em especial, os impostos sobre 

operações com bens e prestações de serviço têm grande importância na composição das 

receitas tributárias arrecadadas. No caso do ICMS, essa importância se evidencia ainda 

mais. 

2.2  As várias possibilidades como pode ser estruturada a tributação das operações 

com bens e prestações de serviço: impostos gerais ou especiais; monofásicos ou 

multifásicos; cumulativos ou não cumulativos.  

 Considerando a base de tributação, esses impostos podem incidir sobre uma grande 

gama de operações ou prestações (tributação genérica) ou incidir somente sobre algumas 

                                                 
25  Embora a proporção entre essas duas bases tributárias seja variável, pode-se dizer que nos países 

economicamente mais desenvolvidos os impostos sobre a renda constituem a mais importante fonte de 
receita tributária. Isso é observado em pouco menos da metade de todos os países membros da OECD e, 
em dez deles (Austrália, Canadá, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Islândia, Irlanda, Nova Zelândia, 
Noruega e Suíça), tem uma representatividade superior a 40% do total arrecadado (OECD. Organisation 
for Economic Co-operation and Development. Revenue Statistics – tax structures. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics-tax-structures.htm>. Acesso em: 08 maio 2014). 

26  COSTA, Alcides Jorge. ICM na Constituição e na lei complementar. São Paulo: Resenha tributária, 1979, 
p. 1. 

27  BRASIL. Receita Federal do Brasil. Carga tributária no Brasil – 2012. Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/estudoTributarios/estatisticas/CTB2012.pdf>. Acesso em: 08 
abr. 2014. 
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espécies previamente determinadas (tributação específica). Os primeiros são denominados 

impostos gerais, e os segundos, especiais. 

 Vista por outro ângulo, a incidência desses impostos pode se dar em um ponto 

singularmente considerado ou em mais de uma das etapas da cadeia econômica que 

impulsiona o bem ou serviço para o consumo. No primeiro caso, o imposto é denominado 

monofásico e, no segundo, multifásico. 

 No caso dos bens, a ponta inicial da cadeia é a produção, ou processo fabril. Após 

ser produzido, o bem pode ser comercializado diretamente para o consumidor final ou, 

então, para um distribuidor atacadista ou para o varejista, o que é a hipótese mais 

corriqueira.  

 No caso da prestação de serviços, o mais comum é a existência de apenas uma 

etapa. Contudo, é possível observar a existência de etapas múltiplas em algumas 

modalidades de serviços mais complexos, como o de telefonia, que exige o 

compartilhamento de infraestrutura entre as prestadoras. 

 Na verdade, somente é possível determinar essas etapas se estabelecermos um corte 

no processo econômico de produção ou prestação, pois, embora seja possível dizer, por 

exemplo, que o processo produção-consumo de um determinado bem tem início na etapa 

fabril, também é certo que é possível retroceder às aquisições dos insumos (matérias-

primas, materiais secundários e materiais de uso e consumo) necessários à produção desse 

bem. O mesmo ocorre, de forma menos intensa, com a prestação de serviços, pois o 

prestador também deve adquirir bens ou serviços para a consecução de suas atividades. 

 Considerando a singularidade do bem produzido ou do serviço prestado, o imposto 

monofásico é aquele que é cobrado apenas uma vez em um ponto específico da cadeia. No 

caso dos bens, por exemplo, o imposto pode ser cobrado do produtor, do atacadista ou do 

varejista. 

 Os impostos multifásicos são calculados e cobrados em cada etapa da cadeia, 

podendo ser cumulativos ou não cumulativos. No primeiro caso, o imposto é adicionado 

transação a transação e, por esse motivo, a sua incidência é denominada “cumulativa” ou 

“em cascata”. A segunda modalidade, embora também incidente em todas as etapas da 

cadeia, permite ao comprador compensar na etapa seguinte o valor do imposto que foi 
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cobrado na etapa anterior e, por essa razão, a sua incidência é chamada de “não 

cumulativa”, ou sobre o “valor agregado”. 

 Em síntese, esses impostos podem ser estruturados em: gerais ou especiais; 

monofásicos ou multifásicos; cumulativos ou não cumulativos. 

2.3  Características básicas do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) 

 A modalidade de imposto sobre consumo que ficou conhecida como Imposto sobre 

Valor Agregado (IVA) foi fruto do trabalho do Comitê Fiscal e Financeiro, presidido por 

Fritz Neumark, cujas conclusões foram acolhidas na Primeira e Segunda diretrizes emitidas 

pelo Conselho da Comunidade Econômica Europeia (CEE), em 11 de abril de 1967.  

 As características básicas do IVA estão delineadas na Primeira Diretriz e podem ser 

resumidas da seguinte forma: imposto sobre consumo de bens e serviços, multifásico, não 

cumulativo, cuja base de cálculo é o respectivo preço dos bens e serviços.28 

  Embora a Segunda Diretriz tenha pormenorizado vários aspectos relacionados à 

incidência do IVA29 a ser adotado pelos países membros, a relativa harmonização das 

legislações locais somente foi alcançada com a edição da Sexta Diretriz, em 17 de maio de 

1977, que foi substituída pela Diretiva 112, em 1º de janeiro de 2007, que reuniu as 

diversas disposições sobre o IVA que estavam esparsas em um único texto legal, tornando-

se uma espécie de lei básica da União Europeia a respeito desse imposto.30 

                                                 
28  COSTA, Alcides Jorge. ICM na Constituição e na lei complementar. São Paulo: Resenha tributária, 1979, 

p. 45. 
29  Citamos as mais relevantes: operação com bens significa a transferência de propriedade; a expressão bem 

abrange os móveis e imóveis; fornecimento de eletricidade e gás são equiparados a operação com bens; 
ocorre a importação de um bem com a sua entrada no território de um país; contribuinte do imposto são 
todas as pessoas que, de modo regular, com ou sem finalidade de lucro, pratica atividades de fabricação, 
comércio ou prestação de serviços; base de cálculo é o preço pago em razão da entrega do bem ou da 
prestação de serviços e, na importação, o valor aduaneiro (nas duas hipóteses, o valor será acrescido de 
todos os custos envolvidos na operação, exceto do próprio IVA); a alíquota do imposto deve ser idêntica 
para as operações com bens e para a prestação de serviços, tanto para aqueles produzidos no país como 
para os importados; o valor acrescido é calculado pelo método imposto sobre imposto; não se admite o 
crédito do impostos relativo a bens e serviços utilizados em operações isentas ou não-tributadas, exceto se 
empregados em bens ou serviços que forem objetos de exportação (ibid., p. 46-49). 

30  Apesar do processo contínuo de harmonização das legislações dos países membros da União Europeia, 
ainda persistem diferenças consideráveis entre elas. Por exemplo, no que diz respeito às alíquotas, 
normalmente há uma variação entre 15% (mínimo previsto) e 25%, sendo possível aplicar, também, uma 
ou duas alíquotas reduzidas de, pelo menos, 5%. A base de incidência, que também difere entre os países, 
e as várias exceções temporárias nos levam a considerar que, mesmo na União Europeia, ainda há um 
grande caminho a ser percorrido para a existência de um imposto sobre consumo totalmente harmonizado. 
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 Desde o seu surgimento, o IVA foi adotado por um número surpreendente de 

países. A grande capacidade de arrecadação, aliada a um sistema que mantém a 

neutralidade da incidência, fez dessa modalidade de imposto o padrão mundial de 

tributação do consumo de bens e serviços. Apesar da grande diversidade decorrente das 

peculiaridades de cada legislação nacional, as características básicas do IVA continuam ser 

aquelas previstas na Primeira Diretriz. Algumas dessas características merecem um 

comentário mais detalhado. 

2.3.1 Base ampla de tributação: incidência sobre todas as modalidades de 

operações com bens e prestações de serviços e reduzido número de isenções 

 O IVA caracteriza-se por incidir sobre uma base ampla de transações, ou seja, 

senão a totalidade, a maioria das operações com bens e prestações de serviços é tributada 

por essa modalidade de imposto. 

 Como a base de incidência desse tipo de tributo é ampla, resolve-se, com certa 

facilidade, a distinção cada vez mais complicada entre bens e serviços. Para esse tipo de 

imposto, essa distinção não é relevante, uma vez que incide sobre ambos. 

 Sublinhe-se que, no sistema europeu, utiliza-se uma técnica eficaz na conceituação 

de prestação de serviços para efeito do IVA, o que permite que a tributação seja geral e não 

seletiva. Para contornar a tormentosa distinção entre transmissão de bens e prestação de 

serviços, a diretiva (bem como as leis nacionais nela baseadas) limitou-se “a estabelecer 

que prestação de serviço é toda operação onerosa que não seja transmissão de bens (ou 

uma importação)”, evitando, assim, uma definição positiva a esse conceito. Considerando 

que a diretiva considera que como transmissão de bens a “transferência do poder de dispor 

de um bem corpóreo, como proprietário”, fica evidente “a elasticidade do conceito de 

prestação de serviços”.31 

                                                                                                                                                    
Após o surgimento do mercado comum, em 1993, adotou-se o sistema de transição do IVA, que aboliu os 
controles de fronteira, mas manteve os diferentes sistemas dos países membros (EC. European 
Commission. Taxation and Customs Union. Disponível em: <http://ec.europa.eu/taxation_customs/ 
taxation/vat/how_vat_works/vat_history_en.htm>. Acesso em: 01 set. 2014). 

31  BASTO, José Xavier de. A adopção do sistema comum europeu de imposto sobre o valor acrescentado 
(IVA) em Portugal. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes; VASQUES, Sérgio; 
GUIMARÃES, Vasco Branco. IVA para o Brasil. Contributos para a reforma da tributação do consumo. 
Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 105. 
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Esta técnica dispensou o legislador, e também o intérprete, da árdua tarefa de 

definir de forma positiva o que é uma prestação de serviços. É suficiente que uma operação 

onerosa não tenha por objeto uma transmissão de bens para que seja conceituada como 

prestação de serviços. 

 Além disso, a adoção dessa técnica implica ser desnecessário especificar qual é o 

tipo de serviço que é objeto da incidência do IVA. No Brasil, de forma diversa, a 

tributação sobre serviços exige que sejam previamente especificados na Constituição (no 

caso do ICMS) ou na Lei Complementar (no caso do ISS), o que dificulta sobremaneira a 

aplicação dessas regras. Não bastassem os conflitos entre operação com circulação de 

mercadorias e prestação de serviços, há também conflitos (para não dizer perplexidades) na 

própria definição do serviço em algumas hipóteses. A técnica legislativa nacional, 

portanto, exige que seja definido qual é o serviço que será gravado pela exação, ou seja, se 

é serviço de saúde, engenharia, entretenimento, assistência técnica, comunicação, 

transporte, etc. 

 Ocorre que, por mais detalhada que seja a relação de serviços tributáveis, há 

aqueles de conteúdo indeterminado. Nessas hipóteses, se não for possível classificar o 

serviço em uma das classes legais, poderá haver prestação, mas ela não será tributada. 

 Outro ponto decisivo na estrutura do IVA que permite uma ampla base de 

incidência é a hipótese reduzida de isenções. Na verdade, do ponto de vista da 

potencialização de receitas, da neutralidade e da simplificação da administração, o ideal é 

que não houvesse nenhum tipo de isenção. Isso permitiria que as alíquotas do imposto 

fossem fixadas em valor mais baixo com a manutenção do mesmo nível de receita. 

Também haveria significativos aumentos da neutralidade, pois não existiriam 

diferenciações no tratamento das diversas espécies de bens e serviços. 

 São razões de natureza política, e não técnica, que impedem a estruturação de um 

IVA totalmente uniforme, ou seja, com apenas uma alíquota e sem nenhuma hipótese de 

isenção. Contudo, a construção de um IVA que seja o mais uniforme possível é uma linha 

de política tributária privilegiada pela legislação comunitária europeia, que estabeleceu a 

necessidade de aprovação unânime dos países membros para autorizar a aprovação desse 

benefício. 

 Finalmente, também contribuem significativamente para a amplitude da base de 

incidência as regras do IVA comunitário sobre a definição do valor tributável. Essa 
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definição parte, em princípio, do valor declarado da transação, mas a diretiva manda 

“incluir no preço, base da tributação, todos os elementos acessórios debitados (como sejam 

as despesas de transporte, quando debitadas na própria fatura) e os impostos que 

eventualmente tenham incidido sobre o bem (ressalvado o próprio IVA)”.32 

2.3.2 Incidência em todas as etapas da cadeia: desde a produção até o consumo 

final do bem ou do serviço prestado 

 Característica central no IVA é a incidência em todas as etapas da cadeia, desde a 

produção até o consumo final. Pode-se dizer que a cobrança dessa modalidade de imposto 

é um processo que inicia na produção do bem ou na prestação de serviço (se tomado de 

forma singular) e tem o seu ponto final no consumo. Assim, todas as empresas da cadeia 

participam desse processo, tanto no controle da cobrança, como no pagamento da parcela 

que lhe é atribuída (que corresponde à incidência sobre o valor que foi agregado ao bem ou 

serviço na etapa correspondente). 

 O IVA difere, portanto, do imposto sobre venda a varejo (IVV), que, embora não 

cumulativo, incide somente sobre o último estágio da cadeia de consumo (venda ou 

prestação ao consumidor final). Em relação ao IVV, o IVA tem se mostrado imposto com 

maior potencial de arrecadação, resultado da diluição da cobrança do imposto em todas as 

etapas do processo, o que permite a tributação de empresas industriais, geralmente em 

menor número e menos atomizadas que as empresas comerciais. Além disso, a fiscalização 

do IVA é mais eficiente que o IVV, dado que possibilita o cruzamento de dados entre 

todos os participantes do processo. 

                                                 
32  BASTO, José Xavier de. A adopção do sistema comum europeu de imposto sobre o valor acrescentado 

(IVA) em Portugal. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes; VASQUES, Sérgio; 
GUIMARÃES, Vasco Branco. IVA para o Brasil. Contributos para a reforma da tributação do consumo. 
Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 105. 
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2.3.3 Imposto não cumulativo: o valor do imposto pago na etapa anterior será 

utilizado para compensar o valor do imposto a ser pago na etapa seguinte 

 A não cumulatividade é técnica que distribui os efeitos da carga tributária entre o 

conjunto de indivíduos que participam da cadeia de consumo, do início do ciclo de 

produção até o seu consumo final. 

 Como o valor do imposto pago na etapa anterior será utilizado para compensar o 

valor do imposto a ser pago na etapa seguinte, pode-se afirmar que a tributação, apesar de 

ser distribuída no decorrer dessas etapas, atinge o consumo final da mercadoria ou serviço. 

 Em sua formulação clássica, o IVA deveria atingir apenas o consumo doméstico, ou 

seja, não deveria onerar as atividades empresariais.33 Isso é garantido pelas legislações 

nacionais, que admitem o direito amplo ao crédito, o que significa que o adquirente terá 

direito de escriturar o imposto que onerou a operação antecedente, sendo irrelevante, para 

tanto, como será utilizado o bem ou serviço, qual o tratamento tributário da operação ou 

prestação seguinte, etc. 

 Do ponto de vista econômico, a carga tributária do IVA é equivalente à de um 

imposto monofásico aplicável na última etapa da cadeia, posto que o valor do imposto 

cobrado no estágio anterior é utilizado como crédito para abater o valor devido no estágio 

seguinte e assim sucessivamente até o consumo final (considerando a aplicação de alíquota 

homogênea em todas as etapas). 

 No caso das aquisições de bens de produção (bens do ativo e bens de uso e 

consumo), embora tributadas, admite-se ao comprador, que também é sujeito passivo do 

imposto, o crédito integral que onera essas aquisições, o que anula a carga tributária sobre 

esses bens. 

 Somente a aceitação ampla, integral, do direito ao crédito, sem exceções, permite 

afirmar que o IVA é realmente, do ponto de vista econômico, um imposto indireto sobre o 

consumo, uma vez que desonera os fatores de produção. O sistema somente pode ser 

considerado suficientemente desenvolvido e aplicado em toda a plenitude quando garante 

aos sujeitos passivos o direito imediato e total de deduzir o imposto cobrado nas operações 

anteriores.  
                                                 
33  OECD. Organisation for Economic Co-operation and Development. Consumption tax. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/ctp/consumption/international-vat-gst-guidelines.htm>. Acesso em: 12 maio 2014. 
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 Há casos, como no Brasil, em que o imposto sobre consumo irá onerar 

determinadas aquisições de bens ou serviços por entidades empresarias, pois, em algumas 

hipóteses, não se admite o direito ao crédito. Por seu turno, no sistema do IVA europeu, o 

direito ao crédito “nasce idealmente, sem exceção, no próprio período de imposto a que a 

operação se refere” e “é integral, mesmo relativamente a bens e equipamentos: quanto a 

estes, a dedução é permitida pela totalidade do imposto suportado, e não na medida apenas 

da amortização ou depreciação”.34 

 Há dois métodos básicos que podem ser utilizados para garantir a não 

cumulatividade. O primeiro, denominado “método direto”, consiste em calcular o valor 

adicionado pelo cotejo contábil entre entradas (inputs) e saídas (outputs). Essa modalidade 

se subdivide em “método direto aditivo”, se o valor adicionado “for determinado por 

adição dos seus elementos constitutivos (renda dos fatores produtivos)” e “método direto 

subtrativo”, se o valor acrescido for determinado por subtração, ou seja, “subtraindo ao 

valor das vendas o valor dos insumos produtivos adquiridos”.35 

 No segundo método, denominado de “método indireto subtrativo”, também 

denominado de “método de crédito do imposto”, cada participante do processo calcula o 

imposto devido para a sua operação ou prestação específica, cuja documentação demonstra 

ao comprador ou tomador o valor do imposto que incidiu nessa etapa. O adquirente, por 

sua vez, se credita do valor do imposto cobrado, que poderá ser utilizado para abater o 

valor do imposto devido na próxima etapa do processo. 

 O “método de crédito do imposto” é a modalidade utilizada pela maioria dos países 

que utilizam o IVA.36 No Brasil, a não cumulatividade do ICMS também é 

instrumentalizada por esse método. 

   

                                                 
34  BASTO, José Xavier de. A adopção do sistema comum europeu de imposto sobre o valor acrescentado 

(IVA) em Portugal. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes; VASQUES, Sérgio; 
GUIMARÃES, Vasco Branco. IVA para o Brasil. Contributos para a reforma da tributação do consumo. 
Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 104. 

35  Ibid., p. 102.  
36  Ibid., loc. cit. 
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2.4  Administração do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) 

 Alcides Jorge Costa, com apoio de tradicional doutrina europeia, diz que a 

construção do modelo de tributação de bens e serviços com as características mencionadas 

“constitui uma conquista da ciência fiscal e não o resultado final de uma evolução 

pragmática”.37 

 Contudo, também é necessário considerar que todo o esforço teórico que foi 

envolvido para a formulação do IVA teve, como causa, atender necessidades de ordem 

econômica. Mas, se por um lado, a técnica de tributar apenas o valor acrescido resolveu 

graves distorções econômicas, como apontado no item anterior, isso somente foi 

conseguido à custa da perda da simplicidade, que é um dos maiores atrativos do imposto 

cumulativo. 

 Não obstante, as vantagens do IVA superam, em larga escala, a sua maior 

complexidade em relação ao imposto cumulativo, tanto que, após a sua introdução nos 

países da CEE, ele se tornou a forma mais comum de tributação de bens e serviços entre os 

mais diversos países. 

 Do ponto de vista de sua operacionalidade, o IVA pode sofrer algumas 

modificações, dependendo da forma como é implementado nas diversas legislações 

nacionais. Dito de outra forma, embora seja um grande passo que um determinado país 

estruture a tributação de bens e serviços por meio de um imposto de base ampla, 

multifásico e não cumulativo, é necessário, além disso, que sejam atendidos alguns 

princípios básicos, que as legislações nacionais devem atender, na disciplina dessa 

modalidade de imposto para que a tributação seja harmônica.38 

                                                 
37  COSTA, Alcides Jorge. ICM na Constituição e na lei complementar. São Paulo: Resenha tributária, 1979, 

p. 15. 
38  Esses princípios foram reconhecidos pelos representantes de diversos países na convenção internacional 

realizada no Canadá, em outubro de 1988 (“The Ottawa Taxation Framework Conditions”). Apesar de 
terem sido articulados no contexto da tributação do comércio eletrônico, esses princípios de política fiscal 
foram acolhidos como aplicáveis na tributação geral do IVA, tanto nas transações internas quanto nas 
internacionais (OECD. Organisation for Economic Co-operation and Development. Consumption tax. 
Disponível em: <http://www.oecd.org/ctp/consumption/international-vat-gst-guidelines.htm>. Acesso em: 
12 maio 2014). 



37 
 

2.4.1  Neutralidade: fundamento de racionalidade nas decisões econômicas e de 

equalização da concorrência 

 O IVA, atualmente, está presente na legislação de mais de cento e cinquenta países, 

e, embora haja diferenças na forma como foi implementado, as características essenciais 

são aquelas descritas no item precedente.  

 Essas características permitem que o IVA seja dotado de neutralidade, que, em 

essência, significa que a tributação, em um modelo ideal, não deve influir na concorrência 

econômica, ou seja, que todos os participantes da cadeia de produção e comercialização 

que estejam em idêntica situação devem ser tributados da mesma forma. 

 Um dos principais motivos que retiram a neutralidade dessa modalidade de imposto 

é a concessão generalizada de benefícios fiscais. No IVA comunitário, como apontado, os 

benefícios são concedidos unicamente na forma de isenções, e, mesmo assim, o legislador 

tomou precauções para que a neutralidade não fosse prejudicada.  

 No Brasil, apesar de haver a mesma regra para a concessão de benefícios fiscais, ou 

seja, a aprovação unânime dos Estados e do Distrito Federal, os benefícios são concedidos 

unilateralmente, em desconformidade com o ordenamento jurídico, perpetrando há anos 

uma competição desenfreada entre essas pessoas políticas. 

 Essa competição anômala (perpetrada não somente por concessão de isenções, mas 

também por reduções de base de cálculo, créditos outorgados, financiamento do imposto e 

pautas fiscais) é marcada pela falta de transparência, influindo negativamente na 

concorrência e retirando a objetividade dos agentes econômicos, que passam a pautar suas 

decisões de onde alocar seus recursos não pela eficiência, mas por vantagens tributárias.  

 Outro fator essencial para assegurar a neutralidade é o pleno direito à dedução do 

imposto, independentemente da natureza do produto ou da forma como é feita a transação 

(presencial ou não presencial, denominadas de convencional ou eletrônica na literatura 

internacional). 

  Do ponto de vista econômico, o IVA busca atingir o consumo final, desonerando 

os contribuintes que participam do ciclo de produção e comercialização do bem ou da 

prestação do serviço. Em outras palavras, embora sejam os fabricantes, comerciantes ou 

prestadores de serviço que efetuam o recolhimento do imposto devido em cada etapa da 
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cadeia, o custo efetivo da exação é transferido para o consumo final, pois irá integrar o 

custo do bem adquirido ou do serviço tomado. 

 Para que seja assegurado que isso ocorra, a restrição ao direito de crédito somente 

deve ocorrer em hipóteses excepcionais, como no caso de insumos utilizados na produção 

ou prestação de serviços isentos ou não tributados, ou da aquisição de bens para utilização 

em atividades alheias aos objetivos da empresa (bens de uso pessoal). 

 Nas transações internacionais, o IVA será neutro se atendido o princípio do destino. 

De fato, o IVA pode incidir de duas formas distintas sobre a exportação ou importação de 

bens e serviços (comércio internacional). De acordo com o primeiro modelo (“princípio da 

origem”), o país de origem tributa as exportações de bens e serviços da mesma forma que 

as operações e prestações internas, enquanto o país de destino admite que o importador se 

credite do valor que foi pago pelo exportador. Obviamente, a implementação desse modelo 

somente é viável se houver um acordo recíproco de aceitação de créditos entre os países de 

origem e destino dos bens e serviços objetos da transação internacional. Nada obsta que, 

mesmo sem esse acordo, o país de origem tribute as exportações, o que importará, contudo, 

em perda de competitividade das empresas estabelecidas em seu território. O segundo 

modelo (“princípio do destino”) impõe que as exportações não sejam tributadas e que as 

importações sejam tributadas pelas mesmas regras aplicáveis às operações internas. 

 A adoção do “princípio da origem” tem, por consequência, a partilha da receita 

entre os países de origem e destino dos bens ou serviços objeto do comércio internacional, 

o que contraria uma das características principais do IVA, que é concentrar a tributação 

onde ocorrer o consumo final do bem ou serviço. Além disso, a diferença de tributação 

entre os países de origem e destino podem influenciar a estrutura econômica do valor da 

cadeia e minar a neutralidade do comércio internacional. 

 Assim, razões práticas e teóricas levaram a um consenso de que é preferível a 

aplicação do “princípio do destino” no comércio internacional, regra que é reconhecida 

pela Organização Mundial do Comércio (OMC). 
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2.4.2  Eficiência: não se deve impor aos contribuintes deveres complexos ou cujo 

cumprimento acarrete custo excessivo 

 A atividade de fiscalização e de arrecadação de tributos pressupõe a possibilidade 

de impor ao sujeito passivo alguns deveres instrumentais (também denominados 

“obrigações acessórias”) que se traduzem em comportamentos positivos (fazer) ou 

negativos (não fazer) impostos de forma coercitiva no interesse da Administração 

Tributária. Embora esses deveres não se traduzam em pagamento de tributos, mas em um 

fazer ou um não fazer, é certo que, em regra, o seu cumprimento gera custos e 

responsabilidade ao sujeito passivo. 

 O princípio da eficiência impõe que a imposição de um dever instrumental tenha o 

menor custo possível para o sujeito passivo. Isso é garantido, especialmente, se a 

Administração exigir somente o cumprimento de deveres que sejam motivados por 

benefícios efetivos para a atividade de fiscalização tributária.  

 Assim, contraria o princípio da eficiência a imposição de deveres complexos ou 

cujo cumprimento acarrete custo excessivo ou não razoável para o sujeito passivo. 

 O Brasil, infelizmente, numa comparação entre cento e oitenta e noves países, é 

aquele em que se gasta o maior número de horas para o cumprimento das obrigações 

tributárias. A pesquisa não especifica qual modalidade tributária é responsável pelo tempo 

dispendido, mas a complexidade do ICMS certamente tem um peso considerável nessa 

conta.39 

                                                 
39  “De acordo com pesquisa elaborada pela PricewaterhouseCoopers (PWC), as empresas brasileiras gastam 

2.600 horas por ano para cumprir suas obrigações tributárias. Os tributos que incidem sobre a base de 
consumo são responsáveis por 1.374 horas. A discrepância com os demais países é gigantesca. Apenas 
para citar alguns exemplos nas mais diversas partes do mundo: Austrália (105 horas), Japão (330 horas), 
Russia (177 horas), Inglaterra (110 horas), França (132 horas), Itália (269 horas), Canadá (131 horas), 
Estados Unidos (175 horas), Chile (291 horas) e Argentina (405 horas)” (PWC. PricewaterhouseCoopers. 
Paying Taxes 2014: The global picture. A comparison of tax systems in 189 economies worldwide. 
Disponível em:<www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/pwc-paying-taxes-2014.pdf>.Acesso em: 26 
nov. 2015). 

 Mas um cenário ainda mais assustador foi revelado em outra pesquisa. De acordo com os resultados 
apurados pelo Grupo de Estudos Tributários Aplicados (GETAP), as empresas pesquisadas incorrem por 
ano, em média, 8.897 horas para apuração dos tributos, 5.604 horas para a elaboração e cumprimento de 
obrigações acessórias e 991 horas para o pagamento dos tributos federais (GETAP. Pesquisa. Compliance 
tributário federal. 2014. Arquivo pessoal do autor). 
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2.4.3  A fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias tem por objetivo 

coibir práticas evasivas que podem comprometer a qualidade da tributação 

(perda e eficácia) e a livre concorrência (equidade) 

 A tributação sobre o consumo deve carrear os valores esperados pela 

Administração Tributária de forma equânime, de modo a não influir negativamente na livre 

concorrência. As práticas lesivas ao erário devem ser combatidas, de forma que todos os 

contribuintes de um dado setor econômico, que estejam na mesma situação econômica, 

sejam tributados de forma paritária. A falta de fiscalização induz a práticas evasivas, que, 

além de causar prejuízo ao erário, distorcem a concorrência. 

2.4.4  Flexibilidade: adequação da estrutura do IVA às mudanças no ambiente 

econômico 

 Os sistemas de tributação devem ser flexíveis e dinâmicos para possibilitar que as 

rápidas mudanças ocasionadas pela evolução tecnológica e comercial sejam tributadas 

corretamente. 

 De fato, a estruturação de um sistema tributário não pode ser feita com um 

pensamento a curto ou médio prazo. Embora alterações sejam, porventura, necessárias, a 

estabilidade das regras tributárias é um fator essencial para o bom desenvolvimento das 

atividades econômicas. 

 A falta de flexibilidade, como iremos demonstrar nos capítulos seguintes, é um dos 

principais problemas do ICMS.  
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3  A TRIBUTAÇÃO DE OPERAÇÃO COM BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NO BRASIL 

 O IVA descrito no capítulo anterior corresponde ao modelo europeu que fixou a 

base teórica desse tipo de imposto a partir da segunda metade do século XX. Não obstante 

ser o modelo mais difundido, outros países implementaram o IVA nos seus ordenamentos 

com modificações mais ou menos profundas, como o Canadá e a Austrália, por exemplo. 

Contudo, é possível observar que, entre as legislações pesquisadas, como traço comum, a 

tributação de bens e serviços é feita apenas por meio da incidência desse imposto, com a 

exceção dos impostos específicos (excise taxes), que, como o nome já informa, são 

excepcionais. 

 Após traçar o perfil básico do IVA, faremos a análise de como é estruturada a 

tributação de operação com bens e prestação de serviços no Brasil. De forma diversa da 

solução adotada pela maioria dos países, bens e serviços não sofrem, aqui, a incidência de 

um único imposto. União, Estados, Distrito Federal e Municípios partilham dessa base de 

incidência.  

 A necessidade de estabelecer regras para evitar a interposição de incidência entre 

esses impostos, a multiplicidade de legislações e a impossibilidade de estabelecer a 

compensação de créditos entre esses impostos, entre outros problemas, geraram uma 

complexidade e ineficiência tributária sem precedentes nos demais países. 

 Embora não seja o único problema a afligir a economia nacional, podemos afirmar 

que a forma como foi estruturado o sistema de tributação no Brasil é uma causa relevante 

para a perda de competitividade das empresas brasileiras. 

3.1  O ordenamento jurídico nacional traz um número excessivo de espécies 

tributárias quando comparado com a experiência internacional. 

 Na maioria dos países, sem mencionar as taxas que são devidas em razão de uma 

atividade estatal específica ou do poder de polícia, a literatura faz referência a apenas uma 

espécie tributária, o imposto. Embora seja comum a menção a uma contribuição sobre a 

folha de salários para o financiamento da seguridade social, ela também é tratada como um 

imposto.  
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 No ordenamento jurídico nacional, de forma atípica, há previsão de quatro espécies 

tributárias além das taxas: impostos, contribuições de melhorias, empréstimo compulsório 

e contribuições (figura que assume feição muito diversa das contribuições mencionadas em 

outros países).  

 Tomando-se por base o art. 145 da Constituição, os tributos podem ser classificados 

em três grupos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Embora aparentemente a 

classificação constitucional tenha adotado a teoria tripartite, formulada por Geraldo 

Ataliba, há referências expressas em outros tópicos, ao empréstimo compulsório (art. 148) 

e às contribuições, como tributos com destinação específica (art. 149). 

 Para Geraldo Ataliba, a classificação jurídica dos tributos tem como único 

fundamento o dado legislativo, que constitui a hipótese de incidência descrita pelo 

legislador. Conforme a espécie do tributo são os regimes tributários. Deverá o exegeta 

determinar qual a espécie diante da qual se encontra, a fim de lhe aplicar o regime jurídico 

correto e adequado. 

 O texto constitucional consagra uma determinada classificação e atribui regimes 

jurídicos diferentes a serem aplicados às espécies tributárias. As definições jurídicas devem 

tomar por ponto de partida o dado jurídico supremo: a lei constitucional. A classificação 

dos tributos, portanto, deve ter como ponto de partida a Constituição Federal. 

 Segundo esse autor, o conceito de tributo, bem como de suas espécies, deve ser 

construído a partir do sistema positivo, sem nenhuma influência de noções ou formulações 

estranhas ou impertinentes, como são as econômico-financeiras. É desapropriado, 

anticientífico e absurdo o jurista recorrer a qualquer critério não jurídico, pré-jurídico ou 

metajurídico, para estabelecer uma classificação jurídica dos institutos que estuda.  

 O principal e decisivo caráter diferencial entre as espécies tributárias está na 

conformação ou configuração e consistência do aspecto material da hipótese de incidência: 

a) ou consistente numa atividade do poder público (tributos vinculados); b) ou consistente 

num fato ou acontecimento inteiramente indiferente a qualquer atividade estatal (tributos 

não vinculados). Tal critério é constitucionalmente consagrado de modo expresso, 

impedindo postura diversa do legislador ordinário. Tributos vinculados são as taxas e as 

contribuições, e tributos não vinculados são os impostos.40 

                                                 
40  ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 21-47. 
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 De acordo com Paulo de Barros Carvalho, a classificação dos tributos feita por 

Geraldo Ataliba em vinculados e não vinculados à atuação estatal, por sua vez, é 

eminentemente jurídica, pois obedece ao critério constitucional para a determinação do 

tipo do tributo, que é o confronto da hipótese de incidência e da base de cálculo. 

 Com base neste critério, os tributos podem ser classificados em tributos vinculados 

ou tributos não vinculados à atuação do Estado. O aspecto material da hipótese de 

incidência pode, portanto, consistir (i) numa atividade do poder público ou (ii) num fato ou 

acontecimento inteiramente diferente a qualquer atividade estatal.  

  Tributos não vinculados são os impostos. A vinculação, por sua vez, pode ser 

estabelecida de forma direta ou indireta, sendo a taxa um tributo vinculado diretamente à 

atuação do Estado, e a contribuição de melhoria um tributo vinculado indiretamente à 

atuação do Estado.41 

 A classificação proposta por Geraldo Ataliba (classificação tripartite) é seguida por 

parte relevante da doutrina nacional, como Paulo de Barros Carvalho, Roque Antonio 

Carrazza e Sacha Calmon Navarro Coelho.42  

 Outra corrente doutrinária defende, com base na combinação dos citados arts. 145 e 

148 da Constituição, que os tributos podem ser divididos em cinco espécies: as três 

mencionadas pela teoria tripartite (impostos, taxas e contribuições de melhoria), 

adicionadas ao empréstimo compulsório e às contribuições. 

 Os autores que defendem essa teoria, como Eduardo Jardim e José Eduardo Soares 

de Melo, valorizam a previsão de devolução (no caso do empréstimo compulsório) e a 

destinação do produto da arrecadação (no caso das contribuições) como as diferenças 

específicas dessas espécies de tributos que autorizam essa classificação.  

 Na opinião de Sacha Calmon Navarro Coêlho, o fato de reconhecer a existência de 

empréstimos compulsórios e contribuições, com suas notas específicas, não deve levar ao 

abandono da teoria dos tributos vinculados e não vinculados. A classe dos tributos não 

vinculados se divide em gerais (impostos), restituíveis (empréstimos compulsórios), 

especiais ou finalísticos (contribuições não sinalagmáticas para a seguridade social, 

                                                 
41  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 31-42. 
42  CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 

2006, p. 457-577. 
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corporativas e interventivas). Por outro turno, os tributos vinculados se dividem em taxas 

(de serviços e de polícia) e contribuições (de melhoria e previdenciárias).43 

 Fizemos essa pequena digressão para demonstrar, já de início, a complexidade do 

sistema tributário brasileiro. As diversas possibilidades de classificações apontadas não são 

problemas apenas de ordem didática. Espelham a dificuldade de trabalhar, ainda em nível 

teórico, com uma quantidade nada razoável de figuras tributárias. Essa dificuldade se 

aprofunda ainda mais ao nos deparamos com um problema básico que toda federação 

enfrenta, que é a discriminação das competências tributárias entre as esferas políticas que 

as compõem. 

3.2  O complexo modelo federativo adotado no Brasil e os problemas enfrentados na 

discriminação constitucional da competência tributária das pessoas políticas 

 O Brasil adota modelo federativo complexo, com três níveis de governo dotados de 

autonomia administrativa. O sistema de repartição de competências adotado pela atual 

Constituição adotou técnicas que combinam as mais diversas experiências adotadas na 

prática federativa: 

Estruturou-se, com efeito, um sistema complexo em que convivem 
competências privativas, repartidas horizontalmente, com competências 
concorrentes, repartidas verticalmente, abrindo espaço também para a 
participação das ordens parciais na esfera de competências próprias da 
ordem central, mediante delegação.44 

 No julgamento da citada autora, o sistema de repartição adotado, pelo menos em 

tese, é positivo. A utilização de competências concorrentes possibilita um maior grau de 

descentralização sem prejuízo da uniformidade necessária que de deve imprimir a certas 

matérias. O mesmo raciocínio é aplicável à descentralização de encargos com a 

demarcação de competências comuns.45 

                                                 
43  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2009, p. 392 et seq. 
44  ALMEIDA, Fernanda dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2013, p. 58. 
45  Ibid., p. 61. 
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 Mas, apesar de o modelo de repartição de competências ter representado uma 

atenuação ao princípio da supremacia da União, nosso país assistiu, desde a promulgação 

da atual Constituição, uma notável centralização política no governo central. 

 Para possibilitar o cumprimento da missão que lhes foi confiada, cada uma dessas 

pessoas políticas recebeu, também, a outorga de competências tributárias, discriminadas 

cuidadosamente na Constituição. É precisamente nesse ponto que a discussão sobre as 

espécies tributárias, cujos principais contornos foram traçados no tópico anterior, ganha 

relevância.  

 Esclarecemos, de início, que entre as cinco espécies de tributos previstas na 

Constituição, os impostos e as contribuições têm do ponto de vista da arrecadação, 

importância superlativa em relação às taxas, contribuições de melhoria e empréstimos 

compulsórios. 

 É recomendável, sempre que possível, que a pessoa política competente para 

instituir um tributo deve estar situada no nível de governo mais próximo do contribuinte. 

Esse critério foi traçado levando-se em consideração que há uma relação entre o nível de 

serviços públicos prestados e o valor da carga tributária suportado pela sociedade. 

 Dito de outra forma, quanto maior ou mais alto for o nível dos serviços públicos 

prestados, maior será a carga tributária com que a sociedade deverá estar disposta a arcar. 

Dessa forma, a proximidade com o ente tributante possibilita à sociedade ter uma noção 

mais exata da relação existente entre os serviços públicos prestados e a quantidade de 

tributos pagos, de tal forma que poderá haver uma opção entre manter, extinguir ou até 

aumentar a prestação desses serviços. 

 No Brasil, a Constituição Federal de 1988 repartiu as competências tributárias da 

seguinte forma: imposto sobre a renda: União (IR); impostos sobre bens e serviços: União 

(IPI), Estados e DF (ICMS) e Municípios (ISS); impostos sobre a propriedade (e sua 

transmissão): União (ITR e imposto sobre grandes fortunas), Estados e Distrito Federal 

(IPVA e ITCMD) e Municípios (IPTU e ITBI); imposto sobre transações financeiras: 

União (IOF); impostos que gravam o comércio exterior: União (II e IE); impostos 

extraordinários: União; impostos previamente indeterminados (residuais): União. 

 A competência para instituir impostos foi repartida entre as pessoas políticas de 

direito constitucional interno seguindo certa racionalidade na divisão das três bases 
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tributárias que são mais eficientes do ponto de vista da arrecadação (renda, bens e serviços 

e propriedade).46 

 Embora, entre essas bases, somente a renda tenha sido reservada à competência 

exclusiva da União, podemos afirmar que a maior parcela da tributação dos bens e serviços 

foi reservada aos Estados-membros, e a maior parcela da tributação da propriedade foi 

reservada aos Municípios. 

 Essa discriminação de competências teve por objetivo conferir harmonia entre as 

três esferas políticas de governo, de forma a tornar possível, de um lado, a todos eles 

cumprir as atribuições que a Constituição lhes acometeu e, de outro, evitar a 

preponderância de uma ordem governamental sobre as demais.  

 A atual Constituição manteve, ao discriminar a divisão de competências dos 

impostos, os mesmos princípios da ordem anterior, ou seja, reservou a base da renda para o 

governo central, a maior parcela da base de consumo para os governos estaduais e a maior 

parcela da base de propriedade para os governos municipais.  

 Contudo, a opção da União em privilegiar a tributação por meio de contribuições 

alterou esse equilíbrio, como se demonstrará adiante. 

3.3  A opção política de repartição da tributação de bens e serviços pelo IPI, ICMS e 

ISS e as consequências advindas dessa decisão 

 A estrutura do atual sistema tributário brasileiro foi definida a reforma tributária 

consubstanciada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1965, e sofreu algumas 

modificações somente com a atual Constituição. Até hoje são nebulosas as razões pela qual 

optou-se não adotar um imposto único, de base ampla, para tributar o consumo de bens e 

serviços, dividindo-se a base em três impostos, o IPI, de competência federal, o ICM 

(alterado em 1988 para ICMS), de competência estadual e distrital, e o ISS, de 

competência municipal. 

                                                 
46  Considerando o total dos tributos arrecadados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a 

divisão é a seguinte: renda 17,84%; folha de salários 26,53%; propriedade 3,85%; bens e serviços 
49,73%; transações financeiras 1,95%; outros tributos 0,09% (BRASIL. Receita Federal do Brasil. Carga 
tributária no Brasil – 2012. Disponível em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/ 
estudoTributarios/estatisticas/CTB2012.pdf>. Acesso em: 08 abr. 2014). 
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 Seja por razões históricas, ou por conveniência política, o fato é que a reforma de 

1965 não seguiu o modelo de tributação unificada do consumo de bens e serviços. 

Atualmente, a multiplicidade de exações que incidem sobre essa base é considerada um 

forte empecilho ao desenvolvimento econômico. 

3.3.1  A incidência do IPI sobre operação que tenha por objeto produto 

industrializado 

 O art. 153, IV, da Constituição, outorga competência à União para instituir imposto 

sobre produtos industrializados (IPI), que, a teor do disposto no inciso II do § 3º do mesmo 

artigo, “será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o 

montante cobrado nas anteriores”. 

 Esse imposto, embora tenha vido à luz pela Emenda Constitucional nº 18, de 1965 

com o nome de “imposto sobre produtos industrializados” é, como ressalta Aliomar 

Baleeiro, o mesmo “imposto de consumo” das Constituições de 1946 e anteriores. Segundo 

ele, esse imposto era assim denominado pelo direito anterior “no pressuposto, quase 

sempre certo, de que o tributo era suportado economicamente pelos consumidores, graças 

aos efeitos dos fenômenos de repercussão de tributos desse tipo”. A alteração do nome do 

imposto, que passou a ser designado pela coisa tributada, não altera sua estrutura, dado que 

a hipótese de incidência continua a ser a mesma.47 

 Geraldo Ataliba e Cleber Giardino alertam que o risco simplificador da leitura mais 

descurada do texto constitucional pode levar à conclusão de que o IPI incide sobre a 

industrialização. Contudo, é necessário agregar na análise da hipótese de incidência do 

imposto o disposto no § 3º do art. 21 do texto constitucional anterior, que, da mesma forma 

que o atual, contém o comando de abater, em cada operação, o montante do imposto que 

foi cobrado nas anteriores. Esse dispositivo induz a exegese de que o IPI não incide 

propriamente sobre o produto industrializado, mas sobre operações com esses produtos ou, 

com mais propriedade, sobre operação que tenha por objeto produto industrializado.48 

                                                 
47  BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi. 11. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 335-336. 
48  ATALIBA, Geraldo; GIARDINO, Cleber. Hipótese de incidência do IPI. Revista de Direito Tributário, 

São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 37, p. 147-151, 1986. No mesmo sentido, DERZI, Misabel Abreu 
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 Permanece, contudo, a tarefa de definir o termo produto industrializado. A nosso 

ver, não é possível advogar a existência de uma definição constitucional desse termo, mas 

o seu conteúdo foi bem captado pelo parágrafo único, do art. 46, do CTN, que assim 

pronuncia: “Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha 

sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou finalidade, ou o 

aperfeiçoe para o consumo”. 

 É de se notar, ainda, que não são todas as operações com produtos industrializados 

que são aptas a concretizar a incidência do IPI. Por exemplo, sobre uma operação com 

automóvel (produto industrializado) poderá ou não haver incidência do IPI, dependo da 

pessoa que realizar a operação (industrializador ou comerciante) ou da natureza da 

operação (operação de importação ou operação interna).  

 A primeira hipótese que justifica a incidência do IPI é a operação ter sido praticada 

por quem industrializou o produto. Não nos referimos à industrialização, mas à operação 

seguinte a esse processo, ou seja, à operação com o produto resultante da industrialização. 

Nesse caso, o IPI irá incidir na operação praticada pelo industrializador do automóvel, mas 

não incidirá nas operações seguintes, praticadas pelo distribuidor e pelo revendedor desse 

mesmo produto. Nesse caso, o aspecto temporal da hipótese de incidência é a saída de 

produto de estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial (art. 46, II, do CTN). 

 A segunda hipótese é a importação de produto industrializado. Aquele que importa 

não pratica atos de industrialização, mas a operação sofrerá a incidência do IPI, dessa feita 

sob a justificativa de isonomia com os produtos de origem nacional. O aspecto temporal da 

hipótese de incidência é o desembaraço aduaneiro de produtos de procedência estrangeira 

(art. 46, I, do CTN). 

 A terceira hipótese de incidência, prevista no art. 46, III, do CTN, nos casos de 

arrematação de produtos industrializados levados a leilão por terem sido apreendidos ou 

abandonados, não é aplicável atualmente, como aponta Paulo de Barros Carvalho.49 

 Nota característica do IPI é a não cumulatividade, que permite ao contribuinte 

compensar na etapa seguinte o valor do imposto cobrado na etapa anterior. Para 

                                                                                                                                                    
Machado. Notas. In: BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Atualizado por Misabel Abreu 
Machado Derzi. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 339-340. 

49  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2015, 
p. 708. De fato, a legislação ordinária federal que institui e regulamenta a incidência do IPI não 
contempla essa hipótese (art. 2º da Lei nº 4.502, de 1964, e art. 35 do Decreto nº 72.212, de 2010). 
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instrumentalizar a não cumulatividade, a legislação adotou o método denominado de 

“crédito” ou “nota-crédito”, já descrito no capítulo anterior, pelo qual o adquirente se 

credita do valor do imposto cobrado, destacado no documento fiscal, que poderá ser 

utilizado para abater o valor do imposto devido na próxima etapa do processo (art. 49 do 

CTN). 

 Com razão, Aliomar Baleeiro afirma que essa técnica atende ao princípio 

econômico de tributar apenas o valor acrescido.50 Entendemos da mesma forma, pois não é 

a técnica utilizada para a compensação que tornará efetiva a não cumulatividade em sua 

inteireza ou, em outras palavras, que possibilitará que a exação recaia somente sobre o 

valor acrescido.  

 O que prestigia a não cumulatividade é a aceitação ampla dos créditos sem nenhum 

questionamento sobre a utilização que será dada ao bem adquirido, metodologia que a 

doutrina costuma denominar de crédito financeiro. De outro lado, a metodologia do crédito 

físico só admite o crédito do imposto relativo à entrada de bens destinados a integrar 

fisicamente o produto industrializado. No caso do IPI, a Constituição não traz nenhuma 

regra limitadora, razão pela qual se depreende que o legislador adotou a metodologia do 

crédito financeiro.51   

 De acordo com Paulo de Barros Carvalho, é irrelevante saber se houve ou não 

cálculo do IPI embutido no valor do produto para justificar o direito de crédito, pois este 

não decorre da cobrança, nem da incidência, nem do pagamento do imposto, mas, sim, da 

incidência da regra de direito ao crédito, que goza de autonomia quanto à norma que impõe 

o tributo. 

 Assim, o direito de crédito de que o contribuinte do IPI é titular em razão da não 

cumulatividade permanece íntegro, ainda que não ocorra o pagamento do tributo nas 

operações anteriores, ou que a União deixe de arrecadá-lo por motivo de isenção 

                                                 
50  “O art. 49, em termos econômicos, manda que na base de cálculo do IPI, deduza-se do valor do output, 

isto é, do produto acabado, a ser tributado, o quantum do mesmo imposto suportado pelas matérias-
primas, que, como input, o industrial empregou para fabricá-lo. A tanto equivale calcular o imposto sobre 
o total, mas deduzir igual imposto pago pelas operações anteriores sobre o mesmo volume de 
mercadorias. Assim, o IPI incide somente sobre a diferença a maior ou valor acrescido pelo contribuinte. 
Este o objetivo do constituinte a aclarar os aplicadores e julgadores” (BALEEIRO, Aliomar. Direito 
Tributário Brasileiro. Atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p. 353). 

51  Sobre esse tópico, cf. DERZI, Misabel Abreu Machado. Notas. In: ibid., p. 353-359. 
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(diversamente do ICMS, em que o contribuinte não fará jus ao crédito se a operação 

anterior for isenta) ou alíquota zero.52 

 No âmbito da legislação ordinária, há alguns óbices a serem superados, visto que a 

lei que disciplina o IPI (Lei nº 4.502, de 1964) é a mesma que instituiu o antigo imposto 

sobre consumo, o primeiro tributo não cumulativo do país. 

 Esse diploma legislativo determina que o valor do imposto a ser recolhido relativo 

aos produtos saídos do estabelecimento, em cada mês, será diminuído do montante do 

imposto relativo aos produtos nele entrados, no mesmo período, obedecidas as 

especificações e normas que o regulamento estabelecer (art. 25 da Lei nº 4.502, de 1964). 

Com base na parte final do citado dispositivo, foram as normas regulamentares do IPI que 

definiram (e continuam a definir) a extensão e alcance da não cumulatividade desse 

imposto.53 

 Atualmente, as normas regulamentares do IPI admitem como crédito o imposto 

relativo à matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, adquirido para 

emprego na industrialização de produtos tributados, bem como aqueles que, embora não se 

integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização. 

Excepcionam-se, expressamente, os bens do ativo permanente e, por exclusão, os materiais 

de uso e consumo.54 Contudo, embora com algumas ressalvas, o IPI atende melhor ao 

critério do crédito financeiro do que o ICMS, como irá se demonstrar adiante. 

 Conjuntamente com a não cumulatividade, a seletividade, em função da 

essencialidade do produto, completa a configuração constitucional do IPI (art. 153, § 3º, I, 

da Constituição). Esse mandamento também estava presente na ordem constitucional 

anterior (art. 21, § 3º, da Constituição de 1969) e, em apertada síntese, impõe ao legislador 

ordinário o dever de calibrar a carga tributária do imposto, de forma que “as mercadorias 

essenciais à existência civilizada […] devem ser tratadas mais suavemente, ao passo que as 

                                                 
52  CARVALHO, Paulo de Barros. Isenções Tributárias do IPI, em face do princípio da não-cumulatividade. 

Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo: Dialética, n. 33, p. 142-166, jun. 1998. 
53  Como exemplo, pode ser citado o Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto nº 70.162, de 1972, que 

condicionava o direito ao crédito a que os bens fossem consumidos, imediata e integralmente, no 
processo de industrialização. 

54  “Art. 26 do Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n. 7.212, de 2010. Para uma melhor 
compreensão: matéria-prima é, em geral, toda a substância com que se fabrica alguma coisa e da qual é 
obrigatoriamente parte integrante; produto Intermediário (assim denominado porque proveniente de 
indústria intermediária própria ou não) é aquele que compõe ou integra a estrutura físico-química do novo 
produto, via de regra sem sofrer qualquer alteração em sua estrutura intrínseca; produto secundário é 
aquele que, consumido no processo de industrialização, não se integra no novo produto.” 
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maiores alíquotas devem ser reservadas aos produtos de consumo restrito, isto é, o 

supérfluo das classes de maior poder aquisitivo”.55 

 É interessante notar que o IPI já teve os seus dias de glória e chegou a ser 

considerado, como informa Aliomar Baleiro, “o mais produtivo dos tributos do país”, 

tendo sido suplantado pelo imposto de renda somente em 1975.56  Contudo, nos últimos 

anos, a importância do IPI, em termos de arrecadação, tem decrescido, embora o volume 

arrecadado ainda seja considerável.57 

3.3.2  ICMS: evolução legislativa e principais diferenças do modelo do IVA 

europeu  

 Não é superlativo afirmar que o desenho constitucional do ICMS o habilita a ter a 

primazia da tributação de bens e serviços no Brasil. Comparado ao IPI, tem base mais 

ampla e incide em todas as etapas da cadeia, da produção ao consumo; comparado ao ISS, 

tem base mais importante, do ponto de vista econômico, incide em todas as etapas da 

cadeia e é não cumulativo. 

 Não obstante, embora mais bem estruturado em relação ao IPI e ao ISS, o ICMS há 

tempos demonstra defeitos presentes desde a sua aparição na ordem constitucional anterior. 

A reforma levada a efeito pela Constituição de 1988 minimizou, mas não debelou alguns 

desses problemas congênitos. 

 O ICMS nasceu como ICM na Emenda Constitucional nº 18, de 1965 (art. 12 e 

parágrafos), e foi mantido como tal pela Constituição de 1967, na redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 1, de 1969 (art. 23, II). Em linhas gerais, o ICM foi concebido 

como imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, plurifásico, não 

cumulativo, que tem por base de incidência operações relativas à circulação de 

mercadorias. 

                                                 
55  BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi. 11. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 347-348. 
56  Ibid., p. 335. 
57  De acordo com o último relatório divulgado pela Receita Federal do Brasil (ano base 2012), o Governo 

Federal arrecadou R$ 42.566,77 milhões de IPI. Embora o número ainda impressione, ele equivale a 
0,97% do PIB, muito aquém, por exemplo, do valor da arrecadação do PIS/COFINS no mesmo período, 
que somou R$ 220.978,26 milhões, correspondentes a 5,04% do PIB (BRASIL. Receita Federal do 
Brasil. Carga tributária no Brasil – 2012. Disponível em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/ 
estudoTributarios/estatisticas/CTB2012.pdf>. Acesso em: 08 abr. 2014). 
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 Aliomar Baleeiro entende que o ICM é, do ponto de vista econômico, o mesmo 

IVC, imposto sobre vendas e consignações da Constituição de 1946 (art. 19, I).58 Há um 

certo exagero nessa afirmação, dado que a não cumulatividade (instrumentalizada, assim 

como no IPI, pelo método de “crédito”) presente no ICM e ausente no IVC é uma nota 

distintiva das mais relevantes.  

 Não obstante, por ter sido concebido como imposto plurifásico, não cumulativo, o 

ICM se distanciou do IVC, mas, infelizmente, a forma como foi estruturado também o 

distingue, em aspectos importantes, do modelo do IVA concebido incialmente pela CEE e 

que, nos anos seguintes, passou a ser adotado por um grande número de países. 

 O primeiro aspecto que chamou a atenção da doutrina foi o nome escolhido, pois, 

ordinariamente, essa modalidade de tributo é denominada como imposto sobre valor 

agregado.59 No Brasil, ele foi denominado ICM, o que denota que a nota mais marcante 

desse imposto é a incidência sobre o tráfico de mercadorias e, nesse aspecto, foi decisiva a 

influência da estrutura e dos princípios do IVC. Não foi somente o nome do ICM que o 

distanciou do IVA, mas, principalmente, a sua base de incidência que ficou “restrita a 

operações que tenham mercadorias por objeto, com o que se excluem do âmbito de 

incidência os imóveis e serviços”.60 

 A não inclusão das operações com imóveis se deve a uma série de fatores, mas é 

citado, especialmente, o fato de já existir um imposto estadual específico sobre a 

transmissão de propriedade imobiliária. O peso da tradição, que nunca deve ser 

subestimado nessas hipóteses, e uma visão distorcida de que a inclusão das operações 

imobiliárias poderia desvirtuar a natureza mercantil do tributo pesaram indubitavelmente 

nessa decisão.61 

 Quanto à exclusão dos serviços, foi determinante a forte oposição dos municípios 

que, à época, detinham sob a sua competência o imposto de indústria e profissões, que 

deixaria de existir se a comissão que ficou encarregada de elaborar o ante-projeto de 

                                                 
58  BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi. 11. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 367. 
59  “Taxe sur le valeur ajoutée” - TVA, “Value added tax” - VAT, etc. 
60  COSTA, Alcides Jorge. ICM na Constituição e na lei complementar. São Paulo: Resenha tributária, 1979, 

p. 62-63. 
61  Ibid., p. 64. 
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reforma tributária optasse por um IVA de base ampla. Assim, juntamente com o ICM, de 

competência estadual, criou-se o imposto sobre serviços, ISS, de competência municipal.62 

 O ICM também não incidia, em sua formulação inicial, sobre operações que 

tivessem por objeto combustíveis e lubrificantes (líquidos e gasosos) ou energia elétrica, 

que eram reservados ao campo de incidência do imposto único, de competência da 

União.63 

 Finalmente, embora o IVA seja um tributo que está, ordinariamente, na esfera do 

governo central, a competência para a instituição do ICM foi, aos governos estaduais, o 

que resultou uma legislação e uma regulamentação instituidora para cada uma dessas 

unidades federadas. 

 Como foi exposto no capítulo anterior, seria recomendável, tratando-se de um 

tributo com as características do ICM, cujos efeitos se irradiam além das fronteiras dos 

governos estaduais, que a competência para a sua instituição fosse outorgada para o 

governo central. Contudo, historicamente, a autonomia tributária dos governos estaduais 

brasileiros tem como principal fonte de receita o imposto sobre consumo, primeiro com a 

instituição do IVC, pela Constituição de 1936, que foi substituido pelo ICM, em 1967, e 

pelo ICMS, em 1988.64 

 Contudo, embora historicamente a competência para instituir esse tipo de tributo 

tenha sido conferida aos Estados e ao Distrito Federal, não altera o caráter de tributo de 

índole nacional do qual se reveste o ICM, sendo que as distorções sofridas em sua 

estrutura, que se intensificaram ao longo da existência desse tributo, se devem em grande 

parte a esse fato.65  

 O constituinte de 1988 alterou a base de incidência do antigo ICM, agregando à sua 

base as prestações de serviço de comunicação e de transporte interestadual e 

intermunicipal, bem como as operações com energia elétrica e combustíveis, sendo que 

essas últimas estavam, até então, sob a competência tributária da União. 

                                                 
62  COSTA, Alcides Jorge. ICM na Constituição e na lei complementar. São Paulo: Resenha tributária, 1979, 

p. 65. 
63  Art. 21, VIII, da EC 01, de 1969.  
64  Como anotou Everardo Maciel, um sistema tributário não é formulado em pranchetas, mas é o fruto 

resultante de fortes tensões políticas (MACIEL, Everardo. Participação. In: Reunião do Conselho 
Superior de Economia (COSEC), da FIESP/IRS. São Paulo: FIESP, 8 set. 2014). 

65  A chamada “guerra fiscal” é o exemplo mais contundente dessa opção. 
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 Atualmente, portanto, o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e prestações de serviços de comunicação de transporte interestadual e 

intermunicipal, sendo que os demais serviços são tributados pelo ISS. No mais, a atual 

constituição, em seu art. 155, II e parágrafos, manteve a estrutura do ICM.  

 De fato, embora tenha elastecido a base de incidência do ICMS, a maior parte das 

prestações de serviços e as operações com bens imóveis continuam fora de sua base de 

tributação, ou seja, continuam a não ser um imposto de base ampla. 

 Outra inovação na estrutura do ICMS foi a previsão de que esse imposto “poderá 

ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e serviços” (art. 155, § 2º, III), 

cujo contorno é semelhante à seletividade do IPI. É interessante notar que a ordem 

constitucional anterior não somente era silente sobre a seletividade do ICM, mas, ao 

contrário, preconizava a uniformidade das alíquotas para todas as mercadorias (art. 23,  

§ 5º, da EC 1/69). 

 O constituinte manteve o ICMS sob a competência dos estados, o que não retira o 

caráter nacional desse imposto. Essa característica básica se deve fundamentalmente a dois 

fatores: (i) as operações com mercadorias e a prestação de serviços de comunicação e de 

transporte muitas vezes têm início em uma unidade da federação, mas têm o seu término 

em outra; (ii) a incidência do ICMS nas operações interestaduais, em observância ao 

princípio da não cumulatividade, implica aceitação recíproca dos créditos entre os Estados 

de origem e de destino. 

 Além disso, por ser um imposto não cumulativo, o ICMS ostenta a característica da 

neutralidade, uma vez que essa espécie tributária tende a onerar igualmente cadeias 

produtivas, independentemente da existência de operações interestaduais. 

 Essas premissas nos levam a considerar que a operacionalidade do ICMS depende 

de uma legislação harmônica. Tal fato não passou despercebido do legislador 

constitucional que, aproveitando a experiência da Constituição anterior, definiu as regras 

básicas que conferem a estrutura jurídica do ICMS. Essa estrutura homogênea é 

assegurada, também, em sede constitucional, pela reserva de matérias importantíssimas a 

resoluções do Senado ou a leis complementares, figuras legislativas de âmbito nacional. 

 Infelizmente o remendo constitucional não impediu os defeitos congênitos desse 

imposto, com o passar do tempo, de eclipsar as suas qualidades e o desfigurar a tal ponto 
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que, atualmente, tem sido apontado como um dos principais fatores de desestímulo ao 

crescimento e ao desenvolvimento econômico, como será detalhado mais adiante.66  

3.3.3  O ISS e a dificuldade conceitual da divisão entre serviços e mercadorias 

 Já comentamos no item anterior as razões pelas quais o Brasil, de forma muito 

diversa dos demais países, não adotou um IVA abrangente, relegando a um imposto 

específico a tributação de serviços. 

 A dificuldade que se impôs ao bipartir a tributação do consumo foi a 

interpenetração desses dois impostos, pois havia a possibilidade de o ISS tributar serviços 

que poderiam influenciar o custo da mercadoria. Para tentar vencer esse obstáculo, o 

decreto-lei nº 406, de 1968, adotou a técnica de somente admitir a incidência do imposto 

municipal sobre os serviços que expressamente constavam em uma lista anexa. Assim, o 

fornecimento de mercadorias de forma conjunta com a prestação de serviços que não 

constassem na lista ficou sujeita à incidência do ICM. Assim, o problema foi, na medida do 

possível, equalizado.67 

 A Constituição de 1988, em seu art. 155, III, não alterou a competência para a 

instituição do ISS nem a base de tributação, pois os serviços sobre os quais o ICMS passou 

a incidir eram, até então, de competência da União. A novidade é que a parte final desse 

dispositivo constitucionalizou a técnica de somente permitir a incidência do imposto sobre 

serviços específicos, reservando essa tarefa para lei complementar. 

 Em 2003, foi editada a Lei Complementar nº 116 prevista na constituição, mas esse 

diploma não trouxe grandes avanços em relação ao decreto-lei 406/68. Em alguns casos, 

prestigiou a jurisprudência pacífica, como na locação de bens móveis, excluindo a hipótese 

do campo de incidência do imposto. Em outros casos, ressuscitou controvérsias que se 

presumiam resolvidas. 

  O ICMS é alvo constante de críticas feitas por juristas, economistas e empresários, 

mas o ISS também traz uma série de problemas, muitas vezes difíceis de ser contornados. 

                                                 
66  AFONSO, José Roberto. ICMS, diagnósticos e perspectivas. In: REZENDE, Fernando (Org.). O 

federalismo brasileiro em seu labirinto: crise e necessidade de reformas. Rio de Janeiro: FGV, 2013, p. 
198 et seq. 

67  COSTA, Alcides Jorge. ICM na Constituição e na lei complementar. São Paulo: Resenha tributária, 1979, 
p. 65. 
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O primeiro, que já apontamos, é a dificuldade em estabelecer, em diversas operações, qual 

imposto incide: o ISS, de competência municipal, ou o ICMS de competência estadual. 

Além de gerar conflito entre esses entes federativos e causar insegurança jurídica nos 

contribuintes, a situação é agravada pelo fato de o ISS ser cumulativo e, em muitos casos, 

incidir no meio da cadeia de produtiva, o que eleva o custo industrial. 

 Desde a criação conjunta do ICM (depois, ICMS) e do ISS, a doutrina pátria tem se 

esforçado em definir quais são os critérios que devem ser usados para definir a incidência 

de um ou outro imposto. Observamos que, tradicionalmente, a celeuma estava circunscrita 

à dualidade operação de circulação mercadorias e prestação de serviços, mas, atualmente, 

também existe uma zona de conflito entre a prestação de serviço de comunicação e outros 

serviços constantes na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003. 

 A definição de incidência do ICMS comunicação ou ISS depende do estudo da 

hipótese em particular, como se demonstrará nos capítulos seguintes, não sendo possível 

definir critério apriorístico que aponte a incidência de um ou outro imposto. Diversamente, 

no caso do aparente conflito interpretativo que pode se instaurar para qualificar 

determinada transação como operação de circulação de mercadoria ou prestação de 

serviço, é possível definir esse critério. 

 Antes de iniciar o estudo desse intrincado tema, é interessante notar como procede 

o legislador constituinte para distribuir as competências tributárias, tarefa que deve ser 

precedida pela escolha das bases de tributação no mundo fenomênico. Como apontamos no 

capítulo precedente, a noção básica de tributo, presente desde tempos imemoriais, significa 

subtrair uma parcela da riqueza do particular para o sustento das atividades do Estado. 

Assim, a escolha das bases sobre as quais incidirão os tributos deve recair em atividades ou 

situações denotadoras de riqueza: renda (percepção da riqueza), propriedade (acumulação 

de riqueza), transmissão de propriedade inter vivos ou causa mortis (transmissão da 

riqueza), bens e serviços (consumo da riqueza), etc. 

  A escolha da parcela da realidade para ser alcançada pela incidência do tributo 

ficou conhecida pela doutrina como pressuposto de fato. Definidas as bases de tributação, 

o constituinte procede a distribuição de competências tributárias entre as pessoas políticas 

internas, traduzindo, para o sistema jurídico, a escolha efetuada por critérios econômicos e 

políticos. 

  Segundo Marco Aurélio Greco,  
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[…] ao discriminar competências tributárias, a Constituição federal 
qualifica pressupostos de fato que, por sua vez, vão circunscrever o 
âmbito da legislação para fins de instituição dos tributos (p. ex., renda, 
propriedade predial urbana) e a função de seus mecanismos aplicativos 
(p. ex., a não cumulatividade)68. 

 No ciclo de positivação, cabe à lei complementar especificar, obedecidos os limites 

do pressuposto de fato, os eventos que a legislação ordinária pode descrever na instituição 

do tributo.69 

 No caso do ICMS mercadorias, o pressuposto de fato “é a existência de um ciclo 

econômico que tem por objeto mercadorias” e são os eventos realizados dentro desse ciclo 

econômico que poderão ser qualificados como hipótese de incidência pela legislação 

interna de cada Estado. Assim, todos os eventos que digam respeito ao ciclo econômico de 

mercadorias integram o pressuposto de fato do ICMS e por ele devem ser tributados.70 

 O pressuposto de fato do ISS, por sua vez, “é o desempenho habitual e remunerado 

de trabalho humano independente (não avulso nem atrelado a uma relação de emprego)”. 

Assim, enquanto o núcleo do ICMS é o ciclo econômico pelo qual passa determinada 

mercadoria, da produção ao consumo, “no ISS não se cogita de mercadoria nem de ciclo 

econômico, o foco é o trabalho humano”.71 

 Assim, diante de determinada situação fática, o intérprete deve questionar qual o 

núcleo da contratação, o que é buscado por um e será dado, ou prestado, pelo outro, uma 

mercadoria (objeto de uma obrigação de dar), ou o trabalho humano (objeto de uma 

obrigação de fazer). No primeiro caso, a incidência é do ICMS e, no segundo, do ISS. 

 Ocorre que, observando mais detalhadamente a realidade, advêm duas situações 

que, aparentemente, dificultam a aplicação desse critério. A primeira é de que não existe 

mercadoria que não seja fruto do trabalho humano. Contudo, a circunstância da existência 

prévia do trabalho humano, como condição necessária para a produção e circulação de 

mercadorias, não desnatura a conclusão que é esse bem material que é o núcleo do pacto 

que se estabelece entre o vendedor e o comprador. 

                                                 
68  GRECO, Marco Aurélio. Alíquota zero: IPI não é imposto sobre valor agregado. Revista Fórum de 

Direito Tributário, Belo Horizonte: Fórum, ano 2, n. 8, mar./abr. 2004, p. 9 et seq. 
69  Id. Parecer inédito. São Paulo, 27 jan. 2010, p. 11. 
70  Ibid., p. 12. 
71  Ibid., loc. cit. 
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 Por isso, conclui com acerto Marco Aurélio Greco que fazer para dar não é fazer, é 

dar: “Neste caso, temos aquilo que pode denominar-se um fazer para dar, no sentido de o 

dar corresponder ao momento final do processo formado por uma sequência de etapas de 

trabalho desenvolvidas pelo vendedor para obter o produto final a ser entregue ao 

cliente”.72 

 A segunda situação, analisada por esse autor, é aquela em que, embora o interesse 

envolvido seja claramente o trabalho humano, o prestador não consegue desenvolver o 

serviço sem que esteja acompanhado de algum bem material, como é o caso do dentista.73 

 Isso também não desnatura o critério acima estabelecido. Se o trabalho humano for 

o fator determinante, o objeto central da contratação, estaremos diante de uma obrigação 

de fazer, e não de uma obrigação de dar, ainda que essa prestação seja acompanhada, em 

maior ou menor dimensão, de algum bem material.74 

 Por outro lado, o ISS tem se mostrado um imposto de difícil tributação e sujeito à 

guerra fiscal entre os Municípios. Isso talvez explique a razão pela qual é exigido por um 

pequeno número Municípios, geralmente as capitais e outros cuja economia suporte os 

encargos relativos a sua administração tributária. 

3.4  A preferência da União pela utilização do PIS e COFINS 

 A repartição de competências da atual Constituição privilegiou a descentralização, 

atendendo a um dos cânones do federalismo. O aumento da autonomia federativa dos 

Estados e Municípios inspirou decisões que visaram ao fortalecimento das receitas desses 

entes federativos, como o elastecimento da base de incidência do ICMS e o aumento das 

transferências da União para esses entes (Fundo de Participação dos Estados (FPE), Fundo 

de Participação dos Municípios (FPM) e fundos regionais).75  

                                                 
72  GRECO, Marco Aurélio. Parecer inédito. São Paulo, 27 jan. 2010, p. 15. 
73  Ibid., p. 16. 
74  Ibid., p. 18. 
75  Em comparação com a maioria dos países, incluindo várias grandes federações, o Brasil se caracteriza por 

um grau relativamente elevado de descentralização das receitas (União: 69%; Estados: 25%; Municípios: 
6%). Os impostos próprios representam em média mais de 60% das receitas totais dos estados, mas com 
grandes variações entre eles, refletindo tanto os diferentes potenciais como os esforços de arrecadação 
tributária (BRASIL. Receita Federal do Brasil. Carga tributária no Brasil – 2012. Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/estudoTributarios/estatisticas/CTB2012.pdf>. Acesso em: 08 
abr. 2014). 
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 Outra importante decisão política do legislador constitucional foi a universalização 

dos direitos da cidadania e a instituição da seguridade social a ser financiada por 

contribuições sobre faturamento, o lucro e os salários.76 

 Em face do aumento das transferências intergovernamentais e do custo decorrente 

da ampliação dos direitos sociais, a União passou a utilizar-se, cada vez mais, das 

contribuições, especialmente do PIS e COFINS, como o principal instrumento da 

arrecadação federal. Em comparação com os impostos, as contribuições são mais fáceis de 

instituir, arrecadar e fiscalizar e, por outro lado, o produto da arrecadação não compõe a 

base da partilha federativa.77  

 Fernando Rezende aponta que foi esse o marco da deterioração da qualidade da 

tributação, uma vez que as contribuições, de forma preponderante, são estruturadas como 

tributos cumulativos que têm efeitos perniciosos sobre a eficiência econômica. Além disso, 

concentrou ainda mais a tributação em bens e serviços, relegando a tributação sobre a 

renda a um lugar secundário no interesse da União.78 

 O mesmo autor aponta que esse também foi o marco do desequilíbrio federativo 

observado atualmente, pois, embora a receita tributária da União tenha aumentado 

expressivamente nos últimos anos, grande parte desse aumento passou a não ser mais 

partilhado, uma vez que a receita oriunda do recolhimento das contribuições não compõe a 

partilha federativa.79 

                                                                                                                                                    
 As receitas são separadamente partilhadas pelo governo federal com os estados, principalmente por meio 

do FPE (art. 159, a, da Constituição) e com os municípios, por meio do Fundo de Participação dos 
Municípios ou FPM (art. 159, b, da Constituição) e pelos estados com seus respectivos municípios, por 
meio da cota-parte do ICMS (art. 158, IV, da Constituição). 

 Todos compartilham a característica de ter como base apenas um subconjunto das receitas do governo de 
nível superior, fato que gerou incentivos para o governo federal privilegiar fontes de receitas não 
partilhadas nas últimas décadas.  

 Os critérios para a distribuição horizontal diferem significativamente ente os sistemas: os do FPE e FPM 
são principalmente redistributivos, e os do cota-parte estão essencialmente baseados no critério de 
devolução tributária. 

76  REZENDE, Fernando; OLIVEIRA, Fabricio; ARAUJO, Erika. O dilema fiscal. Remendar ou reformar? 
Rio de Janeiro: FGV, 2007, p. 13. 

77  O Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (IR) e o imposto sobre produtos 
industrializados (IPI) forma a base dos fundos constitucionais que repassam 47% da receita da União 
arrecadada com esses tributos a Estados, Municípios e fundos regionais (Ibid., p. 14). 

78  Ibid., p. 13. 
79  Os números são impressionantes. Em 1994, a União arrecadou o equivalente a 18,9% do PIB (R$ 70.770 

milhões), sendo que, em 2012, esse percentual aumentou para 24,75% do PIB (R$ 1.087.226,33 milhões). 
No mesmo período, a arrecadação do PIS/COFINS saltou de 3,48% do PIB (R$ 12.388 milhões) para 
5,04% do PIB (R$ 220.978,26 milhões) (BRASIL. Receita Federal do Brasil. Carga tributária no Brasil – 
1995. Disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/estudotributarios/estatisticas/ 
01CargaTributaria1995.pdf. Acesso em: 22 agol. 2014 e BRASIL. Receita Federal do Brasil. Carga 
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 Assim, embora essa estratégia tenha sido exitosa do ponto de vista do aumento de 

arrecadação para o governo central, agiu de forma contrária aos objetivos de 

descentralização do legislador constitucional, pois concentrou ainda mais as receitas 

tributárias nas mãos da União. 

3.5  A complexidade e a ineficiência como os principais problemas da tributação no 

Brasil 

 Um bom sistema tributário deve atender a cinco princípios: eficiência econômica (o 

sistema tributário não deve interferir na alocação eficiente de recursos); simplicidade 

administrativa (o sistema tributário deve ser fácil e relativamente barato de administrar); 

flexibilidade (o sistema tributário deve ser capaz de responder com facilidade ou, mesmo 

automaticamente, as mudanças no ambiente econômico); responsabilidade política (o 

sistema tributário deve ser desenhado de forma a permitir que os indivíduos tenham 

consciência do que eles estão pagando e possam avaliar se a tributação atende suas 

preferências de forma adequada) e imparcialidade (o sistema tributário deve ser imparcial 

no tratamento relativo a diferentes indivíduos que estejam em situação econômica 

equivalente).80 

 O sistema tributário brasileiro, especialmente os impostos e contribuições que 

gravam operações com bens e prestações de serviços, ostenta graves defeitos, que, por 

consequência, influenciam de forma negativa a economia. 

  É certo que a imposição tributária, por melhor que seja concebido o sistema de 

tributação, importa na interferência do Estado na economia. Na verdade, em alguns casos 

essa interferência é desejável, haja vista que o tributo pode se constituir em importante 

instrumento de planejamento estatal, como se pode observar no uso de incentivos fiscais 

para determinadas atividades ou regiões.81 

 O que se deve evitar é que tal interferência implique em desestímulo ao 

crescimento e ao desenvolvimento econômico. Os princípios que norteiam a estruturação 

                                                                                                                                                    
tributária no Brasil – 2012. Disponível em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/ 
estudoTributarios/estatisticas/CTB2012.pdf>. Acesso em: 08 abr. 2014. 

80  STIGLITZ, Joseph. Introduction to Taxation. Chapter 17 of Economics of the Public Sector. 3rd. ed. New 
York: WW Morton, 2000. 

81  Hipótese, contudo, que deve se usada com parcimônia e por tempo limitado, de forma a não se tornar um 
subsídio interminável, como é o caso, por exemplo, da Zona Franca de Manaus. 
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do IVA foram estabelecidos, de forma pragmática, para evitar que a tributação imponha 

custos e restrições indevidas ou desproporcionais aos agentes econômicos, e têm por 

consequências o desestímulo ao investimento e a queda da atividade econômica, que, 

justamente, terminam por gerar menos riquezas tributáveis, gerando, assim, um círculo 

vicioso de aumento do esforço fiscal e da carga tributária. 

3.5.1  Complexidade: a característica mais marcante do sistema tributário 

brasileiro 

 Se tivéssemos que eleger a característica básica do sistema tributário brasileiro, 

certamente seria a complexidade. Ela permeia todo o nosso sistema, mas afeta, 

especialmente, a estrutura de tributação operações com bens e prestações de serviços. 

 De forma diversa do que ocorre nos países mais desenvolvidos, que preveem um 

único tributo incidente sobre essa base de tributação, normalmente estruturado de forma 

não cumulativa, no Brasil há uma multiplicidade de incidências tanto de impostos como de 

contribuições. 

 É certo que a Constituição cuidou para que, do ponto de vista jurídico, haja 

distinção entre eles, tanto pela escolha do critério material quanto da base de cálculo. 

Assim, o IPI incide sobre operações com produtos industrializados; o ICMS, sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação; e o ISS sobre serviços de 

qualquer natureza (exceto os que compõem a base do ICMS); e as contribuições para o PIS 

e a COFINS sobre o faturamento das empresas.  

 Contudo, como se pode observar, mesmo com o cuidado tomado pelo legislador 

constituinte, embora seja possível diferenciar juridicamente a incidência do ICMS e do IPI, 

resta claro que, do ponto de vista econômico, os dois incidem sobre mesmo fato. Essa 

constatação se agrava ainda mais quando forem consideradas as várias espécies de 

contribuições instituídas pela União, especialmente no caso do PIS e COFINS. Incidem, 
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também, do ponto de vista econômico, sobre o resultado de operações com bens e 

prestações de serviços.82 

 Essa multiplicidade de tributos, que por si só já é fator de complexidade do sistema 

tributário, é potencializada pela excessiva quantidade de regras que disciplinam a 

incidência de cada exação. Os demais impostos e contribuições que incidem sobre o 

consumo de bens e serviços também não são isentos de complexidade, embora não tenham 

o nível de detalhamento legislativo do ICMS. 

 Além disso, o nosso sistema tributário também peca pelo excesso de deveres 

instrumentais. De acordo com o disposto no art. 113, § 1º, do CTN, a legislação pode 

impor ao sujeito passivo deveres instrumentais que nada mais são que “prestações, 

positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 

tributos”. 

 Esses deveres se traduzem em comportamento positivo (fazer) ou negativo (não 

fazer) impostos de forma coercitiva pela Administração no interesse de sua atividade de 

fiscalização e de arrecadação de tributos. Prestam-se, portanto, à operatividade da 

tributação, “pois estão preordenados a facilitar o conhecimento, o controle e a arrecadação 

da importância devida a título de tributo”.83 

 A definição dos deveres instrumentais tem, portanto, duas características básicas: 

“(i) prestações de fazer ou de não fazer, sem cunho pecuniário; e (ii) que têm por objetivo 

servir de instrumentos para a fiscalização e arrecadação de tributos”.84 

 Os deveres instrumentais são autônomos, não são acessórios da obrigação 

tributária, como erroneamente podem dar a entender as locuções obrigação principal e 

obrigação acessória, usadas pelo CTN. Mas é evidente que esses deveres devem ter 

relação com a norma que institui o tributo. Isso se explica pela sua finalidade, ou seja, para 

dar operacionalidade à regra-matriz de um determinado tributo. 

 Assim, é possível afirmar que uma pessoa política somente pode impor deveres 

instrumentais que guardem relação a tributos que tenham competência para exigir. E, por 

                                                 
82  Como aponta Fernando Resende, em um de seus muitos estudos sobre o tema, após a Constituição de 

1988 deu origem ao que ele denomina de “sistema tributário dual”, tipificado pela hipertrofia da figura 
das contribuições. Para exposição mais detalhada sobre o tema, conferir: REZENDE, Fernando; 
OLIVEIRA, Fabricio; ARAUJO, Erika. O dilema fiscal. Remendar ou reformar? Rio de Janeiro: FGV, 
2007. 

83  CARVALHO, Paulo de Barros. Parecer inédito. São Paulo, 26 ago. 2010. 
84  Ibid., p. 38. 



63 
 

consequência, não pode a Administração Tributária impor sanção pelo descumprimento de 

deveres instrumentais relativos a tributos que sejam de competência de outra pessoa 

política.85 

 Além dessa primeira condição, a racionalidade do ordenamento pressupõe outros 

limites à imposição desses deveres. Embora a dicção legal seja um tanto ampla, a aludir ao 

interesse da Administração, é certo que esse interesse deve ser traduzido na utilidade, no 

benefício em prol da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

 Outro ponto a ser considerado é o custo da imposição dos deveres instrumentais. 

Embora esses deveres não se traduzam em pagamento de tributos, mas em um fazer ou um 

não fazer, é certo que, em regra, o seu cumprimento gera custos e responsabilidade ao 

sujeito passivo. 

 O interesse da Administração, portanto, deve ser temperado, ajustado pelo princípio 

da proporcionalidade, implícito nas dobras do ordenamento jurídico nacional. Tal princípio 

impõe que deve haver uma correlação entre os fins perseguidos e os meios utilizados, de 

tal forma que não seja imposto um custo excessivo ou desarrazoado aos administrados.86 

 Em resumo, a Administração pública pode impor aos sujeitos passivos possíveis 

deveres instrumentais, que se traduzem em prestações positivas ou negativas, no interesse 

da fiscalização e da arrecadação dos tributos de sua competência.  

 A imposição desses deveres não pode ser feita de maneira indiscriminada, mas, ao 

contrário, deve ser motivada por um benefício efetivo para a atividade de fiscalização 

tributária. Além disso, os meios empregados devem guardar proporção dos fins almejados 

com o gravame a ser suportado pelo sujeito passivo. 

 Essas condições, como foram apontadas, são pressupostos do princípio da 

eficiência do IVA (e também das demais espécies tributárias). Impor deveres excessivos, 

de custo elevado, que apresentam dificuldade para o seu cumprimento ou, ainda, que não 

guardem proporcionalidade com os objetivos de sua instituição, ofendem esse primado. 

 Infelizmente, esse é um dos mais graves defeitos do sistema tributário brasileiro, 

tanto que tem se destacado por ser o país em que mais horas se gasta para o cumprimento 

dessa espécie de dever. 

                                                 
85  CARRAZZA, Roque Antônio. Reflexões sobre a obrigação tributária. São Paulo: Noeses, 2010, p. 213. 
86  Ibid., p. 221. 
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3.5.2  Ineficiência econômica: o resultado das mazelas de nosso sistema tributário 

 Como apontado no capítulo anterior, a formulação de um imposto sobre valor 

agregado se deve, antes de tudo, para atender reclamos de eficiência econômica. A 

tributação da cadeia de consumo de bens e serviços por um único imposto não cumulativo 

permite, em primeiro lugar, dimensionar com facilidade a carga tributária que está sendo 

aplicada. Em segundo lugar, a utilização do mecanismo de crédito financeiro, ou seja, a 

não restrição à utilização dos créditos, permite uma desoneração plena em etapas da cadeia 

que são relevantes para o investimento, como a aquisição de bens de capital, ou a 

competitividade externa das empresas nacionais, como no caso das exportações.  

 No Brasil, a multiplicidade de incidência e as restrições ao uso de crédito, aliados a 

outros fatores que detalharemos a seguir, gera distorções que causam um forte impacto 

negativo para o crescimento e perda de competitividade da economia brasileira.87  

 Além da complexidade que a multiplicidade de incidências gera na cadeia, há, 

também, outros problemas a serem dimensionados. Costuma-se apontar o fato de que nem 

todos os impostos e contribuições que incidem na cadeia são estruturados na forma não 

cumulativa, ou seja, em termos econômicos são não recuperáveis.88 

 Por outro lado, mesmo nos tributos estruturados na forma não cumulativa, a 

legislação impõe sérias restrições à utilização do crédito, o que impossibilita a plena 

recuperação dos valores que foram recolhidos nas operações antecedentes.89 

                                                 
87  Um, entre muitos exemplos, retrata esse problema. De acordo com um estudo comparativo internacional 

sobre o impacto da tributação sobre um investimento padrão em uma nova planta siderúrgica realizado 
pela Ernst & Young a pedido da CNI e da Embaixada do Reino Unido no Brasil, “o custo final de 
instalação de uma siderúrgica no Brasil é elevado em 10,6% devido aos efeitos direto e indireto dos 
tributos sobre bens e serviços. O mesmo investimento siderúrgico teria seu custo ampliado em 1,7% pela 
tributação indireta existente na Austrália, em 1,6% pelo efeito dos tributos indiretos no México e em 
apenas 0,4% se fosse realizado no Reino Unido” (CNI. Confederação Nacional da Indústria. O custo 
tributário dos investimentos: as desvantagens do Brasil e as ações para mudar. Disponível em: 
<http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_24/2014/07/22/448/V4_Ocustotributario_web.pd
f>. Acesso em: 15 set. 2014). 

88  Segundo a CNI, apenas os tributos não recuperáveis são responsáveis por elevação de 6% no custo final 
do investimento no Brasil (ibid.). 

89  A Lei Complementar 87/96, por exemplo, impõe limites à apropriação de créditos relativos à aquisição de 
bens destinados ao ativo permanente (art. 20, § 5º), ao uso e consumo, de energia elétrica e serviços de 
comunicação (art. 33). Restrições também são encontradas na disciplina dos demais tributos não 
cumulativos. 
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3.5.3  O ICMS como exemplo exacerbado dos defeitos do sistema tributário 

nacional. 

 O sistema tributário brasilerio, como procuramos demonstrar, é excessivamente 

complexo e ineficiente. Embora todos os tributos que incidem sobre operações com bens 

ou serviços, ou com o resultado dessas operações e prestações, ostentem essas 

características negativas, o ICMS, tema de que nos ocuparemos nos capítulos seguintes, é 

um exemplo exacerbado desses defeitos. 
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4  DEFEITOS NA ESTRUTURAÇÃO DO ICMS: IMPOSTO QUE JÁ NASCEU 

ULTRAPASSADO 

 O ICMS foi idealizado para incidir sobre o tráfico de mercadorias, substituindo o 

IVC, com a vantagem de ser imposto multifásico não cumulativo. Contudo, a sua 

estruturação jurídica tem defeitos genéticos, que foram se agravando no decorrer do tempo. 

 À época em que foi criado, já se finalizavam na Europa os estudos sobre o IVA, um 

modelo ideal de tributação de bens e serviços sob a ótica da política fiscal, ou seja, para 

atender necessidades de ordem econômica. Como apontamos no primeiro capítulo deste 

estudo, as características básicas desse modelo são: base de tributação ampla (bens e 

serviços), incidência em todas as etapas da cadeia (multifásico), dirigido ao consumo final 

(não cumulativo), adoção do princípio do destino no comércio internacional, neutralidade, 

eficiência, eficácia, equidade e flexibilidade. 

 É possível afirmar que o ICMS se distancia de alguns princípios básicos que 

informam a tipologia do IVA, como a base ampla de tributação, inexistência de restrições à 

aceitação de créditos, simplicidade e o baixo custo do cumprimento das obrigações, 

neutralidade e falta de flexibilidade, apenas para citar alguns mais recorrentes.  

 Diante de todas essas considerações, o ICMS pode ser considerado um imposto do 

tipo IVA? A nosso ver, o que mais aproxima o ICMS dessa modalidade de imposto é a não 

cumulatividade, e, assim mesmo, essa nota é relativa, se considerarmos o elevado número 

de hipóteses restritivas do direito ao crédito. No máximo, pode-se dizer que o ICMS é um 

IVA atípico, com características decorrentes de opções políticas legislativas equivocadas e 

ultrapassadas.  

4.1  Base de tributação restrita 

 Entre esses equívocos, destacamos a base restrita de tributação, que exclui a 

maioria dos serviços da incidência do ICMS. A divisão entre bens e serviços, se um dia fez 

algum sentido para a tributação, mostra-se atualmente totalmente inadequada, trazendo 

insegurança jurídica quanto à incidência do imposto sobre determinadas transações.  
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 Um imposto como o IVA, que incide sobre todas as operações com bens ou 

prestações de serviços, evita discussões intermináveis na doutrina e na jurisprudência 

acerca de qual tributo deve incidir sobre determinada transação. 

 No IVA comunitário europeu, a fórmula adotada pela Diretiva 2006/112/EC é 

relativamente simples e tem por objetivo tributar todas as transações com bens e serviços. 

Na terminologia adotada pela diretiva, suprimento de bens significa a transferência de 

direito de dispor de uma propriedade tangível como proprietário; suprimento de serviços 

significa toda transação que não constitui suprimento de bens.90 

 A dicotomia entre operação com mercadoria e prestação de serviço nem sempre é 

tão clara quanto pode parecer à primeira vista. Os critérios usualmente aceitos para dirimir 

a dúvida sobre a incidência dessas duas figuras tributárias nem sempre têm sido suficientes 

para a construção de uma interpretação segura, o que tem sido uma fonte inesgotável de 

divergência na doutrina e na jurisprudência. 

 Além disso, ao segregar a tributação sobre a prestação de serviços e operações com 

mercadorias, aumenta a cumulatividade na cadeia, uma vez que os valores pagos a título do 

ISS não são compensáveis nem com o próprio imposto e muito menos com o ICMS. 

4.2  Restrições ao direito de crédito 

 Por expressa determinação constitucional, o ICMS é não cumulativo, o que importa 

dizer que será compensado “o que for devido em cada operação relativa à circulação de 

mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo 

ou outro Estado ou pelo Distrito Federal” (art. 155, § 2º, I). 

 O direito à compensação independe do recolhimento do imposto devido na 

operação ou prestação anterior. O que se exige é que a operação ou prestação tenha 

efetivamente ocorrido e que o ICMS tenha sido destacado no documento fiscal.  

 Caso o remetente da mercadoria, ou o prestador do serviço, não recolha o ICMS 

devido, tal fato não desnatura o direito do adquirente de se apropriar do crédito destacado, 

                                                 
90  Art. 14, 1. ‘Supply of goods’ shall mean the transfer of the right to dispose of tangible property as owner; 

art. 24, 1. ‘Supply of services’ shall mean any transaction which does not constitute a supply of goods. 
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uma vez que esse imposto integra o custo da mercadoria ou do serviço, objeto da operação 

de circulação ou da prestação. 

 A única exceção expressa na Constituição diz respeito às operações ou prestações 

beneficiadas pela isenção ou não incidência, que, salvo determinação em contrário da 

legislação, (i) “não implicará crédito para compensação com o montante devido nas 

operações ou prestações seguintes” e (ii) “acarretará a anulação do crédito relativo às 

operações anteriores” (art. 155, § 2º, II). 

 Essa regra contém dois mandamentos que devem ser observados pelo adquirente ou 

tomador e pelo remetente ou prestador da mercadoria ou serviço. Ou seja: (i) proíbe o 

adquirente ou o tomador de escriturar créditos relativos a operações e prestações isentas ou 

não tributadas; e (ii) obriga o remetente ou prestador a estornar o crédito relativo às 

operações e prestações anteriores às isentas ou não tributadas. 

 Para ilustrar o comando constitucional, tomemos como exemplo o industrial que 

adquire matéria-prima e insumos tributados pelo ICMS, mas produz mercadorias cuja 

operação é isenta do imposto. Nesse caso, quando vender o produto por ele industrializado, 

deverá estornar os créditos de ICMS relativos à matéria-prima e aos insumos utilizados na 

produção (caso tenha escriturado o crédito). Por sua vez, o adquirente não poderá se 

creditar do imposto (que não está destacado no documento fiscal).  

 Apesar de traçar as regras básicas sobre a não cumulatividade, a Constituição 

reservou à lei complementar a tarefa de “disciplinar o regime de compensação do imposto” 

(art. 155, § 2º, XII, “c”).  

 A Lei Complementar 87/96 cumpre esse desiderato, assegurando a não 

cumulatividade ao conferir ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto cobrado 

em operações anteriores, pelo mesmo ou por outro Estado, resultado da aquisição de 

mercadorias, bens destinados ao seu uso, ou consumo, ou ativo permanente, ou 

recebimento de serviços (arts. 19 e 20). 

 Contudo, apesar de, em regra, admitir o direito imediato do crédito, excepciona a 

aquisição de bens destinados ao ativo permanente, hipótese em que a “apropriação será 

feita à razão de um quarenta e oito avos por mês, devendo a primeira fração ser apropriada 

no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento” (art. 20, § 5º). 
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 As hipóteses genéricas de vedações na aquisição de mercadorias ou recebimento de 

serviços são, a nosso ver, resultante da regra constitucional acima mencionada:  

(i) “resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas” (art. 20, § 1º, 

primeira parte); (ii) “alheios à atividade do estabelecimento” (art. 20, § 1º, parte final); e 

(iii) saída ou prestação subsequente beneficiada com isenção ou não incidência, ou se a 

mercadoria ou serviço for utilizado para a fabricação de bem que contar com o mesmo 

benefício, exceto se for objeto de operação de exportação (art. 20, § 3º).  

 Ocorrendo uma das hipóteses acima descritas, fica, portanto, vedado ao sujeito 

passivo efetuar o crédito do imposto. Contudo, se as circunstâncias que vedam o crédito 

forem imprevisíveis na data da entrada da mercadoria ou da utilização do serviço, o sujeito 

passivo deverá efetuar o estorno do crédito no momento em que essas hipóteses se 

concretizarem. Deverá proceder da mesma forma, caso a mercadoria adquirida venha 

posteriormente a perder-se ou deteriorar-se (art. 21, I a IV). 

 Entendemos, também, que a lei complementar não trouxe novas restrições ao 

condicionar o crédito à idoneidade da documentação e à escrituração no prazo de cinco 

anos, contados da data de emissão do documento fiscal (art. 23). 

 Contudo, a Lei Complementar nº 87/96 impôs outros limites à apropriação de 

créditos que não estão previstos na Constituição, que são os relativos à aquisição de bens 

destinados ao uso e consumo de energia elétrica e serviços de comunicação. A plena 

utilização desses créditos tem sido postergada por sucessivas alterações nesse dispositivo, 

estando atualmente prevista para 1º de janeiro de 2020. 

 Permite-se, enquanto isso, a escrituração dos créditos de energia elétrica: (i) quando 

for objeto de operação de saída de energia elétrica; (ii) quando consumida no processo de 

industrialização; e (iii) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação 

para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais. 

 O crédito relativo ao recebimento de serviços de comunicação é permitido:  

(i) quando utilizados pelo estabelecimento ao qual tenham sido prestados na execução de 

serviços da mesma natureza; e (ii) quando sua utilização resultar em operação de saída ou 

prestação para o exterior, na proporção desta sobre as saídas ou prestações totais. 
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4.3  Competência dos Estados e do Distrito Federal 

 O IVA é um sistema de tributação sobre o consumo mundialmente aceito. Embora 

com algumas diferenças, a legislação de mais de cento e cinquenta países contempla a 

existência de um imposto plurifásico, não cumulativo e com uma alíquota única ou modal, 

que incide sobre uma base ampla de bens e serviços.91 

 A doutrina costuma apontar que deve ser outorgada ao governo federal a instituição 

de impostos do tipo IVA, uma vez que sua operacionalidade impõe uma série de problemas 

aos governos estaduais. Alguns autores enfatizam o custo para os administrados cumprirem 

os deveres instrumentais, em razão da multiplicidade de legislações; outros, a limitação 

imposta à política central macroeconômica em razão da divisão de uma base de tributação 

de tal magnitude. Mas o maior problema apontado pela literatura são os decorrentes das 

operações e prestações que destinem bens e serviços para o território de outro governo 

estadual.92 

 Não obstante, nas últimas décadas, tem se notado uma mudança nesse 

posicionamento, particularmente em federações cujos governos estaduais ou provinciais 

têm importantes responsabilidades.93 Três razões são apontadas para essa mudança: (i) há 

poucas opções para substituir a tributação da cadeia de bens e serviços como fonte de 

receitas para esse nível de governo; (ii) há experiências bem sucedidas em outorgar a 

competência para instituição desse tipo de imposto; (iii) há algumas novas propostas para 

aplicação do sistema, como as experiências a seguir relatadas do Canadá e da Índia.94 

 No Canadá, tanto o governo federal como os governos provinciais detêm 

competência para instituir o IVA. Desde 1992, seis das dez províncias canadenses 

harmonizaram o IVA provincial com o IVA federal, criando um IVA dual denominado 

                                                 
91  OECD. Organisation for Economic Co-operation and Development. Consumption Tax Trends 2012: 

VAT/GST and Exercise Rates, Trends and Administration Issues, Paris: OECD Publishing, 2012, p. 164. 
92  Ibid., loc. cit. 
93  Utilizamos a denominação governo estadual ou governo provincial (neste caso específico para o Canadá) 

em preferência ao termo comumente utilizado pela doutrina governo subnacional, pois este último pode 
levar a pensar, a nosso ver, que essas esferas governamentais têm posição inferior ao governo federal.  

94  BIRD, Richard Miller; GENDRON, Pierre-Pascal. VATs in federal states: international experience and 
emerging possibilities. Working Paper #01-4. Atlanta: Georgia State University: Andrew Young School 
of Public Policy Studies, 2001. 
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HST (“Harmonized Sales Tax”), que é administrado de forma unificada pelo governo 

central, sendo o resultado da arrecadação dividido com os governos provinciais.95 

 Na Índia, a tributação do consumo de bens e serviços era feita de forma distinta 

pelo governo central (imposto seletivo e imposto sobre prestação de serviços) e pelos 

governos estaduais (imposto sobre operações com bens).96 Em 2011, foi aprovada uma 

alteração constitucional para prever, de forma semelhante ao modelo canadense, a 

existência do IVA central e dos IVAs estaduais, permitindo a esses dois níveis 

governamentais tributar tanto os bens como os serviços, de forma não cumulativa, em cada 

etapa da cadeia.97 

 Fica evidente, pelo menos com base nas duas experiências exitosas acima relatadas, 

que o funcionamento do IVA em estados federados será tanto melhor quanto mais 

harmonizadas forem as legislações dos governos estaduais e do governo federal. 

 No Canadá, a implementação do IVA dual (HST) foi um longo e progressivo 

processo que teve início com Québec, que foi a primeira província canadense a introduzir o 

IVA provincial parcialmente harmonizado com o IVA federal, em 1992 (a harmonização 

foi completada somente em 2013). Desde então, seis outras províncias harmonizaram seus 

IVAs provinciais com o IVA federal: Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland, 

Labrador (1997), Ontario e British Columbia (2010).98 

 A Índia também desenvolveu, com o passar dos últimos anos, uma cultura de 

consenso entre os estados e o governo central para harmonizar progressivamente a 

legislação dos IVAs, o que resultou no fim de uma prática de competição para atração de 

investimentos entre as pessoas políticas, muito semelhante à que ocorre atualmente no 

Brasil.99 

                                                 
95  OECD. Organisation for Economic Co-operation and Development. Consumption Tax Trends 2012: 

VAT/GST and Exercise Rates, Trends and Administration Issues, Paris: OECD Publishing, 2012, p. 165. 
96  O consumo de bens e serviços era tributado pelo governo central por meio da imposição do Central Sales 

Tax (imposto seletivo sobre operação com determinados bens), do Service Tax (imposto sobre a prestação 
de alguns serviços) e do Central Tax (imposto sobre operações interestaduais, cuja receita era revertida 
inteiramente para os governos estaduais). Os dois primeiros impostos foram estruturados para funcionar 
de forma não cumulativa e integrada (o valor pago a título de Central Sales Tax poderia ser abatido do 
valor a pagar da Service Tax e vice-versa). O Central Tax era cumulativo, não permitindo o abatimento 
dos valores pagos. Os estados, por sua vez, estavam autorizados a exigir o State VAT, que incidia 
exclusivamente sobre a venda de bens. 

97  Ibid., p. 166. 
98  Ibid., p. 167. 
99  Ibid., p. 168. 
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 É interessante notar que, em ambos os casos, o governo central assumiu o papel de 

mediador de conflitos federativos, conferindo apoio técnico e financeiro aos estados no 

processo de harmonização tributária. Tal postura permitiu superar as resistências e 

conciliar os interesses locais em prol do interesse nacional. 

 O ICMS é um imposto plurifásico que incide em todas as etapas da circulação de 

mercadorias e da prestação dos serviços de comunicação e de transporte interestadual e 

intermunicipal. 

 É imposto que tende, como foi visto, a tributar o valor que se agrega a cada 

operação ou prestação, o que é operacionalizado pela técnica de permitir que seja abatido 

do imposto devido na etapa seguinte o que foi cobrado na operação ou prestação anterior. 

 Como ocorre com todos os tributos que ostentam a nota da não cumulatividade, o 

ICMS está sujeito aos problemas atinentes ao comércio e à prestação de serviços que 

transcendem as fronteiras da pessoa política que detém a sua competência ativa. Em outras 

palavras, como as operações com mercadorias e a prestação de serviços podem ter início 

no território de um Estado e finalizar em outro, é necessário que o legislador estabeleça se 

haverá a incidência do imposto nestas hipóteses. 

 Trata-se de uma discussão que foi iniciada antes mesmo da proliferação dos 

impostos, que se costumou denominar de IVA e ficou conhecida na doutrina como a opção 

pelo princípio da origem ou do destino. No primeiro caso, decide-se pela incidência do 

imposto (o que resulta na tributação da operação ou prestação pelo Estado de origem) e, no 

segundo, pela não incidência (o que, obviamente, tem o efeito inverso). 

 As razões que levam a adoção do princípio da origem ou do destino são matéria 

reservada à política tributária, com efeitos econômicos que demandam profunda análise e 

reflexão, o que transcende ao corte metodológico estabelecido neste estudo. O que nos 

propomos investigar, portanto, é a forma como o texto constitucional disciplinou a 

matéria.100 

 Analisaremos em tópico separado as transações que destinam bens e serviços para 

consumo de não contribuintes, até porque recente alteração na disciplina constitucional 

impõe uma explicação mais detalhada dessa matéria. No momento, ocupar-nos-emos das 

operações e prestações praticadas entre contribuintes. 

                                                 
100  Art. 155, § 2º, incisos IV a VIII e X, “b”. 
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 Ressalte-se que cabe ao Senado Federal estabelecer, por resolução, as alíquotas 

aplicáveis às operações e prestações interestaduais (art. 155, § 2º, IV); as alíquotas 

aplicáveis às operações internas são fixadas pelas próprias unidades federadas, que não 

poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais (art. 155, § 2º, VI). 

 Caso haja incidência do imposto na operação ou prestação interestadual, o cálculo 

do valor devido ao Estado de origem será feito pela aplicação da alíquota interestadual 

definida pelo Senado, que, em regra, é inferior à alíquota interna (art. 155, § 2º, VIII). 

 No caso de não incidir o imposto na operação ou prestação interestadual, 

obviamente nada será devido ao Estado de origem nessa operação ou prestação. Como não 

houve destaque de ICMS nessa fase, também não haverá nada a ser creditado pelo 

adquirente da mercadoria ou pelo tomador do serviço para ser abatido do imposto devido 

na fase seguinte (“princípio do destino”). 

 A incidência com a aplicação da alíquota interestadual diminui o valor do imposto 

devido ao Estado de origem e, por consequência, diminui também o valor a ser utilizado 

como crédito pelo adquirente no Estado de destino. Quanto menor a alíquota, dessa forma, 

menor será o valor devido ao Estado de origem e menor será o valor do crédito que deverá 

ser honrado pelo Estado de destino. 

 Tome-se como exemplo uma operação de venda de mercadorias de um fabricante 

situado no Estado de São Paulo, para um atacadista situado no Estado de Minas Gerais. 

Essa operação é tributada aplicando-se a alíquota interestadual de 12% sobre o valor da 

operação, cujo resultado deve ser recolhido ao tesouro paulista. Nas operações 

subsequentes, ocorridas dentro do território do Estado de Minas Gerais, o atacadista poderá 

abater o valor pago na operação anterior, que ficou a cargo do contribuinte paulista. 

 Essas operações serão calculadas pela imposição da alíquota interna, que nesse caso 

hipotético é de 18%.  

 Em resumo, nas operações interestaduais, há uma “partilha” (econômica) da 

tributação, ficando o Estado de origem com uma parte (no caso, São Paulo ficou com 12%) 

e o Estado de destino com a diferença (no caso, Minas Gerais ficou com 6%). 

 Caso o destinatário seja contribuinte do imposto, mas esteja adquirindo a 

mercadoria na qualidade de consumidor final, a operação também deverá ser tributada pela 

alíquota interestadual (art. 155, § 2º, VII). O destinatário deverá, contudo, recolher ao 
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Estado em que está localizado o chamado diferencial de alíquotas, ou seja, recolher o 

imposto equivalente à aplicação da diferença entre a alíquota interna e a alíquota 

interestadual sobre o valor da operação (art. 155, § 2º, VIII, “a”). 

 Retomamos o exemplo acima, mas, dessa vez, o atacadista mineiro estará 

adquirindo uma mercadoria para uso em seu estabelecimento, e não para revenda. O 

industrial paulista deverá proceder da mesma forma, ou seja, calcular o valor devido a São 

Paulo, aplicando sobre a base de cálculo a alíquota interestadual de 12%. Contudo, o 

procedimento do atacadista mineiro será diferente. Ele deverá recolher o imposto devido a 

Minas Gerais, aplicando sobre o valor da mercadoria adquirida a diferença entre a alíquota 

interna e a interestadual, o que é designado na legislação dos Estados como “diferencial de 

alíquota”. 

 A última regra constitucional sobre o tema diz respeito à não incidência do ICMS 

“sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, 

combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica” (art. 155, § 2º, X, “b”). 

Isso significa que, na operação interestadual, o remetente não irá destacar ICMS e, dessa 

forma, nada será devido ao Estado de origem.101 

4.4  Multiplicidade de legislações 

 Tem razão, portanto, Paulo de Barros Carvalho, que, ao discorrer sobre o 

significativo número de preceitos sobre o ICMS que pertencem ao sistema nacional, 

conclui que há um comando uniformizante que irradia sua força por toda extensão 

normativa desse imposto, de tal sorte que as regras-matrizes expedidas pelos Estados e 

                                                 
101  Caso seja editada a lei complementar prevista no art. 155, § 2º, XII, “h”, que define “os combustíveis e 

lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade”, deixa 
de ser aplicada essa regra. O § 4º do art. 155 estabelece que, nesse caso: 

 “I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado 
onde ocorrer o consumo;  

 II - nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e 
combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto será repartido entre os Estados de 
origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais 
mercadorias; 

 III - nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não 
incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de 
origem”. 
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pelo Distrito Federal terão que manter praticamente os mesmos conteúdos semânticos, nos 

termos restritos que as leis complementares e as resoluções do Senado prescrevem.102 

 A análise da tributação do ICMS deve se iniciar pela forma peculiar como a 

Constituição Federal disciplina esse imposto, que não se limitou apenas a outorgar a 

competência para a sua instituição, mas também traça importantes regras para a sua 

disciplina. Entretanto, esse trabalho não será possível sem considerar a estruturação 

normativa desse imposto, especialmente o plexo normativo nacional, composto de leis 

complementares, resoluções do Senado e as normas expedidas no âmbito do CONFAZ. 

 Lei complementar é figura do repertório legislativo (art. 59, II, da Constituição) que 

dispõe sobre matéria expressa ou implicitamente indicada no texto constitucional e está 

submetida a quórum qualificado para sua aprovação, maioria absoluta da Câmara e do 

Senado (art. 69, da Constituição). 

 A posição ocupada na lista das figuras legislativas, o regime de aprovação mais 

severo e a qualidade de instrumento de legislação nacional têm sido elencados como 

argumentos de defesa da hierarquia das leis complementares relativamente às leis 

ordinárias. 

 A lei complementar prevista no art. 59, parágrafo único da Constituição, que 

disciplina a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, é hierarquicamente 

superior às leis ordinárias. Contudo, é uma hierarquia vista sob o enfoque formal, hipótese 

em que a norma superior dita apenas os pressupostos, de forma que a norma inferior deve 

respeitar. 

 Em relação à hierarquia material, não há uma visão unitária sobre o assunto, pois há 

leis complementares que fundamentam e leis complementares que não fundamentam a 

validade de outros atos normativos. Nesse último caso, há uma forte corrente doutrinária 

que entende não ser possível falar em hierarquia, uma vez que ambas extraem seu 

conteúdo diretamente do texto constitucional.103 

                                                 
102  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2015. 
103  BORGES, José Souto Maior. Lei complementar tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais; EDUC, 

1975, p. 79 et seq.; CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 17. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 211-213. É necessário anotar que José Souto Maior Borges, em estudo mais recente, 
elaborado após o advento da atual ordem constitucional, conclui que as normas gerais de direito 
tributário, por serem normas de âmbito nacional, prevalecem, nessa hipótese, sobre os plexos normativos 
federais, estaduais e municipais (BORGES, José Souto Maior. Hierarquia e sintaxe constitucional da lei 
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 A lei complementar tributária é instrumento que complementa a atuação 

constitucional, disciplinando matérias que são de interesse capital para a operacionalidade 

do sistema tributário.104 Além de outras matérias específicas, a Constituição reservou à lei 

complementar dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; regular as limitações constitucionais ao 

poder de tributar; e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária (art.146, I 

a III). 

 No que diz respeito às normas gerais em matéria tributária, há uma forte 

dissonância na doutrina, sobre a qual deixaremos de discorrer, dado o objeto de estudo do 

presente trabalho. Contudo, não podemos deixar de consignar nosso pensamento sobre o 

fato de a reserva de matéria privativa da atuação da lei complementar prevista no art. 146, 

III, da Constituição, ser uma decorrência lógica do sistema jurídico. O seu objetivo é 

conferir uniformidade ao sistema tributário, que poderia ser prejudicada em decorrência da 

competência concorrente das pessoas políticas de direito constitucional interno para 

legislar sobre esse tema.105 

 Mas, além das disposições genéricas previstas no art. 146, III, a Constituição 

reserva à lei complementar matérias específicas sobre tributos em espécie. No caso do 

ICMS, em razão do seu caráter nacional, a existência desse instrumento legislativo é 

absolutamente essencial para assegurar a higidez estrutural desse tributo. É por essa razão 

que a Constituição, após disciplinar o seu perfil básico, reservou à lei complementar 

grande parte da disciplina jurídica do ICMS (art. 155, § 2º, XII). 

 Entendemos que essas normas complementares não são hierarquicamente 

superiores às normas veiculadas pelas leis instituidoras do ICMS, veiculadas pelos Estados 

e pelo Distrito Federal. Contudo, por se tratar de matéria reservada pela Constituição ao 

estatuto complementar, as normas estaduais e distritais não podem tratar do tema de forma 

diversa.  

                                                                                                                                                    
complementar tributária. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo: Dialética, n. 150, p. 67-78, 
mar. 2008). 

104  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2009, p. 84.  

105  Tércio Sampaio Ferraz Jr. sublinha a necessidade e a importância das normas gerais de direito tributário 
para a segurança jurídica em razão dos personalismos e individualismos próprios de nossa cultura, o que 
exige a tipificação genérica de alguns conteúdos (Segurança jurídica e normas gerais tributárias. Revista 
de Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 17-18, p. 1981, p. 56). 
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 Em outras palavras, caso a lei estadual ou distrital trate de forma diversa da lei 

complementar uma das matérias a ela reservada, estará a ofender o próprio texto 

constitucional.106 

 A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, disciplina praticamente 

toda a matéria que o art. 155, § 2º, XII, reserva à disciplina da lei complementar, com 

exceção da forma como serão concedidos e revogados os incentivos e benefícios fiscais 

relativos a esse imposto, que é disciplinado pela Lei Complementar nº 24/75, e a definição 

dos combustíveis e lubrificantes, sobre os quais haverá a incidência única do ICMS, que 

ainda não conta com disciplina do estatuto complementar.107 

 A lei complementar a que se refere o citado art. 155, § 2º, XII, “g” já existia no 

ordenamento jurídico nacional à época da promulgação da Constituição de 1988, razão 

pela qual a Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, foi recepcionada na nova 

ordem constitucional, para reger a forma pela qual os Estados e o Distrito Federal devem 

conceder e revogar benefícios fiscais relativos ao ICMS. 

 O órgão responsável para a aprovação dos convênios exigidos pela Constituição e 

pela Lei Complementar nº 24/75 é o Conselho Nacional de Política Fazendária 

(CONFAZ), constituído por um representante de cada Estado e Distrito Federal e um 

representante do Governo Federal. 

 Todos os tipos de benefícios fiscais relativos ao ICMS serão concedidos ou 

revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito 

Federal (tais como isenção, redução de base de cálculo ou concessão de créditos 

presumidos). A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime das 

unidades federadas representadas e a sua revogação total ou parcial dependerá de 

aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos representantes presentes. 

                                                 
106  MIGUEL, Luciano Garcia. Incidência do ICMS sobre nas operações de importação. São Paulo: Noeses, 

2013, p. 49. 
107  Na ordem constitucional anterior, o Decreto-lei nº 406, de 31 de dezembro de 1966, cumpria esse papel 

em relação ao ICM. Anote-se que, embora o sistema tributário nacional atual tenha passado a vigorar a 
partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição de 1988, a Lei 
Complementar nº 87 somente foi editada em setembro de 1996. Nesse lapso, o ICMS foi regulado 
provisoriamente pelo Convênio ICM 66, de 16 de dezembro de 1988, editado com base no art. 34, § 8º, 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Enfim, o ICMS, tal como anteriormente o ICM, 
sempre contou com uma disciplina intercalar entre as normas constitucionais e as normas estaduais e 
distritais. 
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 Esses convênios deverão ser ratificados, expressa ou tacitamente, pelo Poder 

Executivo de cada unidade federada, no prazo de quinze dias contados da publicação dos 

convênios no Diário Oficial da União. Os convênios ratificados obrigam todas as unidades 

da federação (mesmos as que não se tenham feito representar na reunião).108 

 Os demais atos celebrados no âmbito do CONFAZ têm como base legal o art. 199 

do CTN, segundo o qual as Fazendas Públicas da União dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos 

respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou 

específico, por lei ou convênio. 

 O primeiro deles constitui, a nosso ver, uma das grandes realizações do CONFAZ. 

O Convênio SINIEF (sem número) de 15 de dezembro de 1970 instituiu a base de toda a 

legislação tributária relativa ao ICM, que foi aproveitada, após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, pelo ICMS. Tendo por objetivo a criação do Sistema 

Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais, na verdade o convênio foi muito 

além, definindo todos os documentos e livros fiscais que devem ser utilizados pelos 

contribuintes do ICMS. Tal é a importância deste convênio que sua estrutura permanece 

inalterada desde a sua criação, sendo que sua alteração é feita por meio de ajustes (Ajustes 

SINIEF) que a seu texto são incorporadas.109  

 Destacam-se, ainda, pela importância que assumiu a substituição tributária, os 

acordos para submeter operações interestaduais com determinadas mercadorias a essa 

sistemática, o que é feito por meio de protocolos firmados entre duas ou mais unidades 

federadas. 

 A Constituição reservou ao Senado a tarefa de estabelecer, por resolução, as 

alíquotas do ICMS aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação 

                                                 
108  A ratificação do convênio marca o fim do processo de introdução dessa norma no ordenamento jurídico. 

Em consequência, a razão pela qual o benefício fiscal relativo ao ICMS concedido de forma unilateral é 
inconstitucional não está na ausência de prévia autorização do CONFAZ, mas no fato de inexistir 
competência singular para essa concessão. 

109  Além dos elementos básicos do cadastro de contribuintes, o Código Nacional de Atividades Econômicas 
(CNAE) e o Código Fiscal de Operações e Prestações e do Código de Situação Tributária (CFOP). Nas 
quatro décadas seguintes, o CONFAZ continuou a editar atos instituindo os deveres instrumentais 
relativos ao ICM e, posteriormente, ao ICMS, sempre com grande sucesso. Nos últimos anos, os esforços 
têm se direcionado à instituição dos documentos eletrônicos, tais como a Nota Fiscal eletrônica (NF-e), 
Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e), Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), 
Cupom Fiscal eletrônico (CF-e), Escrituração Fiscal digital (EFD) e o Sistema Público de Escrituração 
Digital (SPED). 
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(art. 155, § 2º, IV). Além disso, a ele facultou, também, estabelecer alíquotas mínimas e 

máximas nas operações internas, nessa última hipótese para resolver conflito específico 

que envolva interesse de Estados (art. 155, § 2º, V, “a” e “b”). 

 As resoluções do Senado não são leis em sentido estrito, mas revestem-se do status 

jurídico próprio deste diploma. A Constituição não estabelece o procedimento que deve ser 

adotado na sua elaboração, cabendo ao regimento interno do Senado a sua disciplina. Não 

há participação do Presidente da República no processo de elaboração legislativa; portanto, 

inexiste, nessa hipótese, a figura do veto e da sanção, cabendo ao Presidente do Senado 

promulgar as resoluções e determinar a sua publicação.  

 A resolução que fixa a alíquota para as operações e prestações interestaduais é de 

grande importância, uma vez que é esse ato que estabelece a partilha entre os Estados de 

origem e de destino do ICMS incidente nas operações interestaduais entre contribuintes. 

Quanto menor a alíquota da operação e prestação interestadual, menor será o valor 

tributado pela origem; paralelamente, menor também será o valor creditado pelo adquirente 

no destino, o que significa, em última análise, uma maior concentração do valor tributável 

no Estado de destino. 

 Finalmente, ainda cabe à legislação interna de cada unidade federada toda a gama 

de disciplina residual do ICMS, ou seja, tudo aquilo que não foi regrado por normas de 

superior hierarquia pode ser objeto de normas estaduais ou distritais. Na verdade, há entre 

essas normas um grande número que apenas repete o conteúdo de normas complementares 

e constitucionais.  

 Contudo, a legislação interna tem a importante tarefa de escolher as alíquotas do 

imposto e de dimensionar, efetivamente, a carga tributária efetiva das operações com 

mercadorias e das prestações de serviços sujeitas à incidência do ICMS. Normalmente, 

essas alíquotas são dividas em três tipos: padrão (aplicável à maioria das hipóteses 

tributáveis), reduzida e qualificada.  

 Outra tarefa importante das legislações estaduais é estabelecer os deveres 

instrumentais que possibilitam o recolhimento e fiscalização do ICMS. Embora essa tarefa 

também seja exercida pelos Estados e Distrito Federal, de forma conjunta, no âmbito do 

CONFAZ, a profunda diferença da realidade econômica entre esses entes federados 

implica a diversidade de tratamento dos deveres instrumentais em suas legislações. 
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 Contudo, é necessário observar que, embora as legislações estaduais devam 

observar todo o conteúdo normativo nacional, é necessário que prevejam toda a disciplina 

do imposto, ainda que, em alguns casos, simplesmente se limitem a reproduzir o conteúdo 

dessas normas nacionais. 

 De forma simplificada, podemos dizer que cabe às resoluções do Senado o papel de 

definir a forma de incidência do ICMS nas operações interestaduais; à lei complementar, 

todas as matérias reservadas na Constituição, que praticamente esgota a disciplina dos 

aspectos mais importantes do imposto; aos atos expedidos no âmbito do CONFAZ, a 

concessão e a revogação dos benefícios fiscais relacionados a esse imposto (obrigatório) e 

a harmonização dos deveres instrumentais (permitido); e, finalmente, às legislações 

estaduais e distritais, a disciplina total do imposto, integrando as normas do plexo nacional 

com o complemento daquilo que ficou sob a sua responsabilidade (especialmente a fixação 

de alíquotas e os deveres instrumentais). 

 Como se pode observar, o ICMS é disciplinado por um conjunto normativo de 

complexidade sem precedentes. No plano nacional, além da disciplina atipicamente 

detalhada do texto constitucional, o imposto é regulado por duas leis complementares e três 

resoluções do Senado. Contudo, é no plano intercalar do CONFAZ e nas vinte e sete 

legislações estaduais que se encontra a grande profusão de normas relacionadas a esse 

imposto.110 

 A complexidade excessiva da legislação do ICMS gera, consequentemente, um alto 

custo administrativo para os contribuintes e para os Estados, além de uma grande 

insegurança jurídica nessas relações. Por isso, é continuamente apontada como um dos 

grandes problemas relacionados a esse imposto. 

4.5  Uso excessivo da substituição tributária 

 O ICMS é um imposto multifásico, não cumulativo, mas é fato que, cada vez com 

mais intensidade, os Estados e o Distrito Federal se valem da substituição tributária, que, a 

                                                 
110  No período entre 2010 a 2014, o CONFAZ editou 831 Convênios ICMS, 124 Ajustes SINIEF e 844 

protocolos (CONFAZ. Conselho Nacional de Política Fazendária. Legislação. Disponível em: 
http://www1.fazenda.gov.br/confaz. Acesso em: 24 fev. 2015). 
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princípio, deveria ser uma exceção à forma como o ICMS é exigido, e não uma regra geral, 

como está se tornando. 

 Não se nega que, em alguns tipos de operação ou prestação, a substituição tributária 

é de grande utilidade, mas a dificuldade apresentada pelos critérios para a formação da 

base de cálculo da operação substituída introduz uma grande complexidade no sistema. 

 Para que a base de cálculo da operação substituída expresse, com razoável grau de 

probabilidade, o valor que seria atribuído à mercadoria ou serviço na última etapa da 

circulação ou prestação, é necessário realizar pesquisas para apurar a margem de valor que 

deverá ser agregada ao custo inicial (ou, alternativamente, é apurado o preço final dessa 

mercadoria ou serviço). Deve ser sublinhado que, em uma economia dinâmica, essas 

pesquisas devem ser refeitas com frequência, sob pena de os resultados não mais 

refletirem, depois de um certo período, a realidade. 

 Não é o caso de discutir as razões por que as operações relativas ao ICMS levaram 

à utilização cada vez mais massiva da substituição tributária, pois trata-se de decisão e 

política tributária dos Estados e do Distrito Federal. 

 Mas, independentemente de considerações dessa ordem, a substituição tributária 

altera o perfil do ICMS que foi originalmente desenhado pela Constituição. Imposto 

caracterizado por incidir nas diversas etapas da circulação de mercadoria e da prestação de 

serviços (multifásico) e pela não cumulatividade, é transformado por essa sistemática de 

cobrança em imposto monofásico. 

 Além disso, mesmo que sejam tomadas todas as providências para que a base de 

cálculo da substituição seja apurada de forma a refletir, dentro do possível, a realidade dos 

preços e das margens praticadas no mercado, é possível que a operação venha a ser 

realizada por um preço ou margem menor que o estimado. Pode, ainda, simplesmente não 

ocorrer o evento futuro que, concretizado como fato jurídico, daria ensejo à incidência do 

ICMS.  

 A Constituição assegura ao sujeito passivo a restituição da quantia paga (art. 150,  

§ 7º), mandamento que é repetido, no caso do ICMS, pela Lei Complementar 87/96. 

 Mas, se é certo que a restituição deve ser feita caso não ocorra a operação ou 
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prestação substituída, ainda se discute se esse direito persiste caso a operação venha a ser 

realizada por preço ou margem menor que o estimado.111 

4.6  Guerra fiscal 

 A “guerra fiscal” é uma forma de competição travada entre os Estados, que, do 

ponto de vista jurídico, se resume na concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS de 

forma unilateral, ou seja, sem observar os ditames previstos na Constituição (art. 155, § 2º, 

XII, “g”) e na Lei Complementar 24/75.112 

 A “guerra fiscal” tem sido propalada como um instrumento útil para a promoção do 

desenvolvimento socioeconômico das regiões menos favorecidas da Federação brasileira. 

Esse argumento tem sido repetido à exaustão, como a única saída viável dos Estados 

menos desenvolvidos, frente à inércia da União e à ausência de uma política nacional de 

desenvolvimento regional. 

 É fato inconteste que a federação brasileira é marcada por uma profunda diferença 

econômica e social entre os Estados localizados nas regiões Sul e Sudeste e os Estados 

localizados nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, sendo os do primeiro grupo mais 

desenvolvidos que os do segundo. Por outro lado, a União também não tem obtido sucesso 

na implementação de uma política efetiva de desenvolvimento regional.  

Contudo, a existência desses dois fatores não justifica, por qualquer ângulo que se 

analise, que pessoas políticas de direito interno passem a desrespeitar a lei de forma 

continuada com a finalidade de, pretensamente, desenvolver atividades econômicas em seu 

território. 

                                                 
111  O Supremo Tribunal Federal ainda não se pronunciou conclusivamente sobre esse tema. Está pendente de 

julgamento a ADI nº 2.777/SP, na qual São Paulo contesta a constitucionalidade da norma estadual que 
estabelece a devolução do ICMS pago a maior quando a operação subsequente se realiza por valor menor 
do que o previsto. Atualmente, dez ministros votaram nessa ADI: cinco se pronunciaram pela 
constitucionalidade da lei paulista e cinco pela sua inconstitucionalidade. Além dessa ADI, está 
aguardando julgamento o RE nº 593.849-2/MG, que também versa sobre esse tema. O STF reconheceu a 
repercussão geral de recurso extraordinário que tem por objeto a restituição da diferença de ICMS pago a 
maior no regime de ST. 

112  A aprovação de benefício fiscal relativo ao ICMS normalmente passa pelo seguinte itinerário: (i) análise 
da proposta pelo grupo ou grupo de trabalho da COTEPE (aprovação por maioria); (ii) análise da 
conclusão do grupo de trabalho pelo plenário da COTEPE (aprovação por maioria); (iii) análise pelo 
conjunto dos Estados e do Distrito Federal no plenário do CONFAZ (aprovação e posterior ratificação 
por unanimidade). Contudo, nada obsta que o CONFAZ aprove um benefício sem a prévia análise da 
COTEPE. 
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Sob o ponto de vista operacional, a “guerra fiscal” se sustenta na estrutura de 

alíquotas aplicáveis às operações interestaduais, fixadas em patamar elevado e de forma 

assimétrica, combinado com a concessão de uma modalidade de benefício fiscal nessas 

operações denominada de crédito presumido. 

 A Resolução nº 22, de 1989, editada com fundamento no art. 155, § 2º, IV, fixa a 

alíquota do ICMS nas operações e prestações interestaduais entre contribuintes, da seguinte 

forma: (i) 7% (sete por cento) nas operações e prestações com origem nos Estados situados 

nas Regiões Sul e Sudeste (exceto o Espírito Santo), com destino ao Distrito Federal e aos 

Estados situados nas Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, aplica-se a 

alíquota de sete por cento; (ii) 12% (doze por cento) nas demais hipóteses. 

 O Brasil adotou o denominado sistema misto nas operações e prestações 

interestaduais com ICMS, ou seja, uma parte do imposto incidente na operação pertence ao 

Estado de origem e uma parte ao Estado de destino. 

 A alíquota base nas operações e prestações interestaduais é de 12%, sendo aplicável 

a alíquota de 7% somente nas operações especificadas. Em uma apertada síntese, essa 

diferença de alíquotas é justificada pela necessidade de equalização de receitas entre 

regiões mais e menos desenvolvidas economicamente. 

 As operações e prestações que tenham origem em um Estado considerado 

desenvolvido economicamente e destino para um Estado considerado menos desenvolvido 

são tributadas com alíquotas de 7%. O valor a ser creditado pelo adquirente do Estado de 

destino será equivalente a 7% do valor da operação, o que equivale a dizer que será 

utilizado um valor menor a ser abatido nas operações seguintes, se comparado com as 

operações tributadas a 12%.  

 Por sua vez, os créditos presumidos podem ser utilizados como uma alternativa à 

técnica de crédito e débito utilizada para operacionalizar a não cumulatividade do ICMS, 

funcionando de maneira análoga ao lucro presumido do Imposto de Renda. Em algumas 

operações, a legislação confere ao sujeito passivo a opção de creditar de um valor 

presumido, o que, em regra, implica vedação ao aproveitamento de quaisquer outros 

créditos. 

 Segundo José Souto Maior Borges, a concessão de crédito presumido encontra seu 

fundamento de validade do art. 155, § 2º, XII, “a”, da Constituição, que reserva à lei 
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complementar a disciplina do regime de compensação do ICMS: “na competência para 

compensar está contido o poder (competência) para conceder crédito presumido”.113 

 Em termos estritos, o crédito presumido não seria, propriamente, um benefício 

fiscal, mas apenas uma técnica diversa de operacionalização do princípio da não 

cumulatividade, assim como a sistemática do lucro presumido também não pode ser 

considerada um benefício, mas apenas uma técnica de apuração do lucro.  

 Contudo, dependendo da forma como a legislação determina que seja efetuado o 

seu cálculo, o crédito presumido pode se revestir de benefício para o contribuinte. Além 

disso, há casos em que é simplesmente conferido ao contribuinte o direito a se creditar de 

um determinado valor, e é por essa razão que, por disposição expressa da Lei 

Complementar 24/75, o crédito presumido é considerado uma forma de benefício fiscal.  

 Pois bem, para que seja mantida a não cumulatividade do ICMS é necessário que o 

imposto cobrado na operação interestadual seja reconhecido como crédito para ser abatido 

na operação seguinte (princípio da aceitação mútua dos créditos). 

 Sucede que, ao ser concedido crédito presumido na operação interestadual, 

ocorrem, simultaneamente, os seguintes efeitos: (i) diminuição do valor a ser recolhido 

para o Estado do remetente; (ii) imposição ao Estado do destinatário aceitar como crédito 

um valor que não foi sequer cobrado na origem.114 

 Sob o ponto de vista econômico, a “guerra fiscal” não traz desenvolvimento 

econômico sustentável para o Estado concedente. Embora, no início, a concessão de 

benefício possa ser um fator que induza a instalação de empresas no território da unidade 

concedente, as demais pessoas políticas, de forma reativa, também passam a conceder 

benefícios de forma unilateral, em condições cada vez mais atrativas.  

 A “guerra fiscal” passa, depois de instaurada, a ser uma “corrida ao fundo do 

poço”. As unidades federadas arrecadam cada vez menos com os novos empreendimentos 

que se instalam em seu território, mas as despesas aumentam devido aos gastos com 

infraestrutura, que são necessários com o incremento da atividade produtiva. 

                                                 
113  BORGES, José Souto Maior. A lei de responsabilidade fiscal (LRF) e sua inaplicabilidade a incentivos 

financeiros estaduais. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo: Dialética, n. 63, dez. 2000,  
p. 94. 

114  O benefício financeiro-fiscal (vinculado ao pagamento do imposto) tem efeito muito semelhante ao 
crédito presumido. 
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 Em consequência, a qualidade da tributação diminui. Setores que são imunes à 

guerra fiscal, como fornecimento de energia elétrica, combustíveis e prestação de serviço 

de comunicação, passam a ser tributados com alíquotas cada vez mais elevadas. 

 A forma mais comum de uma unidade federada reagir a um benefício concedido 

unilateralmente por outra unidade federada é, também, conceder benefício semelhante ou 

ainda mais vantajoso. Esses benefícios, conhecidos como “reativos”, também são 

inconstitucionais e, longe de por fim à “guerra fiscal”, têm por consequência alimentá-la 

ainda mais. 

 A outra forma de reação é comumente conhecida como “glosa de crédito” e decorre 

da edição de uma norma, pelo Estado de destino da mercadoria ou serviço, 

desconsiderando a validade da norma concedente do benefício pelo Estado de origem. O 

maior problema da “glosa de créditos” é que a sanção é suportada pelo adquirente da 

mercadoria e não pelo remetente, que está situado na unidade federada que concedeu o 

regime. 

 Finalmente, a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade perante o 

Supremo Tribunal Federal também não é isenta de problemas. Em razão do necessário 

formalismo do rito, há um descompasso entre o prazo em que essas ações são julgadas e os 

efeitos que elas operam. Isso porque as unidades federadas são extremamente ágeis na 

concessão, alteração e revogação dos benefícios concedidos.  

 Dito de outra forma, não é incomum que a ADI, após a sua propositura, venha a 

perder o objeto por conta da revogação do benefício questionado. Ocorre que tais 

benefícios, em regra, são novamente concedidos por outro ato, em momento posterior à 

constatação da perda de objeto da ação. 

 Em síntese, as três formas de reação conhecidas são ineficazes, razão pela qual a 

“guerra fiscal” se tornou algo corriqueiro em nossa sociedade. 

 A nosso ver, a forma mais adequada de por fim a essa perniciosa prática é 

modificar o fator que permite a sua continuidade, ou seja, a estrutura de alíquotas 

interestaduais. Quanto menor a alíquota da operação e prestação interestadual, menor será 

o valor tributado pela origem e, paralelamente, menor também será o valor creditado pelo 

adquirente no destino. Em outras palavras, quanto menor a alíquota interestadual menor 

será o impacto econômico do benefício concedido na forma de crédito presumido para o 
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Estado destinatário. Na situação limite, ou seja, sem incidência do imposto nas operações 

interestaduais, não haverá crédito a ser honrado pelo Estado de destino. 

 É evidente que isso não impede a concessão de benefícios fiscais relacionados ao 

ICMS, mas, ao menos, impede que o custo (ou grande parte dele) seja suportado pelo 

Estado de destino. 

4.7  Falta de flexibilidade  

 Finalmente, o ICMS, assim como o ISS, são impostos inflexíveis, estruturados com 

hipóteses de incidência restritivas, que necessitam ser explicitadas para definir a sua 

aplicação aos casos concretos. 

 Por exemplo, no caso do ICMS – vertente mercadorias, é necessário definir o 

significado da locução operação relativa à circulação de mercadorias. Todos esses termos 

em apartado, e também no seu conjunto, geram uma série interminável de questionamentos 

quanto ao seu significado. A situação não é diferente na vertente serviços. Embora no caso 

da “prestação de serviços de transporte” não haja tanta divergência, o mesmo não ocorre na 

definição de “prestação de serviços de comunicação”. 

 Nos capítulos seguintes, demonstraremos como a alteração do contexto econômico 

gerada, especialmente, pelas inovações tecnológicas que surgiram desde a massificação da 

informática e da internet determinam a necessidade de atualização dos conceitos 

tradicionais de “mercadoria” e “serviços de comunicação”.  
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5  HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ICMS E O CONCEITO DE MERCADORIA 

 A evolução da tributação está indissociavelmente ligada à evolução dos demais 

sistemas sociais. Embora a ideia básica da tributação (subtração de uma parcela da riqueza 

individual para custeio do Estado) não tenha se alterado no decorrer do tempo, a forma 

como essa atividade se desenvolve varia profundamente dependendo da época e da cultura. 

 As diversas formas como a riqueza se exterioriza no mundo compõem as bases 

sobre as quais tradicionalmente incidem as exações tributárias. Contudo, o grau de 

desenvolvimento político, social, científico e econômico que as sociedades vivenciam no 

decorrer da história influencia de forma dramática como essas bases são exploradas.  

 Normalmente, a atenção se volta ao tema do dimensionamento da carga tributária, 

que, é verdade, tem uma grande variação a depender da época e do modelo político, social 

e econômico de determinada sociedade. Uma carga tributária elevada pode indicar um país 

que tenha adotado alto grau de desenvolvimento social, o que demanda uma grande soma 

de recursos para a prestação dos mais diversos serviços públicos ou, ao contrário, apenas 

uma taxa elevada de extração da riqueza privada sem essa contraprestação. Uma baixa 

carga tributária, por seu turno, também pode ser resultado de uma opção 

desenvolvimentista ou do desaparelhamento do Estado.  

 Sociedades em que o poder político é exercido de forma democrática costumam ter 

sistemas estruturados de forma a realizar a tributação com base em critérios que 

privilegiam a justiça social. A justiça da tributação está presente, por exemplo, na 

tributação progressiva do imposto sobre a renda (alíquotas que crescem proporcionalmente 

ao montante da renda ou lucro percebido em determinado período), na isenção dos 

impostos sobre a propriedade, ou sobre sua transmissão, de bens de pequeno valor, na 

seletividade na tributação das transações com bens e serviços (alíquotas proporcionalmente 

mais baixas para bens e serviços considerados essenciais e alíquotas mais elevadas para 

bens e serviços considerados supérfluos), etc. 

 Por seu turno, sociedades menos inclusivas, cujo poder político está centralizado 

nas mãos de poucas pessoas, ou mesmo em um único governante, refletem o baixo grau de 

desenvolvimento político e social em sistemas tributários direcionados exclusivamente 

para a extração da riqueza individual para satisfazer a necessidade do governante e da elite 

que em torno dele orbita, com pouca preocupação com os mencionados critérios de justiça. 
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Na verdade, em determinadas situações, a tributação é totalmente arbitrária, como no 

antigo Reino do Congo, em que se relata que havia um imposto “que era coletado sempre 

que o barrete do rei lhe caia da cabeça”.115 

 As alterações econômicas também influenciam decisivamente a tributação. 

Deixando de lado exotismos, como o caso relatado no Reino do Congo, é fato que a 

tributação depende da dinâmica da economia, ou seja, a importância que determinadas 

bases assumem no desenrolar da história, a forma como transações e negócios são 

realizados, etc. 

 As bases do sistema tributário brasileiro foram concebidas no contexto de uma 

ordem econômica que foi profundamente alterada. Em meados dos anos sessenta do século 

anterior, vivíamos em uma economia fechada, que tinha na produção e comércio de bens a 

sua principal atividade.  

 Não é superlativo dizer que, entre as inovações tecnológicas que surgiram desde 

então, a massificação da informática, e especialmente a internet, impuseram uma profunda 

alteração nas relações sociais e econômicas. A destruição criativa, a que se refere Joseph 

Schumpeter, poucas vezes operou de forma tão dramática na história da humanidade.116 

 Atualmente, vivemos em uma economia globalizada, marcada pelo rápido 

desenvolvimento tecnologico, inserida em um ambiente informatizado e conectado pela 

rede mundial de computadores. A produção de bens, embora ainda tenha grande 

importância econômica, não tem mais a primazia de outrora. Hoje é a detenção de novas 

tecnologias que dita o sucesso ou o insucesso das nações. 

 O ICM, que posteriormente se tornou ICMS, foi concebido em um contexto social e 

econômico que foi, portanto, profundamente alterado. Estruturado como imposto apto a 

incidir sobre o tráfico de mercadorias e, posteriormente, tendo agregado à sua base a 

tributação de duas espécies de serviços, a operacionalização do ICMS está baseada em 

conceitos que hoje o intérprete encontra dificuldade para adaptar à nova realidade. 

                                                 
115  ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Por que as nações fracassam. As origens do poder, da 

prosperidade e da pobreza. São Paulo: Elsevier, 2012, p. 69. Os mesmos autores relatam que, não 
obstante estarem assoladas por uma pobreza miserável, “as instituições extrativistas congolesas seguiam 
sua própria e impecável lógica: garantiam o enriquecimento vertiginoso de uma poucas pessoas 
detentoras do poder político. No século XVI, o rei do Congo e a aristocracia dispunham de meios para 
importar artigos de luxo europeus e viviam cercados de escravos” (ibid., p. 69).  

116  SHUMPETER, Joseph Aloïs. Capitalism, Socialism, and Democracy. Harper Perenial Modern Thought 
Edition. New York: Harper Perenial, 2008. 
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 Novos modelos negociais, em grande parte baseados no ambiente da internet, 

surgem e fenecem com uma velocidade cada vez maior, criando uma distância abissal entre 

as relações deles advindas e as normas jurídicas que devem discipliná-las. 

 Nesse capítulo, visando à análise da incidência do ICMS, trataremos do que 

significa mercadoria, núcleo do comércio tradicional, e a evolução desse conceito, 

impulsionado pelas drásticas alterações no ambiente socioeconômico. 

5.1  O comércio tradicional 

 Trocar, comprar e vender são atividades que impulsionam e são impulsionadas 

pelas organizações sociais, pois permitem, por meio da especialização do trabalho, uma 

melhor eficiência dos fatores produtivos.  

 Registros históricos demonstram que a produção e comércio de bens estão 

presentes desde as mais antigas civilizações humanas. No curso da história, essas 

atividades passaram das simples trocas entre os habitantes de um pequeno agrupamento 

para o intenso e sofisticado comércio globalizado da atualidade.  

 Na civilização egípcia, o sistema econômico repousava, principalmente, em uma 

base agrária. O comércio não teve papel preponderante até 2.000 a.C., mas, após essa data, 

floresceu rapidamente, entre a ilha de Creta, Fenícia, a Palestina e a Síria, com a 

exportação de trigo, tecidos de linho e cerâmica e a importação de ouro, prata, marfim e 

madeira.117 

 O comércio se desenvolveu mais lentamente na civilização helênica. No período 

homérico (1.200 a 800 a.C.), não havia especialização de trabalho, e era a própria família 

que produzia o alimento e os bens necessários à subsistência. A troca era o único sistema 

conhecido e tão longe estavam os gregos desse tempo de ser um povo comerciante que a 

palavra mercador não existia em sua língua. O surgimento das cidades-Estado não alterou 

muito essa situação. Em Esparta, a organização econômica era voltada ao sustento das 

atividades militares, e, em Atenas, a atividade econômica permaneceu simples 

comparativamente ao alto grau do seu desenvolvimento político e cultural.118 

                                                 
117  BURNS, Edward McNall. História da civilização ocidental. v. 1. Rio de Janeiro: Globo, 1982, p. 70. 
118  Ibid., p. 152, 160, 189. 
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 A história da civilização helenística, que tem como marco a morte de Alexandre 

Magno (323 a.C.), assinala uma evolução econômica somente comparável com a revolução 

industrial da era moderna. As conquistas alexandrinas, que facilitaram a comunicação entre 

uma vasta área, que ia do Indo ao Nilo, e os estímulos dados pelos governos, com o 

objetivo de aumentar a renda do estado, resultaram no desenvolvimento de um sistema de 

produção e comércio em larga escala, até então totalmente desconhecido.119 

 O militarismo também teve um papel importante na civilização romana. O período 

áureo de prosperidade econômica de Roma iniciou com o governo estável estabelecido por 

Cesar Augusto (31 a.C.) e durou mais de dois séculos. O comércio estendeu-se por todas as 

partes do mundo conhecido, chegando aos longínquos territórios da Arábia, Índia e China. 

De forma paradoxal, o mesmo comércio que enriqueceu Roma a transformou em uma 

nação de parasitas e escravos, e, no século III da era cristã, o sistema econômico baseado 

no imperialismo entrou em decadência, em grande parte devido a um desequilíbrio na 

balança comercial entre a Itália e as províncias.120 

 Com a queda do império Romano no séc. V operou-se uma revolução radicalmente 

diversa daquela iniciada com o governo de César Augusto. A desfragmentação política, 

que resultou no feudalismo, levou o dinheiro a desaparecer de circulação, à volta a uma 

economia natural e o declínio da indústria e do comércio.121 

 O longo período histórico conhecido por idade média foi marcado pelo feudalismo, 

de estrutura política e econômica estática, em que os senhores eram, por herança, donos 

das terras, que eram cultivadas pelos vassalos. A relação entre essas duas classes era 

complexa, enredada por um número excessivo de direitos e obrigações, mas que, em 

resumo, impediam qualquer iniciativa empreendedora individual. A vida do camponês 

medieval se resumia a trabalhar, do nascimento à sua morte, nas terras do seu senhor, com 

poucas recompensas materiais além do mínimo indispensável para a sua sobrevivência.122 

 O modo de vida da aristocracia feudal também estava longe de ter algum tipo de 

refinamento. Os castelos feudais eram escuros e úmidos, com pouco ou nenhum conforto. 

A alimentação se resumia a alimentos básicos, embora a glutonaria fosse o vício mais 

                                                 
119  BURNS, Edward McNall. História da civilização ocidental. v. 1. Rio de Janeiro: Globo, 1982, p. 195. 
120  Ibid., p. 240. 
121  Ibid., p. 246. 
122  Ibid., p. 324. 
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comum entre os nobres. Não é de se admirar que, durante todo o período medieval, o 

comércio existiu somente em níveis muito precários.123 

 A Renascença, apesar dos muitos laços de parentesco com a Idade Média, marca o 

início da transição intelectual e religiosa para o mundo moderno. Não é necessário dizer 

que essa poderosa torrente revolucionária no campo espiritual foi acompanhada da 

mudança da economia estática e contrária ao lucro para o dinâmico regime capitalista do 

século XV, que ficou conhecida como Revolução Comercial.124 

 Não são muito claras as causas que levaram a essas transformações econômicas. O 

mais provável é que tenha ocorrido uma sinergia de causa e efeito entre as profundas 

sublevações de ordem intelectual e as alterações drásticas do padrão econômico 

medieval.125 

 Mas o que realmente veio a mudar todo o status quo da economia foram as viagens 

ultramarinas de descobrimento e a fundação dos impérios coloniais. Pela primeira vez na 

história, o comércio tornou-se um empreendimento mundial, que resultou em um aumento 

extraordinário da variedade de artigos de consumo e, principalmente, do suprimento de 

metais preciosos, fruto da pilhagens feitas pelos espanhóis nos tesouros incas e astecas, 

bem como do extrativismo das minas dos territórios que atualmente correspondem ao 

México, Bolívia e Peru.126 

 O aumento das reservas em ouro e prata, calculado em cinco vezes o que existia até 

então na Europa, tornou possível a acumulação de riqueza de uma forma que podia ser 

convenientemente armazenada para uso subsequente, o que tornou possível investimentos 

em outros fatores de produção. Foi a partir dessa época, que se desenvolveu o sistema 

bancário, acompanhado da expansão dos instrumentos de crédito. No final do séc. XVII, já 

era possível um comerciante em Amsterdã comprar mercadorias de outro, em Veneza, 

mediante uma letra de câmbio apresentada ao banco local.127 

 Contudo, embora tenha se observado o declínio das corporações de ofício, as novas 

indústrias ainda estavam atreladas ao sistema doméstico, o que somente viria a ser 

alterado, em profundidade, em meados do séc. XVIII, com o movimento que ficou 
                                                 
123  BURNS, Edward McNall. História da civilização ocidental. v. 1. Rio de Janeiro: Globo, 1982, p. 324, 

329. 
124  Ibid., p. 487. 
125  Ibid., p. 487. 
126  Ibid., p. 490. 
127  Ibid., loc, cit. 
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denominado Revolução Industrial. A partir de então, a agricultura e a manufatura foram 

mecanizadas, ou seja, o trabalho humano passou a contar com a ajuda de máquinas, 

movidas incialmente a vapor e, depois, por outras fontes de energia, o que, juntamente com 

o alto grau de especialização do trabalho, permitiu um aumento exponencial da 

produção.128 

 O maior efeito da Revolução Comercial e da Revolução Industrial foi, a nosso ver, 

a substituição dos fatores que determinaram, até então, a riqueza e a pobreza das nações. 

No mundo pré-revolução, o fator preponderante foi o militarismo e, de forma menos 

acentuada, as condições geográficas. De fato, embora algumas civilizações antigas, como o 

Egito, tenham tido a agricultura como fonte de sua prosperidade, o que somente foi 

possível devido a uma conjunção de fatores naturais, os grandes impérios foram 

construídos em guerras de conquistas, liderados por estrategistas como Alexandre Magno, 

Júlio Cesar e Napoleão Bonaparte. 

 É inegável que as viagens de descobrimento e a fundação das colônias, fatores 

preponderantes para a nova ordem econômica que se instaurou, também tiveram a seu lado 

a força militar. Contudo, após o segundo período da Revolução Industrial, a prosperidade e 

o fracasso das nações passaram a depender de outras condições. 

 Daron Acemaglu e James Robinson defendem que circunstâncias históricas 

levaram alguns países, como a Inglaterra e os Estados Unidos, a criar instituições políticas 

inclusivas, ou seja, uma forma de governar que não cria privilégios para uma elite, mas, ao 

contrário, estabelece condições igualitárias de oportunidades. Esse fator institucional, que 

afasta a criação de privilégios, é a condição básica do empreendedorismo, pois este 

somente vive da inovação. A cada dia novos agentes entram no mercado, com novas 

ideias, novas formas de administrar, produzir e vender, substituindo aqueles que, um dia, 

                                                 
128  Em uma síntese muito apertada, pode-se dizer que as principais características desse período foram:  

1) a mecanização da indústria e da agricultura; 2) a aplicação da força motriz à indústria;  
3) o desenvolvimento do sistema fabril; e 4) incremento dos sistemas de transporte e comunicações 
(BURNS, Edward McNall. História da civilização ocidental. v. 2. Rio de Janeiro: Globo, 1982, p. 661). 

 Os historiadores costumam dividir esse período em duas fases: a primeira tendo início por volta de 1760, 
e a segunda, cem anos depois, em 1860. O segundo período da Revolução Industrial teve como marcos: 
1) a substituição do ferro pelo aço como matéria-prima básica; 2) substituição do vapor pela eletricidade e 
pelos produtos de petróleo como principais fontes de energia; 3) desenvolvimento de máquinas 
automáticas (automação) e de um alto grau de especialização do trabalho (especialização); 4) uso de 
novas ligas, de metais leves e de novos produtos químicos; mudanças radicais nos transportes e na 
comunicação; 5) extensão mundial da industrialização (ibid., p. 674). 
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foram também inovadores. É a chamada destruição criativa, que, como o nome bem 

representa, cria novas oportunidades e destrói velhas práticas.129 

 O que procuramos demonstrar, nessa rápida passagem, é que o mundo não seria o 

que é, ou o que foi, sem o comércio (no sentido lato de produção e venda de bens). Quanto 

mais sofisticada é a civilização, maior é o grau de especialização do trabalho e mais 

dependente somos um dos outros. As pessoas precisam de alimentos, vestuário, moradia, 

energia, e tantos outros bens, cuja produção e distribuição dependem do comércio. Não é 

de se admirar, portanto, que todo um sistema de tributação tenha se baseado no comércio 

desses bens, como é o caso, por exemplo, do ICM, depois ICMS, imposto pensado e 

estruturado para incidir sobre o tráfico de mercadorias. 

 Contudo, vivemos agora em meio a uma nova revolução. O mercado, além de 

globalizado, passou a ser conectado em tempo real, o que somente foi possível com o 

advento da rede mundial de computadores. Bens como softwares, livros, músicas, filmes e 

imagens despiram-se do seu suporte tangível e passaram a ser objetos de transações 

virtuais, incialmente por download e, depois, por streaming. 

 E, diante dessa nova realidade, a incidência do ICMS, em face de sua rígida 

estruturação, passou a ser questionável. De fato, como já apontado, a falta de flexibilidade 

desse imposto dificulta, ou até mesmo impede em algumas situações, que novas 

modalidades de transação sejam colhidas pela tributação. 

5.2 Mercadoria como núcleo do comércio tradicional 

 A mercadoria é o núcleo do comércio tradicional. No direito brasileiro, a operação 

de circulação de mercadorias é, desde 1965, sujeita à incidência do ICM. A Constituição 

de 1988 manteve inalterada essa tradicional base de tributação, acrescendo outras hipóteses 

de incidência. 

 Contudo, desde a promulgação da atual Constituição, os modelos negociais foram 

profundamente alterados, especialmente pelo surgimento do que passou a ser denominado 

“bem virtual”, o que gerou a necessidade de discutir o conceito tradicional de mercadoria. 

                                                 
129  ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Por que as nações fracassam. As origens do poder, da 

prosperidade e da pobreza. São Paulo: Elsevier, 2012. 
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5.2.1  Conceito de mercadoria elaborado pela doutrina do direito comercial 

 Mercadoria é um termo cujo uso se perde no horizonte da cultura, uma vez que está 

indissociavelmente ligado à história do comércio. Não obstante, embora seja intuitivo que 

compreende tudo aquilo que o comerciante adquire para revender, a tarefa de conceituar 

mercadoria não é das mais singelas.  

 O Código Comercial de 1850, cuja parte primeira tratava da figura do comerciante, 

dos direitos e obrigações decorrentes da prática mercantil, não conceituava mercadoria, 

mas considerava como mercantil a compra e venda de efeitos móveis, compreendendo-se 

nessa classe a moeda metálica, o papel-moeda, títulos de fundos públicos, ações de 

companhias e papéis de crédito comerciais, contanto que o comprador ou o vendedor fosse 

comerciante.130 

  Os tratadistas, como Vivante, desenvolveram complexas considerações a respeito 

dos atos de comércio, objetivos e subjetivos, e das pessoas dos comerciantes, envolvendo 

aí o conceito de mercadoria, mas não uma definição.  

 Vivante considera mercadoria, de um modo geral, tudo o que constitui objeto da 

atividade comercial, o que inclui os bens móveis e os imóveis, as coisas e os serviços. 

Contudo, alerta que esse termo costuma ser empregado em sentido mais restrito, indicando, 

nesse caso, apenas os produtos agrícolas e manufaturados. Não estariam abrangidos nessa 

definição, por exemplo, “os títulos de crédito, que, contrariamente às mercadorias, não 

contêm em si o próprio valor”.131 

 Valdemar Ferreira desenvolve a noção de mercadoria em torno da atividade 

comercial. Segundo ele, “mercadorias são, em geral, as coisas que se mercadejam, panos 

ou tecidos, secos e molhados, ferragens, ou drogas”. Posiciona-se o autor por essa acepção 

lata, baseando suas conclusões na disciplina que o Código Comercial Brasileiro conferiu 

ao tema (arts. 10, IV e 200).132 

 J. X. Carvalho de Mendonça reconhece que é possível se referir a mercadoria não 

somente para designar as coisas materiais, mas também as imateriais, como direitos e 

                                                 
130  Cf. art. 191 da parte primeira do Código Comercial, que foi revogada pelo Código Civil de 2002. 
131  VIVANTE, Cesare. Instituições de Direito Comercial. 3. ed. Trad. J. Alves de Sá. São Paulo: Livraria C. 

Teixeira & Cia, 1928, item 57. 
132  FERREIRA, Waldemar Martins. Tratado de Direito Comercial. v. 6. São Paulo: Saraiva, 1962, item 

1.277. 
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créditos, mas tanto as leis nacionais como o uso comum empregam o termo em uma 

acepção mais restrita, qual seja, a de coisa corpórea.133 

 Em estudo mais recente, Fran Martins entende que mercadorias “são as coisas que 

os empresários adquirem com a finalidade específica de revender” e, com base no 

pensamento de J. X. Carvalho de Mendonça, conclui que não estão abrangidos nesse 

conceito “os imóveis e as coisas fora do comércio”.134 

 Contudo, não deixa de apontar que “a teoria geral do moderno Direito Empresarial 

empresta categoria de relevo à palavra mercadoria, no sentido da organização da empresa 

[…], devido a função plural da atividade empresarial e a diversificação, na prática, de 

padrões mais condizentes com a evolução do sistema”.135 

 Waldirio Bulgarelli não conceitua mercadoria, mas sublinha que, embora a matéria 

comercial, na visão tradicional, seja definida pela mercancia de coisas móveis, essa noção 

já não se apresenta como absoluta, por um lado, pela “circulação dos direitos reais relativos 

a imóveis” e, por outro, pelo deslocamento do centro de interesse do Direito Comercial do 

ato de comércio para a atividade empresarial.136  

 Em síntese, na visão comercial clássica, que tem por fundamento os atos de 

comércio, os bens imóveis e os incorpóreos não podem ser considerados mercadorias. 

5.2.2  Conceito de mercadoria elaborado pela doutrina do direito tributário 

 Como foi explanado, a Emenda Constitucional nº 18, de 1965 (art. 12 e parágrafos), 

reservou aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias, sendo que essa mesma regra foi mantida 

pela Constituição de 1967, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969 (art. 

23, II).  

                                                 
133  MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. 4. ed., v. V, livro III, 

parte I. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1946, p. 29. 
134  MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. 35. ed. revista, atualizada e ampliada por Carlos Henrique 

Abrão. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 377. 
135  Ibid., p. 377-378. 
136  BULGARELLI, Waldirio. Direito comercial. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 71. 
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 Contudo, não definiu o que é mercadoria, como também não definiu outros 

conceitos próprios do direito privado, como serviço, renda e tantos outros utilizados na 

tarefa de repartição de competências tributárias. 

 A doutrina costuma apontar que o legislador constitucional, por não ter consignado 

expressamente o que entende por mercadoria, se valeu de conceito já existente, firmado 

tanto no âmbito do Direito Comercial quanto da jurisprudência. Dessa forma, “apenas e tão 

somente afirmação expressa do legislador poderia ter a virtude de modificar o esquema 

acolitado”.137 

 Considerando que as referências legislativas não cuidaram de explicitar o conceito 

de mercadorias, senão por uma forma oblíqua, como o já revogado art. 191 do Código 

Comercial, o mesmo deve ser buscado no uso que comumente lhe é conferido. O problema 

é que, no uso corrente, o termo mercadoria pode ser utilizado para identificar três 

conjuntos distintos de bens.  

 No primeiro sentido possível, mercadoria é “identificada em função da natureza de 

determinados objetos”; nessa hipótese, é necessário “identificar qualidades de certas coisas 

(ser móvel, corpóreo, tangível, etc.) para circunscrever o universo de bens” que podem ser 

incluídos nessa classe.138 

 Mas mercadoria “pode ser definida a partir do tipo de atividade exercida ou da 

qualificação subjetiva de alguém”, o que significa “que será mercadoria todo bem que seja 

negociado por um comerciante ou que seja objeto da atividade mercantil”.139 

 Finalmente, “pode significar tudo aquilo que seja objeto de um determinado 

mercado; vale dizer, tudo que esteja integrado num determinado âmbito econômico em que 

existam múltiplas operações relativas a um determinado objeto”.140 

 Não obstante, Paulo de Barros Carvalho, em estudo elaborado à época da ordem 

constitucional anterior, com apoio nos dicionaristas, acentua a proporção unívoca do 

termo, que se presta para designar apenas “a coisa móvel, corpórea, que está no comércio, 

equivale a dizer, entre os bens suscetíveis a serem negociados”. Além desses dois 

                                                 
137  CARVALHO, Paulo de Barros. Hipótese de incidência e base de cálculo do ICM. Revista de Direito 

Tributário, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 5, 1978, p. 87-88. No mesmo sentido: BARRETO, 
Simone Rodrigues Costa. Mutação do conceito constitucional de mercadoria. 2014. Tese (Doutorado em 
Direito) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 161. 

138  GRECO, Marco Aurelio. Internet e direito. São Paulo: Dialética, 2000, p. 83. 
139  Ibid., p. 84. 
140  Ibid., loc. cit. 
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elementos intrínsecos (mobilidade e corporalidade), agrega outro, extrínseco, que é a 

necessidade de ser objeto de uma atividade mercantil, de venda ou revenda.141 

 Conclui que as operações de circulação de mercadorias “mencionadas no texto 

constitucional somente podem ser de natureza jurídico-mercantil, associadas que foram a 

um fenômeno de circulação de mercadorias”.142  

 Ainda sob a ótica do sistema constitucional anterior, Alcides Jorge Costa sublinha 

que os autores nacionais que se dedicam ao estudo do tema, como Aliomar Baleeiro, 

Geraldo Ataliba, Rubens Gomes de Souza e Geraldo Camargo Vidigal, apoiam-se nas 

noções do Direito Comercial para definir mercadoria. Não obstante, entende que é 

necessário pesquisar “se esta noção foi adotada pela Constituição sem sofrer alteração 

alguma”.143 

 Para esse autor, mercadoria, para efeito de incidência do ICMS, “é toda cousa 

móvel corpórea produzida para ser colocada em circulação, ou recebida para ter curso no 

processo de circulação”. 

 Assinala que, embora seja romantismo tardio, “o direito brasileiro ainda conserva 

os imóveis como cousas fora do comércio e seria inadmissível pensar que o legislador 

constituinte pretendeu inovar a matéria”. Para fundamentar sua opinião, da mesma forma 

que Paulo de Barros Carvalho, argumenta que essa inovação somente seria admissível se o 

legislador constitucional tivesse sido expresso. Além disso, “a transmissão da propriedade 

imobiliária é sujeita a imposto específico”.144 

 Quanto à segunda parte da definição, acrescenta que, para efeito da incidência do 

imposto, a natureza mercantil a que se submete o imposto não é aquela restrita ao comércio 

propriamente dito, uma vez que o ICMS incide, também, nas operações efetuadas por 

produtores e industriais. A ênfase deve ser dada no conceito de circulação econômica, não 

importando o título a que a mercadoria é remetida ou recebida, o que explica a incidência 

mesmo na hipótese de transferência de um estabelecimento para outro do mesmo titular.145 

                                                 
141  CARVALHO, Paulo de Barros. Hipótese de incidência e base de cálculo do ICM. Revista de Direito 

Tributário, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 5, 1978, p. 87. 
142  Ibid., loc. cit. 
143  COSTA, Alcides Jorge. ICM na Constituição e na lei complementar. São Paulo: Resenha tributária, 1979, 

p. 97. 
144  Ibid., p. 99 e nota 176. 
145  Ibid., loc. cit. 
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 A atual Constituição agregou à base do ICM as prestações de serviço de 

comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal, bem como as operações com 

energia elétrica e combustíveis, passando a denominá-lo ICMS (art. 155, II).  

 Sob a luz dessa nova ordem constitucional, José Eduardo Soares de Melo sustenta 

que “mercadoria, tradicionalmente, é bem corpóreo da atividade empresarial do produtor, 

industrial e comerciante, tendo por objeto a sua distribuição para consumo, distinguindo-se 

das coisas que tenham qualificação diversa, segundo a ciência contábil, como é o caso do 

ativo permanente”. Aponta, contudo, que esse conceito “sofreu ampliação constitucional 

ao submeter o fornecimento de energia elétrica (coisa incorpórea) ao âmbito de incidência 

do ICMS, enquadrando-o no espectro mercantil (art. 155, § 3º, CF)”.146 

 Para Roque Carrazza, “mercadoria, para fins de tributação do ICMS, é o que a lei 

comercial considera mercadoria”. Mais propriamente, é o conceito da lei comercial 

encampado pela atual Constituição à época de sua promulgação.147 

 Segundo ele, “toda mercadoria é bem móvel corpóreo (bem material), mas nem 

todo bem móvel corpóreo é mercadoria. Apenas o bem corpóreo móvel preordenado à 

prática de operações mercantis é que assume a qualidade de mercadoria.” Ou seja, a 

qualidade distintiva entre bem móvel corpóreo (gênero) e mercadoria (espécie) é 

extrínseca, consubstanciando-se no propósito de destinação comercial.148 

 Como se pode notar, há um grande alinhamento na posição doutrinária sobre o que 

se deve entender por mercadoria para a finalidade de incidência do ICM e, após 1988, do 

ICMS. Contudo, as profundas alterações que ocorreram após a promulgação da atual carta 

constitucional exige que a discussão desse tema seja retomada. 

5.2.3  Crítica ao conceito de mercadoria elaborado pela doutrina do direito 

tributário 

 Como já mencionamos, a Constituição não define o que é mercadoria. Assim, não é 

possível extrair do texto constitucional critérios positivos para a construção desse conceito 

(o que é mercadoria), mas a tensão intranormativa nos permite construir os critérios 
                                                 
146  MELO, José Eduardo Soares de. ICMS teoria e prática. 9. ed. São Paulo: Dialética, 2006, p. 16. 
147  CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 44-45. 
148  Id. Reflexões sobre a obrigação tributária. São Paulo: Noeses, 2010, p. 95. No mesmo sentido: 

CARRAZZA, Roque Antonio, op. cit., 2006, p. 43. 
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negativos (o que não é mercadoria). Em outras palavras, é possível “identificar 

determinados bens que não configuram como mercadoria porque a Constituição os excluiu 

do conceito, na medida em que são de outorga de competência tributária pertinente a outro 

imposto”.149 

 Mas os critérios negativos não são suficientes para a construção desse conceito. 

Entendemos, também, que não basta o apoio das parcas referências legislativas sobre 

mercadoria contidas no Código Comercial. Assim, para definir o conceito de mercadoria, o 

intérprete deverá ir além dos textos normativos, pesquisando a orientação da doutrina, da 

jurisprudência, e até mesmo indicações de outros sistemas sociais relevantes, como a 

economia. 

 Como ficou assentado no tópico anterior, a doutrina costuma apontar os seguintes 

traços que definem mercadoria: (i) coisa móvel (o que exclui os imóveis); (ii) corpórea; e 

(iii) que tenha sido adquirida com propósito de destinação comercial. 

 O primeiro critério identificador, portanto, é ser coisa móvel. 

 De acordo com Waldirio Bulgarelli, tradicionalmente são consideradas mercantis as 

atividades de transformação e circulação de bens móveis, industriais ou comerciais, 

restando fora do campo mercantil, portanto, os imóveis, por não serem suscetíveis de 

circulação física.150 

 Alcides Jorge Costa sustenta que o direito brasileiro conserva os imóveis como 

coisas fora do comércio, sem deixar de apontar que é anacrônico negar o caráter mercantil 

das operações imobiliárias.151  

 De fato, se “o direito comercial, nos dias que correm, transmudou-se de mero 

regulador dos comerciantes e dos atos de comércio, passando a atender à atividade, sob a 

forma de empresa, que é o atual fulcro do direito comercial”, tem relevo a ressalva acima 

apontada, especialmente se consideramos que “as empresas de construção passaram a ser 

comerciais, pela Lei nº 4.068, de 9-6-1962”.152 

  Não obstante essas observações, entendemos que outros dispositivos do texto 

constitucional permitem afirmar, por exclusão, que o conceito de mercadoria abrange 
                                                 
149  GRECO, Marco Aurelio. Internet e direito. São Paulo: Dialética, 2000, p. 88. 
150  BULGARELLI, Waldirio. Direito comercial. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 19. 
151  COSTA, Alcides Jorge. ICM na Constituição e na lei complementar. São Paulo: Resenha tributária, 1979, 

p. 99 e nota 176. 
152  BULGARELLI, Waldirio, op. cit., loc. cit. 
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somente operações com coisas móveis. De fato, foi reservada aos Municípios a 

competência para instituir imposto sobre a transmissão de bens imóveis, dos de direitos 

reais sobre imóveis, bem como cessão de direitos a sua aquisição (art. 156, II), exceto nas 

hipóteses de transmissão causa mortis e doação, cuja competência fica reservada aos 

Estados e ao Distrito Federal (art. 155, II). 

 Ora, se as operações de transmissão de bens imóveis estão sujeitas a outros 

impostos, é possível afirmar que sobre elas não incide o ICMS e, portanto, não se incluem 

no conceito de mercadoria adotado pela Constituição.153 

 O segundo critério utilizado pela doutrina para incluir a coisa na classe de 

mercadoria é a sua corporalidade. Esse critério pode ser lido, também, em sua forma 

negativa, ou seja, de exclusão das coisas incorpóreas. 

 A divisão entre coisas corpóreas e incorpóreas vem do direito romano, como pode 

se observar em Gaio, que “dividia as res em res corporale e res incorporales”.154 Segundo 

Orlando Gomes, corpóreas são as coisas tangíveis ou perceptíveis por outros sentidos além 

do tato; é a que pode ser vista, tocada ou apreendida ou, numa palavra, a que possui forma 

exterior.155 

 Considerando que a atual Constituição passou a considerar as operações com 

energia elétrica como sujeitas à incidência do ICMS (art. 155, § 3º), fica difícil argumentar 

que as coisas incorpóreas tenham sido excluídas do conceito de mercadoria. 

 Poderia se argumentar que se trata de regra excepcional que estaria, a contrario 

sensu, afirmando o caráter corpóreo das mercadorias. Contudo, o citado dispositivo apenas 

determina que sobre as operações relativas à energia elétrica incidem somente o ICMS e os 

impostos de importação e exportação (esse último, se um dia vier a ser instituído).  

                                                 
153  GRECO, Marco Aurelio. Internet e direito. São Paulo: Dialética, 2000, p. 86. A Constituição, ao dividir 

as competências tributárias, cuidou para que não houvesse interposição nas bases de tributação. De outra 
feita, não haveria sentido em dividir as competências entre as pessoas políticas.  

154  NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil anotado e legislação 
extravagante. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 185. 

155  GOMES, Orlando. Obrigações. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 212. Sublinhamos que nos atemos 
ao sentido “jurídico” de bem ou coisa. Para Caio Mário da Silva Pereira, “bem é tudo que nos agrada”. 
Nesse sentido, pode ser considerado um bem, o dinheiro, uma casa, a herança de um parente, a alegria de 
viver, um trecho musical, o nome do indivíduo. Contudo, “se todos são bens, nem todos são bens 
jurídicos. Nessa categoria inscrevemos a satisfação de nossas exigências e de nossos desejos, quando 
amparados pela ordem jurídica” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. v. I, 8. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 271). 
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 Se fosse o caso de tratar as operações com energia elétrica como uma regra 

excepcional, a Constituição seria expressa nesse sentido, mas não foi, o que nos permite 

concluir que essas operações são tratadas como uma das hipóteses genéricas da incidência 

do ICMS na sua vertente mercadorias. 

 Anotamos que, no direito comparado, a eletricidade (assim como o gás, 

aquecimento e refrigeração) é tratada, por definição legal, como coisa tangível para efeito 

de tributação do IVA Europeu. Ora, se foi necessário fazer a equiparação da energia 

elétrica à coisa tangível, isso significa que ela não tem essa característica, ao menos no 

conceito clássico de tangibilidade.156 

 Enfim, não é possível afirmar, pelo teor do texto constitucional, que as coisas 

incorpóreas estejam excluídas do conceito de mercadoria. O máximo a que o intérprete 

pode chegar é que a Constituição se limitou a prever a incidência sobre operações somente 

com energia elétrica, ou seja, apenas uma espécie de coisa incorpórea, restando silente em 

relação às demais. Pois bem, se for esse o caso, é necessário buscar em outras searas o 

critério ora em análise.  

 Como apontado, a maioria da doutrina busca apoio no art. 191 do Código 

Comercial para definir que a mercadoria é coisa corpórea. De forma diversa, Marco 

Aurélio Greco entende que o sentido desse dispositivo “foi o de abranger todos os bens 

(corpóreos e incorpóreos) que fossem objeto de negócios jurídicos de que participassem 

comerciantes (inclusive banqueiros)”.157 

 Segundo ele, estão “incluídos no conceito de mercadoria todos os bens 

(independente de serem corpóreos ou incorpóreos) negociados no mercado, com 

habitualidade, objeto de lucro por alguém que é considerado comerciante”.158 

 Face à divergência apontada, transcrevemos o citado dispositivo para aprofundar 

sua análise: 

Art. 191 - O contrato de compra e venda mercantil é perfeito e acabado 
logo que o comprador e o vendedor se acordam na coisa, no preço e nas 
condições; e desde esse momento nenhuma das partes pode arrepender-se 
sem consentimento da outra, ainda que a coisa se não ache entregue nem 
o preço pago. Fica entendido que nas vendas condicionais não se reputa o 
contrato perfeito senão depois de verificada a condição (artigo nº. 127). 

                                                 
156  Art. 15, 1, da Diretiva 2006/112/EC. 
157  GRECO, Marco Aurelio. Internet e direito. São Paulo: Dialética, 2000, p. 88. 
158  Ibid., p. 95. 
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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; compreendendo-se 
na classe dos primeiros a moeda metálica e o papel moeda, títulos de 
fundos públicos, ações de companhias e papéis de crédito comerciais, 
contanto que nas referidas transações o comprador ou vendedor seja 
comerciante. 

 O citado dispositivo considera unicamente “mercantil a compra e venda de efeitos 

móveis ou semoventes, para os revender por grosso ou a retalho, na mesma espécie ou 

manufaturados”. Os autores que defendem que mercadoria é coisa corpórea alegam que a 

revenda ou manufatura não se dá sobre coisa incorpórea e, portanto, essa classe não 

poderia estar incluída nesse conceito. O Código Comercial, portanto, somente considerou 

as coisas corpóreas como objeto da atividade mercantil. 

 Ocorre que, logo a seguir, o dispositivo diz que “compreende na classe dos 

primeiros a moeda metálica e o papel moeda, títulos de fundos públicos, ações de 

companhias e papéis de crédito comerciais”, embora incorpóreas, foram consideradas 

como mercadorias.159 

 Esse dispositivo é coerente com a realidade da época, uma vez que os banqueiros 

também eram considerados comerciantes, a teor do disposto no art. 119 do Código 

Comercial, que considerava como comercial a atividade dos banqueiros. Ocorre que, 

atualmente, a Constituição reservou à União a competência para instituir imposto sobre 

“operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários” (art. 

155, V). Isso significa que, na ordem constitucional em vigor, não há mais sentido 

considerar as figuras acima enumeradas como mercadorias.160 

 Não obstante, não se pode deixar de considerar que o art. 191 do Código 

Comercial, além de utilizar, segundo alguns, o conceito de bem corpóreo para definir o 

objeto da atividade mercantil, também inclui nessa atividade os bens incorpóreos por ele 

enumerados. Essa enumeração pode ser vista como exemplificativa, e não taxativa, pois 

abrangeria o universo das coisas incorpóreas conhecidas naquela época. Portanto, afirma 

Marco Aurélio Greco: “na sistemática do Código Comercial, mercadoria abrange tanto 

                                                 
159  Poderia se argumentar que todos esses bens tinham, à época, um substrato físico e eram, portanto, bens 

corpóreos. Mas isso, a nosso ver, somente tem algum sentido no caso de moedas metálicas, assim mesmo 
apenas no caso dos metais preciosos (e, nesse caso, o bem valeria por si mesmo, e não pelo que ele 
representa). Nos demais casos, títulos, ações e moedas não são bens corpóreos, mas apenas 
representações físicas de direitos, de bens incorpóreos. 

160  GRECO, Marco Aurelio. Internet e direito. São Paulo: Dialética, 2000, p. 87. 
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bens corpóreos (tangíveis) como bens incorpóreos (no sentido de criação do direito); vale 

dizer, engloba, em sua plenitude, o universo concebido por Gaio”.161 

 Lembramos que, no sentido jurídico clássico, bem incorpóreo é aquele que, embora 

não tenha existência material, pode ser objeto de direito. Corpóreas são, portanto, as coisas 

objeto de direitos; incorpóreos são os direitos que os sujeitos têm sobre as coisas.162 

 Atualmente, contudo, é necessária uma revisão desse conceito, uma vez que há 

bens incorpóreos que não se apresentam como um direito sobre um bem corpóreo. A 

energia elétrica, como mencionado, somente é considerada no sistema do IVA Europeu 

como bem corpóreo por ficção legal, pois, na realidade, é bem incorpóreo, o que também é 

verdadeiro para outras formas de energia, não acumuláveis em forma material. 

 Além disso, a evolução tecnológica possibilitou o reconhecimento de bens cuja 

existência passou a independer da matéria.  

 Por exemplo, uma mesa vem à existência pelo fruto do labor do marceneiro sobre a 

madeira, transformando sua forma bruta na forma de mesa. A mesa está, por assim dizer, 

presa à matéria que sustenta sua forma. A destruição da madeira (a matéria) implica na 

destruição do bem (a mesa).  

 Por outro lado, há bens, como uma obra literária, que, como os demais, precisavam, 

até um certo momento do desenvolvimento tecnológico, de um invólucro material para se 

apresentar ao mundo. Mas, mesmo nesse estágio, já era possível reconhecer nessa espécie 

um certo desprendimento da matéria. A destruição do papel não implica na destruição do 

livro, a não ser que se trate de um único exemplar.  

 Essa afirmação se tornou irretorquível com o surgimento dos bens virtuais. São eles 

a mesma espécie de coisa acima descrita, despida do seu invólucro material, mas que, 

mesmo assim, manteve o seu valor e sua utilidade. Estamos nos referindo aos textos, 

imagens, filmes e músicas que passaram a ser comercializados pela internet por download 

ou streaming, ou seja, de forma virtual.  

 Partindo da premissa que, no sentido jurídico, bem é tudo aquilo que pode ser 

objeto de uma relação tutelada pelo direito, o incorpóreo pode ser definido pela negativa, 

como tudo aquilo que não é corpóreo. Melhor dizendo, tomando-se o conjunto dos bens, o 

                                                 
161  GRECO, Marco Aurelio. Internet e direito. São Paulo: Dialética, 2000, p. 88. 
162  GOMES, Orlando. Obrigações. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 212. 
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subconjunto dos incorpóreos é aquele formado pela exclusão do subconjunto dos 

corpóreos.163 

 Considerando a definição de bens incorpóreos, a leitura mais aberta do art. 191 do 

Código Comercial poderia abrir um leque para a incidência do ICMS sobre um grande 

número de operações que hoje não são tributadas por esse imposto. Ou seja, haveria 

incidência sobre todas as operações com direitos que não fizessem parte da materialidade 

de outro imposto previsto na Constituição. 

 Entendemos que é possível tanto uma leitura mais restritiva quanto uma mais ampla 

do art. 191 do Código Comercial; justamente por isso não é possível afirmar nem uma 

posição nem outra, pelo menos se levarmos em consideração somente o que dispõe a lei 

comercial. 

 O que é possível afirmar, a nosso ver, é que o uso do termo mercadoria, à época em 

que veio a luz o ICM pela Emenda Constitucional nº 1/65, era de coisa corpórea. Assim 

demonstra a pesquisa aos dicionários, que não pode ser desprezada, pois aponta o uso 

comum que é, ou era, dado ao termo e a posição alinhada da doutrina nacional. 

 O que se questiona é se, no contexto atual, sob a égide de uma nova ordem 

constitucional e diante das profundas alterações que a globalização, a internet e a 

informática imprimiram na ordem social e econômica, é razoável utilizar, para definir o 

conceito de mercadoria, para a finalidade de incidência do ICMS, uma lei que, à época em 

que esse imposto foi inicialmente concebido, já estava editada há mais de cem anos. 

 Não desprezamos a importância da história das leis para a construção dos conceitos, 

mas, também, não podemos ficar presos a definições vetustas, vasculhando o sentido de 

termos que hoje talvez não tenham mais o sentido de outrora. 

 Em síntese, concordamos que, originalmente, o sentido de mercadoria para a 

incidência do ICM era de coisa corpórea, mas, atualmente, essa ideia merece uma reflexão 

mais aprofundada, o que será feito mais adiante. 

 Finalmente, a doutrina aponta, como elemento extrínseco, mas necessário para 

definir o conceito de mercadoria, que a aquisição do bem tenha propósito de destinação 

comercial, ou seja, tenha sido adquirido com intuito de lucro. 

                                                 
163  GRECO, Marco Aurelio. Internet e direito. São Paulo: Dialética, 2000, p. 91. 
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 A destinação comercial, o aspecto subjetivo que leva o comerciante ao bem, é 

característica do regime mercantil, mas, mesmo os autores que defendem esse elemento 

como necessário na definição do conceito de mercadoria, o apontam como elemento 

extrínseco. 

 Isso significa que não é possível uma investigação puramente ontológica para 

definir o conceito de mercadoria, pois esse somente será completo com considerações que 

não dizem respeito somente à coisa em si, às suas qualidades próprias. Na verdade, ainda 

que dentro da ótica tradicional da doutrina tributária, um bem somente adquire o status de 

mercadoria enquanto objeto da atividade mercantil, conforme demonstrado. 

 Assim, nos próximos itens, ocupar-nos-emos dos fatores externos que podem 

auxiliar a construção do conceito de mercadoria como o núcleo de incidência do ICMS. 

5.3  A atividade mercantil como base de incidência do ICMS (acepção clássica) 

 Na exposição que fizemos sobre o conceito de mercadoria elaborado pela doutrina, 

ficou evidente que houve, por assim dizer, uma equiparação do que é mercadoria, para fins 

de incidência do ICMS, com o que é mercadoria, enquanto objeto de uma atividade 

mercantil. 

 Neste item, aprofundaremos, um pouco mais, no que consiste a atividade mercantil, 

para, então, tecer nossas considerações sobre a possibilidade, ou não, da equiparação do 

conceito de mercadoria como objeto dessa atividade e como o núcleo de incidência do 

ICMS. 

 A definição de atividade mercantil, contudo, também não é isenta de problemas. Os 

tratadistas acentuam que há um verdadeiro círculo vicioso, já que a atividade mercantil é 

aquela praticada pelos comerciantes, e os comerciantes são os que praticam habitualmente 

a atividade mercantil. Não obstante, a atividade tem, segundo a doutrina mais recente, 

preeminência sobre os comerciantes, pois esses não existem de forma independente dos 

atos por eles praticados. E o ato típico que caracteriza a atividade mercantil é a compra de 

bens para revenda, a intermediação. A atividade mercantil pressupõe, portanto, que a 
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compra seja feita não para integrar o patrimônio do comerciante e lá permanecer 

indefinido, mas para circular.164 

 J. X. Carvalho de Mendonça, sem definir o conceito de mercadoria, enfatiza o seu 

caráter translativo, ou a sua circulação, desde a produção até o consumo:  

As mercadorias, passando por diversos intermediários no seu percurso 
entre os produtores e os consumidores […], constituem objeto de 
variados e sucessivos contratos (compra e venda, comissão ou 
consignação, conta- corrente, transporte, depósito, penhor etc.). Na cadeia 
dessas transações dá-se uma série contínua de transferências de 
propriedade ou posse das mercadorias.165 

 Para Vivante, a expressão circulação de mercadorias significa “a passagem das 

mercadorias de uma pessoa para outra”, podendo ocorrer “pela sua entrega real” como 

também “pela entrega das chaves do armazém onde elas se acham” ou mesmo através de 

“títulos que a representem”.166 

 No sentido comercial, portanto, exerce a atividade mercantil a pessoa que compra a 

coisa não para si mesmo, mas com o propósito de revendê-la, com o intuito de obter lucro 

na operação. Além disso, “essa pessoa não pratica o ato apenas de maneira esporádica, mas 

habitualmente, repetidamente, fazendo dessas compras para revenda a sua profissão”. 

Mercantil, portanto, é a atividade profissional de compra de bens para venda ou revenda, 

com o objetivo de obtenção de lucro.167 

 Note-se que não é necessário verificar a ocorrência efetiva de lucro nas transações 

para que seja configurado o seu caráter mercantil. O que se exige é que o comerciante 

tenha esse intuito, busque auferir vantagem econômica nas intermediações por ele 

praticadas, pois é o lucro obtido que será a compensação do seu trabalho.168 

                                                 
164  MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. 35. ed. revista, atualizada e ampliada por Carlos Henrique 

Abrão. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 60. 
165  MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. 4. ed., v. V, livro III, 

parte I. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1946, item 81.  
166  VIVANTE, Cesare. Instituições de Direito Comercial. 3. ed. Trad. J. Alves de Sá. São Paulo: Livraria C. 

Teixeira & Cia, 1928, item 58. 
167  MARTINS, Fran, op. cit., p. 66-67. 
168  Ibid., p. 70-71. 
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 Por último, é necessário que os atos de intermediação sejam praticados de forma 

profissional, ou seja, que haja uma organização para esse fim específico. Atos esporádicos 

de compra para revenda não caracterizam, por si só, a atividade mercantil.169 

  Assim, em apertada síntese, mercadoria é o objeto da atividade de intermediação, 

exercida de forma profissional pelo comerciante que se interpõe entre o produtor e o 

consumidor no processo econômico de circulação. 

 Na análise da base de incidência do ICMS, não há como negar que as atividades 

exercidas pelos comerciantes estão englobadas pelo conceito de operações relativas à 

circulação de mercadorias. A atividade mercantil, na sua acepção clássica, se caracteriza, 

como apontamos, pela compra de bens para venda ou revenda. Comprar bens e, depois, 

vendê-los ou revendê-los são atividades que equivalem a operações de circulação de 

mercadorias, ou seja, ao aspecto material do fato gerador do ICMS. 

 Além disso, a atividade mercantil exige, para assim ser considerada, que seja 

praticada de forma profissional. Operações esporádicas de compra e venda de bens, como 

as que são praticadas de forma corriqueira pelas pessoas, não se caracterizam como 

atividade profissional e, portanto, não são atividades mercantis. 

 O profissionalismo, ainda que não formalizado, também sempre foi exigido para 

qualificar o contribuinte do ICMS. Somente adquire essa qualidade aquele que, a teor do 

disposto no art. 4º da Lei Complementar 87/96, “realize, com habitualidade ou em volume 

que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria”. 

 Finalmente, a saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte foi escolhida 

como o aspecto que exterioriza a incidência do imposto, a teor do disposto no art. 12, I, da 

referida lei, numa clara referência ao local onde os comerciantes exercem a sua atividade. 

 Em síntese, como a base de incidência do ICMS são as atividades mercantis, por 

decorrência, o conceito que se empresta a mercadoria como objeto dessa atividade 

específica é também, no entender da maioria da doutrina, o conceito que deve ser utilizado 

para determinar a incidência desse imposto. 

 Outra consequência do raciocínio acima exposto, no entender dessa significativa 

parcela da doutrina tributária, é que, para que seja possível a incidência do ICMS, a 

                                                 
169  MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. 35. ed. revista, atualizada e ampliada por Carlos Henrique 

Abrão. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 701. 
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operação relativa à circulação de mercadoria pressupõe, tal como a circulação mercantil, 

caracterizada pela intermediação, a transferência de sua propriedade.170 

 Na opinião de Aliomar Baleeiro, a interpretação sistemática do texto constitucional 

torna possível afirmar que operação é ato jurídico de conteúdo negocial, ou seja, “significa 

cada negócio jurídico que transfira a mercadoria desde o produtor até o consumidor final”. 

Inexistindo negócio jurídico, pode ocorrer deslocamento físico da coisa, mas não haverá 

uma operação.171 

 Com apoio na teoria econômica, afirma que circulação “é uma etapa econômica 

sofrida apenas pelos bens que se produzem ou se adquirem para ulterior venda a 

consumidores ou compradores que vão utilizá-los em caráter permanente”.172 

  Paulo de Barros Carvalho, no mesmo sentido, entende que o termo operação se 

refere ao título jurídico que qualifica a circulação: “inexistindo título jurídico para que a 

mercadoria circule, não haverá falar-se de acontecimento fático que se possa frisar com 

previsão normativa”. Não se trata, portanto, de circulação física, mas jurídica, expressão 

que equivale a negócio jurídico que tem por objeto a mudança de titularidade da 

mercadoria.173 

 Mais recentemente, mas no mesmo sentido, Roque Carrazza afirma que a 

circulação de mercadorias, para fins de incidência do ICMS, é a jurídica, e não a mera 

circulação física. Em outras palavras, é operação que “pressupõe a transferência, 

evidentemente de uma pessoa a outra e pelos meios adequados, da titularidade de 

mercadoria, vale dizer, dos poderes jurídicos de disponibilidade sobre ela”.174 

 Embora essa posição seja, indiscutivelmente, majoritária na doutrina, há quem 

pense de modo diverso. Alcides Jorge Costa elaborou severas críticas a essa posição, 

argumentando que “o ICM não tem como campo exclusivo as atividades mercantis”, o que 

é demonstrado pelo fato de o imposto incidir, também, nas operações efetuadas pelos 

                                                 
170  Alcides Jorge Costa elenca, de forma exemplificativa, os seguintes autores: José Souto Maior Borges, 

José Nabantino Ramos, Aliomar Baleeiro, Ylves José de Miranda Guimarães, Geraldo de Camargo 
Vidigal, Geraldo Ataliba, Arnoldo Wald e Fernando Brockstedt (COSTA, Alcides Jorge. ICM na 
Constituição e na lei complementar. São Paulo: Resenha tributária, 1979, p. 80). 

171  BALEEIRO, Aliomar. ICM – importação de bens de capital. Revista de Direito Tributário. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, n. 2, out./dez. 1977, p. 39-41. 

172  Ibid., p. 41-43. 
173  CARVALHO, Paulo de Barros. Hipótese de incidência e base de cálculo do ICM. Revista de Direito 

Tributário, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 5, 1978, p. 86-91. 
174  CARRAZZA, Roque Antônio. Reflexões sobre a obrigação tributária. São Paulo: Noeses, 2010, p. 93. 
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produtores que, por definição, não praticam atividade de intermediação. E, se a base de 

incidência do ICMS é mais ampla que a atividade mercantil, conclui que “a noção de 

mercadoria, para aplicação da legislação do ICM, é mais extensa do que a corrente no 

direito comercial”.175 

 Além disso, a equiparação da base de incidência do ICMS com a atividade 

mercantil restringe, no entender desse autor, indevidamente, o fato gerador do imposto. 

Para ele é essencial para a construção do conceito do fato gerador do ICMS a ideia de 

agregação de valor, que se verifica nas mais diversas etapas que ocorrem desde a 

fabricação até o consumo final da mercadoria. É incompatível com a essência desse 

imposto conceber a existência de operações com agregação sem que ocorra a tributação, 

pois isso levaria a existência de mercadorias que chegam ao consumo final com cargas 

tributárias diversas.176 

 De fato, impostos não cumulativos foram assim estruturados, entre outras razões, 

para garantir a neutralidade da carga tributária. Em sua formulação mais simples, esse 

princípio impõe que a tributação não pode influir sobre decisões de cunho econômico, 

como o local onde se instalam as empresas, ou a forma como elas se integram. Em outras 

palavras, se o fato gerador do ICMS depende da transferência da propriedade, as operações 

que ocorrerem entre empresas integradas verticalmente não serão tributadas, mesmo que 

seja agregado valor nessas operações. Isso levaria a uma vantagem competitiva em relação 

às empresas que não sejam estruturadas dessa forma, retirando a neutralidade do imposto. 

 Tudo isso leva o citado autor a considerar irrelevante para configurar a ocorrência 

do fato gerador do ICMS a transferência da propriedade da mercadoria objeto da operação. 

São, portanto, operações relativas à circulação de mercadorias, para o fim da incidência do 

imposto, “a série de operações que levam as mercadorias da fonte de produção até o 

consumo final […] agregando-lhes valor em cada etapa do processo”.177 

 Não partilhamos a opinião da maioria da doutrina, que equipara a base de 

incidência do ICMS à atividade mercantil, em seu sentido clássico, mas também não nos 

parece isenta de problemas as críticas a elas efetuadas. Nossa posição sobre a base de 

                                                 
175  COSTA, Alcides Jorge. ICM na Constituição e na lei complementar. São Paulo: Resenha tributária, 1979, 

p. 98-100. 
176  Ibid., p. 86. 
177  Ibid., p. 86-87. 
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incidência do ICMS e, por consequência, sobre o conceito de mercadorias, será abordada 

no próximo item desse capítulo. 

5.4  A atividade empresarial como base de incidência do ICMS (acepção econômica) 

 Ao chegarmos nesse ponto, conclusivo, de nossa opinião sobre o conceito de 

mercadoria, retomamos a opinião já apontada anteriormente que, a escolha das bases sobre 

as quais irão incidir os tributos deve recair em atividades ou situações denotadoras de 

riqueza.  

 Rememorando, é possível verificar, entre as principais economias do mundo 

ocidental, um padrão nas escolhas dessas bases de tributação: impostos sobre a renda e 

sobre o lucro; impostos sobre a propriedade de bens móveis ou imóveis (sobre a 

propriedade em si ou sobre a sua transmissão); impostos sobre a operação com bens e 

prestação de serviços; e contribuições para a seguridade social.178 

 No caso específico dos impostos que recaem sobre a operação com bens e prestação 

de serviços, é possível depreender que a base de tributação recai sobre determinadas 

atividades. De fato, a produção e comercialização de bens, no seu sentido lato, e a 

prestação de serviços são transações dotadas de conteúdo econômico que somente se 

concretizam por uma ação humana: seja um dar, um fazer ou, o que é muito comum, uma 

combinação das duas coisas. Alertamos, contudo, que não são todas as transações com 

bens e serviços que formam a base de tributação dessa espécie de impostos. É necessário, 

antes de tudo, que essas transações sejam efetuadas dentro de um contexto profissional, ou 

seja, que estejam inseridas no mercado de produção e comercialização de bens e prestação 

de serviços. Portanto, é no conjunto de transações, praticadas de forma profissional, de 

operações com bens e prestações de serviços que constitui a base de incidência dessa 

modalidade de impostos.  

 Também já expusemos sobre uma nota característica do sistema tributário brasileiro 

que, de forma diversa da maioria dos países, não tributa as operações e prestações que 

ocorrem nesse mercado por meio de um único imposto. O modelo que foi adotado pela 

                                                 
178  OECD. Organisation for Economic Co-operation and Development. The OECD classification of taxes. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/OECD-Revenue-Statistics-2014-classification-of-
taxes.pdf >. Acesso em: 01 jun. 2015. 
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maioria dos países para tributar o mercado de bens e serviços foi o IVA, que não faz 

distinção entre transações com bens e prestações de serviços. Para ser mais exato, a 

distinção é feita, mas isso não gera nenhum efeito para a determinação da incidência do 

imposto. Tanto faz se estamos diante de uma transação com um bem ou uma prestação de 

serviço, pois ambas as atividades serão colhidas pela tributação do IVA. 

 No Brasil, como a tributação não é exclusiva, é necessário fazer essa distinção. De 

um lado, o ICMS grava as operações com mercadorias e as prestações de serviços que 

foram acrescidas à sua base de incidência pela atual Constituição; de outro, o ISS grava as 

prestações de serviços listados em lei complementar. Contudo, pensamos que, ao menos 

potencialmente, o ICMS e o ISS devem ser aptos a tributar todo o conjunto de transações 

do mercado de bens e serviços, ou seja, esses dois impostos devem ser complementares, de 

forma que a soma dos dois seja equivalente a um IVA.179 

 De fato, um dos princípios regentes do IVA é a amplitude da base de incidência, 

bem como a harmonização da carga tributária. Todas as transações são tributadas da 

mesma forma, admitindo-se, por exceção, a tributação reduzida ou a não incidência como 

uma clara opção da sociedade em privilegiar situações em que esteja presente um relevante 

interesse social (alimentação, saúde, transporte, cultura) ou econômico (desenvolvimento 

de setores estratégicos, de infraestrutura).  

 O que não se pode admitir é a existência de transações (operações com bens ou 

prestações de serviços) que deixam de ser tributadas não por uma opção da sociedade, mas 

por uma falha na estruturação das normas tributárias. Enfim, o que postulamos é que o 

conjunto de transações do mercado de bens e serviços deve ser tributado pelo ICMS ou 

tributado pelo ISS.180 

 Atualmente, esse conjunto de transações é praticado no mercado empresarial. Já na 

primeira metade do século passado, o conceito de atividade mercantil foi repensado pela 

                                                 
179  Deixamos, propositadamente, de nos referir ao IPI nesse contexto. A sua hipótese de incidência não é 

excludente, como ocorre na dupla ICMS e ISS. Em um sentido econômico, que também pode verificar na 
sua estruturação jurídica, a sua incidência ocorre em um subconjunto das hipóteses de incidência do 
ICMS. Isso, no nosso entender, é uma regra excepcional, expressamente prevista na Constituição, pois a 
regra, como já mencionamos anteriormente, é a não interposição de bases tributárias. 

180  Pela técnica legislativa adotada no Brasil, somente os serviços listados em lei complementar são passíveis 
de tributação pelo ISS. Dessa forma, podem existir serviços que, por não constarem nessa lista, não sejam 
tributados. É por essa razão que dissemos que potencialmente todas as transações podem vir a ser 
tributadas. A efetividade da tributação é, nesse caso, de um contínuo aperfeiçoamento da legislação. 
Obviamente, também não são tributadas as operações com bens e as prestações de serviços por opção da 
sociedade (imunidades e isenções). 
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doutrina comercialista, que o substituiu pelo conceito de empresa. Esse conceito também 

não é de fácil delimitação, mas, em um sentido econômico, “refere-se essencialmente à 

economia de troca, pois somente na órbita da economia de troca, a atividade do empresário 

pode adquirir caráter profissional”. Empresa é, portanto, “toda organização de trabalho e 

capital tendo como fim a produção de bens e serviços para troca”.181 

 A doutrina moderna insere a empresa na dinâmica da economia, decorrendo dessa 

assertiva algumas conclusões. A primeira é que o lucro, perseguido pelo empresário, 

constitui o motivo da atividade empresarial, necessário para justificar o risco da empresa: 

O risco da empresa – risco técnico inerente a cada procedimento 
produtivo, e risco econômico, inerente à possibilidade de cobrir os custos 
de trabalho (salários) e dos capitais (juros) empregados, com os 
resultados dos bens ou serviços produzidos para a troca – faz com que o 
empresário se reserve um trabalho de organização e de criação para 
determinar de acordo com adequadas previsões o modo de atuação da 
produção e da distribuição de bens. É esta a contribuição típica do 
empresário; daí aquela especial remuneração do empresário chamada 
lucro (margem diferencial entre os resultados e os custos) e que constitui 
o motivo normal da atividade empreendedora no plano econômico.182 

 A segundo conclusão é que a função do empresário não se resume apenas a 

intermediação de riquezas, mas também a sua criação: 

Verdade é que através da atividade do empresário emprega-se o trabalho 
e o capital, disponíveis no mercado e assim é satisfeita a demanda dos 
bens e serviços, por parte do mercado. Mas, aos bens e serviços 
fornecidos pelo empresário ao mercado, são incorporados não somente o 
trabalho de execução e os capitais empregados, mas também o trabalho 
organizado e criado pelo empresário. 
Isto vale para qualquer que seja o objeto da empresa; consista este na 
transformação dos bens preexistentes em novos bens ou serviços, como 
ocorre na atividade agrícola e industrial, ou no aumento da utilidade dos 
bens já existentes, através da sua distribuição no mercado de consumo, 
como ocorre na atividade comercial (intermediadora) em sentido estrito; 
opere a empresa no mercado de mercadorias, como ocorre no campo da 
atividade agrícola, industrial ou comercial, ou opere no mercado de 
capitais, como ocorre no campo da atividade bancária e de seguros.183 

                                                 
181  ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. Trad. Fábio Konder Comparato. Revista de Direito Mercantil, São 

Paulo: Revista dos Tribunais, ano XXXV, n. 104, out.-nov. 1996, p. 109-110. No conceito de empresa, 
portanto, não se incluem formas de organização que não tenham por objetivo inserir bens e serviços no 
mercado (como a construção de uma casa para uso próprio). 

182  Ibid., loc. cit. 
183  Sublinhamos que o termo empresa deve ser tomado em sentido lato. Refere-se a toda atividade 

organizadora de capital e trabalho que tenha por objetivo produzir ou intermediar, de forma profissional, 
bens e serviços no mercado de consumo. Esse conceito aplica-se, portanto, tanto às grandes corporações 
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 Finalmente, o caráter profissional da atividade do empresário é um elemento natural 

da empresa:  

O princípio da divisão do trabalho e a necessidade de repartir no tempo as 
despesas da organização inicial, de fato, orientam naturalmente o 
empresário, para especializar a sua função através de uma atividade em 
série, dando lugar a uma organização duradoura, normalmente, com o 
escopo de ganho.184 

 Em síntese, entendemos que a atividade empresarial de produção e intermediação 

de bens e prestação de serviços constitui a base de tributação dos impostos sobre consumo. 

A estrutura do IVA permite, como já foi exposto, tributar todo o conjunto dessas 

transações. 

 Na experiência brasileira, contudo, a bipartição da competência entre Estados e 

Municípios para tributar essas transações tornou necessário efetuar a distinção entre 

operação com mercadoria e prestação de serviço. Ao tentar cumprir essa tarefa, a doutrina 

nacional enveredou por um caminho difícil de sustentar ao longo dos anos, pois construiu 

uma linha de pensamento que preconiza ser a atividade mercantil, em sua acepção clássica, 

ou seja, de intermediação de bens, a base de incidência do ICMS. Daí a definição de 

mercadoria como bem móvel corpóreo preordenado à prática de operações de revenda. 

 A rigor, essa concepção contempla apenas as atividades intermediadoras de riqueza, 

excluindo as atividades criadoras de riqueza da base de incidência do ICMS. Além disso, a 

exigência de que o bem seja corpóreo também exclui da possibilidade de tributação as 

transações com bens virtuais, que, a cada dia, crescem em volume e importância 

econômica. 

 Retomamos nosso pensamento de que não é possível identificar a base de 

incidência do ICMS com base em um conceito puramente ontológico de mercadoria. Para 

tanto, é necessário tomar em consideração o conjunto de atividades das empresas na 

                                                                                                                                                    
quanto ao empresário individual: “A função organizadora do empresário é mais evidente nas empresas de 
maiores dimensões – grandes e médias empresas – nas quais o trabalho de organização do empresário se 
destaca nitidamente do trabalho dos seus dependentes, mas subsiste também na pequena empresa na qual 
a prestação do trabalho pessoal do empresário e de seus familiares prevalece sobre o emprego do trabalho 
dos demais, além do emprego de capitais, mas não exclui, em escala reduzida, o emprego de trabalho ou 
mesmo de capitais” (ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. Trad. Fábio Konder Comparato. Revista de 
Direito Mercantil, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano XXXV, n. 104, out.-nov. 1996, p. 109-110). 

184  Ibid., loc. cit. 
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produção e intermediação de bens e serviços, excluindo as transações com bens e serviços 

que fazem parte da materialidade de outros impostos previstos na Constituição. 

 Com base em nosso entendimento, portanto, mercadoria, para efeito de incidência 

do ICMS, é todo bem móvel produzido ou recebido pelo empresário para ser fornecido ao 

mercado de consumo.  

5.5  O comércio eletrônico 

 Não é superlativo dizer que, entre as inovações tecnológicas das últimas décadas, a 

informática e, especialmente, a internet impuseram uma profunda alteração nas relações 

sociais e econômicas. E, se já havia grande dificuldade em dirimir conflitos de incidência 

entre o ICMS e o ISS no “mundo real”, o “mundo virtual” trouxe problemas ainda mais 

complexos para serem solucionados. 

 Marco Aurélio Greco afirma, com correção, que o “virtual” passou a ter valor 

próprio, independentemente de seu suporte físico ou mesmo do meio de sua transmissão.185 

Se já era discutível, para fins de tributação, em que consistiam música, filmes, imagens e 

textos, quando agregados a um suporte físico, o que se dirá quando esses bens são despidos 

desse suporte? E o software, que Tércio Sampaio Ferraz Jr. entende que é algo que não 

pode ser nem mesmo classificado como um bem virtual, pois, para essa espécie, “a noção 

de intangibilidade é inadequada, pois construída a partir da percepção fisicamente nuclear 

da realidade”?186 

 As transações com essa espécie de bens, denominados “virtuais”, somente se 

tornaram possíveis com o advento da internet, como será analisado em maiores detalhes no 

capítulo seguinte. O que questionamos, nesse momento, é se as transações com esses bens 

podem ser alcançadas pela incidência do ICMS. 

5.5.1  O comércio eletrônico como sinônimo de contratação interativa 

 É necessário considerar, inicialmente, que o termo comércio eletrônico foi 

inicialmente utilizado para identificar a modalidade negocial efetuada com base na 

                                                 
185  GRECO, Marco Aurelio. Internet e direito. São Paulo: Dialética, 2000, p. 17.  
186  FERRAZ JR., Tercio Sampaio. O direito entre o futuro e o passado. São Paulo: Noeses, 2014, p. 39. 
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“contratação interativa”, que é “aquela que resulta da comunicação entre uma pessoa e um 

sistema previamente programado com o qual o usuário da rede interage quando acessa um 

website”.187 

 O objeto de uma contratação interativa, portanto, pode ser tanto um bem “corpóreo” 

como um bem “incorpóreo” (“virtual”). Mas, antes de analisarmos as transações com essa 

última espécie de bens, devemos tecer algumas considerações sobre os efeitos que essa 

nova modalidade de negócio causaram nas relações entre os Estados e o Distrito Federal. 

 Anteriormente às alterações introduzidas no texto constitucional pela EC 87, de 

2015, com vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, considerava-se como internas todas as 

operações cujo destinatário não era contribuinte do imposto, mesmo na hipótese de esse 

último não estar situado no mesmo Estado do remetente. Ou seja, até a entrada em vigor 

dessas novas regras, o remetente devia aplicar a alíquota interna sobre o valor da operação 

e recolher o imposto devido ao Estado em que estava localizado. 

 Essa regra gerou veementes protestos de alguns Estados. Alegavam que nos últimos 

anos cresceu exponencialmente o número de aquisição de bens por pessoas físicas 

utilizando a rede mundial de computadores. Como as vendas são feitas por contribuintes 

localizados nos Estados mais desenvolvidos economicamente (especialmente São Paulo), 

houve perda de receita dos Estados menos desenvolvidos (uma vez que essas operações 

eram consideradas internas, o que significa que o imposto devido é recolhido, em sua 

totalidade, para o Estado de origem). 

 Após longas discussões nas reuniões do CONFAZ foi enviada proposta de alteração 

do texto constitucional para unificar a regra de aplicação das alíquotas interestaduais para 

todas as hipóteses que destinem bens ou serviços para outro Estado (ou seja, nos casos em 

que o remetente e o destinatário estejam situados em unidades diferentes da federação). 

 Na nova redação que a EC 87/2015 deu ao inciso VII do art. 155, § 2º, “nas 

operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou 

não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá 

ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a 

alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual”. 
                                                 
187  SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Responsabilidade civil dos provedores de conteúdo pelas transações 

comerciais eletrônicas. In: SIVA, Beatriz Tavares da; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Orgs.). 
Responsabilidade civil na internet e nos demais meios de comunicação. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
82. 
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 Note-se, como a parcela do Estado de destino corresponde à diferença entre a 

alíquota interna, prevista na sua legislação, e a alíquota interestadual, deverá o rementente, 

a cada operação, consultar essa informação para efetuar o cálculo do imposto devido.188 

 Em outras palavras, se os clientes estiverem espalhados em todo o território 

nacional, o que é cada vez mais comum, o contribuinte deverá conhecer todas as alíquotas 

vigentes nas vinte e sete legislações regentes do ICMS. E isso, diga-se de passagem, será 

apenas um dos muitos problemas a serem enfrentados por esses contribuintes.  

5.5.2  O comércio eletrônico como sinônimo de transações com bens virtuais 

 O outro significado que se empresta à locução comércio eletrônico são as 

transações econômicas que tenham por objeto os bens “virtuais”.  

 Conceituar bens “virtuais”, subconjunto dos bens “intangíveis”, é tarefa árdua. Na 

verdade, todo conjunto de bens “intangíveis”, pela sua preponderância cada vez mais 

acentuada, na vida econômica, tem levado os estudiosos a se debruçarem sobre eles, com 

grande preocupação, pois essa intangibilidade traz problemas difíceis de serem 

equacionados para a tributação.189 

 Para nos fixarmos somente nos bens “virtuais”, vencida a etapa de conceituá-los 

como mercadorias, restam, ainda, sob a ótica do ICMS, vários ajustes a serem feitos. Local 

da operação, definição de estabelecimento responsável, saída física da mercadoria e tantos 

outros elementos formam a base estrutural da tributação do ICMS, tal como se pode 

verificar pela leitura dos dispositivos da Lei Complementar 87/96. Todos esses elementos 

levaram, é certo, a materialidade das mercadorias e agora reclamam uma atualização. 

 Como apontamos em item precedente desse trabalho, entendemos por bem 

“virtual”, para efeito da incidência do ICMS, os mesmos bens que, até um certo momento 

do desenvolvimento tecnológico, necessitavam de um invólucro material para ser possível 

a sua comercialização. Essa necessidade, contudo, não pode levar a confundir o bem com o 

                                                 
188  Pois é do remetente a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a 

alíquota interna e a interestadual, se o destinatário for não contribuinte (art. 155, § 2º, VIII, “b”). Se o 
destinatário for contribuinte do imposto, caberá a ele essa responsabilidade (art. 155, § 2º, VIII, “a”). 

189  A esse respeito cf.: GRECO, Marco Aurélio. Sobre o futuro da tributação: a figura dos intangíveis. 
Direito Tributário Atual, v. 25, p. 108-120, 2011. Segundo o autor, há seis grandes grupos de bens 
intangíveis, sendo que os bens virtuais constituem somente um desses grupos. 
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seu suporte físico. O livro é muito mais que o papel impresso, e a música transcende o vinil 

ou a mídia em que está gravada. São as histórias, pensamentos, poemas, músicas e 

desenhos que constituíam e continuam a constituir o interesse da aquisição desses bens, e 

não a sua base física. 

 Com o advento da internet foi possível alterar a forma de comercialização desses 

bens. O suporte físico, como papel ou outras mídias, passou a ser prescindível, substituído 

pelo uso da transação eletrônica. Mas, na essência, são os mesmos bens cuja existência é 

anterior ao advento das redes de internet, e, para efeito da incidência do ICMS, esse é o 

aspecto principal a ser considerado.  

 Já expusemos nesse trabalho a nossa opinião de como o constituinte opera ao 

efetuar a divisão de competência tributária entre as pessoas políticas. Em um momento pré-

jurídico, nas candentes discussões que se travam no palco político, o legislador 

constituinte, debruçando-se sobre a realidade econômica, sobre as manifestações de 

riqueza, decide sobre a tributação desses setores, dividindo as competências tributárias 

entre os entes federativos na medida de sua competência material. Quanto maior for a 

competência material, quanto maior for a responsabilidade de atuação dos entes 

federativos, mais ampla será a sua competência tributária. 

 Em um momento seguinte, o político é traduzido no jurídico, por meio da 

introdução de normas no sistema, vazadas no código que o caracteriza, ou seja, em regras 

de estrutura ou de conduta, mas sempre registradas na linguagem do deôntico. 

 Aos Estados, a Constituição delegou competência para instituir imposto para 

tributar as atividades das empresas que consistem na produção e intermediação de bens e 

prestação de determinados serviços, excluindo as transações com bens e serviços que 

fazem parte da materialidade de outros impostos previstos em seu texto.  

 Portanto, entendemos que a hipótese de incidência do ICMS, em sua vertente 

mercadoria, abrange as transações com bens virtuais que, antes do advento da internet, 

eram comercializados na forma tradicional. 

 Não podemos finalizar esse capítulo sem, antes, tecer algumas breves considerações 

sobre os direitos autorais. E fazemos isso, pois há quem sustente que, sobre as transações 

com textos, filmes e músicas por meio eletrônico, não há incidência do ICMS, pois trata-

se, na hipótese, de transmissão dessa modalidade de direitos. 
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 Em apertada síntese, os direitos autorais são aqueles que “incidem sobre as criações 

do gênio humano, manifestadas em formas sensíveis, estéticas ou utilitárias, ou seja, 

voltadas, de um lado, à sensibilização e à transmissão de conhecimentos”. O objeto dessa 

modalidade jurídica é, assim, regular “as relações jurídicas advindas da criação e da 

utilização econômica de obras intelectuais estéticas e compreendidas na literatura, nas artes 

e nas ciências”.190 

 Há, portanto, dois momentos distintos a serem considerados em relação às obras 

intelectuais estéticas: a sua criação e a sua utilização econômica (que pressupõe a sua 

inserção no mercado). Sem ter a pretensão de fazer grandes digressões sobre esse 

fascinante ramo do direito, observamos que, assim como tudo o que ocorre atualmente em 

nossa sociedade, essas relações são marcadas pela complexidade.  

 Ainda na fase de criação da obra intelectual, há hipóteses em que a consecução do 

trabalho é feita de forma individual, como é o caso do artista plástico, do romancista, do 

poeta ou do dramaturgo. Porém, há situações que exigem um grande aparato para que essa 

criação venha a lume. Pensemos, por exemplo, na quantidade de recursos necessários para 

a produção de uma peça teatral, uma série televisiva ou de um filme, bem como na 

quantidade de pessoas envolvidas no processo, como diretores, atores, roteiristas, 

iluminadores e compositores musicais. Em suma, boa parte da criação de obras estéticas 

atualmente somente pode ocorrer pela atuação de empresas especializadas. 

 Depois de criada, a utilização econômica da obra pressupõe a sua inserção no 

mercado. Se na fase de criação ainda é possível identificar hipóteses de trabalho puramente 

individuais, isso praticamente não ocorre nessa fase. A inserção é feita por uma empresa do 

setor que adquire os direitos sobre a obra do autor, mediante contrato de direitos 

autorais.191 

 Apesar de mencionarmos apenas duas fases distintas, esse mercado é altamente 

complexo e exige a atuação de várias empresas com expertises necessárias para 

impulsionar o processo de criação e inserção de obras estéticas no mercado. Não obstante 

                                                 
190  BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 5. ed. Revista, atualizada e ampliada por Eduardo C. B. Bittar. 

Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 2, 27. Os direitos autorais são de duas ordens: os direitos morais 
(pessoais, perpétuos, inalienáveis, inalteráveis e impenhoráveis) “são vínculos perenes que unem o 
criador a sua obra, para a realização da defesa de sua personalidade”; e os direitos patrimoniais 
(alienáveis, temporais, penhoráveis e prescritíveis), que “são aqueles referentes à utilização econômica da 
obra, por todos os processos técnicos possíveis” (ibid., p. 69, 71). 

191  Ibid., p. 81. 
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essa observação, podemos afirmar que a utilização econômica da obra é precedida pela 

transferência dos direitos patrimoniais do autor para a empresa que irá inseri-la no mercado 

ou a empresa contrata o autor (ou autores) para criar a obra.  

 Do ponto de vista patrimonial, uma coisa são os vínculos contratuais que se 

estabelecem entre autores e empresas até a inserção da obra no mercado; outra são os 

vínculos que se estabelecem após a inserção da obra no mercado, que, obedecidas certas 

peculiaridades, devem ser tratadas do ponto de vista do consumo de bens e serviços. 

 Um exemplo talvez seja necessário para explicar melhor nossa posição. Um escritor 

firma contrato de direitos autorais com uma editora para publicar o seu livro. Por meio 

desse ajuste, transfere para a editora os direitos de utilização econômica da obra, e ela, por 

sua vez, em contraprestação, paga o valor convencionado entre eles. Posteriormente, após 

finalizar a edição do livro, a editora o insere no mercado, ofertando-o em livrarias ou 

qualquer outro ponto de venda para quem tiver interesse em adquirir um exemplar. Ao 

comprar um exemplar do livro, o consumidor não está adquirindo direitos autorais. Está 

adquirindo um exemplar da obra como qualquer outro bem. Essa aquisição, é certo, tem 

algumas peculiaridades, algumas limitações, pois a obra está protegida pelos direitos 

autorais, o que impede, por exemplo, que o adquirente efetue cópias do exemplar e os 

venda no mercado. Isso apenas comprova que ele não adquiriu direitos autorais, mas 

apenas um exemplar da obra para o seu uso pessoal. 

 Não fosse a imunidade constitucional que impede a incidência de qualquer imposto 

sobre livros, jornais e revistas, cremos que não haveria dúvida sobre a incidência do ICMS 

nessa operação. Mas esse argumento vem à tona se o livro, ou outro bem, for 

comercializado de forma eletrônica. Altera a natureza jurídica da operação o fato de 

estarmos diante da venda de um livro em papel ou na forma eletrônica? Não, não altera. 

Em ambas as hipóteses, os direitos autorais foram transferidos em momento anterior, em 

contrato entre o autor da obra e a editora.  

 Em síntese: a transferência dos direitos autorais é decorrente de contrato firmado 

entre o autor da obra e a empresa que irá inseri-la no mercado (contrato de direitos 

autorais); a relação jurídica que se estabelece posteriormente à inserção da obra no 

mercado é a de venda e compra de um bem. 

 A nosso ver, essa situação não se altera se o texto, o filme ou a música estiverem 

despidos de seu suporte material e forem comercializados de forma eletrônica. As mesmas 
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relações contratuais se estabelecem entre o autor da obra e a empresa que irá inserir a obra 

no mercado e, posteriormente, entre os vendedores e os adquirentes da obra no mercado de 

consumo. 
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6  HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ICMS E O CONCEITO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 

 Como já apontamos, os conceitos fechados utilizados pelo legislador na definição 

da hipótese de incidência do ICMS é um dos seus principais defeitos, uma vez que essa 

rígida estrutura jurídica não dota o imposto da necessária flexibilidade que torne possível a 

disciplina dos novos modelos que surgem com velocidade cada vez mais vertiginosa no 

mundo negocial.  

 Demonstramos, no capítulo anterior, que as profundas alterações verificadas no 

ambiente socioeconômico impõem que o conceito de mercadoria elaborado pela doutrina 

seja atualizado. Mas, para tanto, foi necessário, também, uma reformulação do que se 

entende pela base de incidência desse imposto. Nesse capítulo, analisaremos como o 

exegeta também se depara com sérias dificuldades em relação ao conceito de serviço de 

comunicação para delimitar a incidência do imposto nessa modalidade de transações.  

 Como ponto de partida para a formulação do conceito de serviço e comunicação 

que julgamos adequado, adotaremos as mesmas ideias já expostas, partindo de uma nova 

visão sobre a base de incidência do ICMS.  

 Desde que o ICM ingressou em nosso ordenamento, houve uma identificação de 

seu regime jurídico com o regime mercantil no sentido clássico, ou seja, de intermediação 

de mercadorias. A inclusão de duas modalidades de serviços em sua base não alterou muito 

essa situação. De um lado, o imposto em sua composição original; de outro, mais dois 

impostos que, não obstante estarem unidos em uma mesma sigla, ICMS, se estruturavam 

como duas figuras à parte. 

 Esse pensamento, contudo, não se sustenta. Para evitar repetições, remetemos aos 

argumentos alinhavados no capítulo anterior, em que demonstramos que a base de 

incidência desse imposto é uma parcela do conjunto de transações, praticadas de forma 

profissional, de operações com bens e prestações de serviços, que constituem a atividade 

das empresas, em seu sentido econômico.  

 E, nessa base, é possível distinguir operações com mercadorias (no sentido que 

construímos no capítulo anterior) e prestações com as duas espécies de serviços previstas 
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no texto constitucional. Como adiantamos, a análise do que se entende por prestação de 

serviços de comunicação é objeto do presente capítulo. 

6.1  A tributação do serviço de comunicação na ordem constitucional anterior 

 Na ordem constitucional anterior, a competência para tributar a prestação de 

serviços de comunicação era bipartida entre os Municípios (prestações locais) e a União 

(demais hipóteses).  

 A Emenda Constitucional nº 18/65, assim como a Constituição de 1967, não trouxe 

nenhum elemento que possibilitasse definir o conceito de serviço de comunicação. Essa 

tarefa foi cumprida com a edição do Código Tributário Nacional, em 1966, cujo art. 68, II, 

define essa espécie de serviço como “a transmissão e o recebimento, por qualquer 

processo, de mensagens escritas, faladas ou visuais”. Nos artigos 69 e 70, esse diploma 

especifica que a base de cálculo do imposto é o preço do serviço prestado, sendo o 

contribuinte o prestador. 

 Por ser serviço ainda incipiente no território brasileiro, a efetiva cobrança do 

imposto sobre serviço de comunicação somente foi efetivada pela União em 1985 com a 

edição do Decreto-lei nº 2.186, de 1984. Provavelmente o desinteresse da União pela 

efetiva cobrança desse imposto era justificada pela existência do Fundo Nacional de 

Telecomunicações (FNT), que tinha por finalidade angariar recursos para o sistema 

Telebrás e incidia especificamente sobre os serviços de telefonia.192  

 O FNT foi revogado com edição do aludido Decreto-lei nº 2.186/84, mas a União 

continuou a tributar somente os serviços de telefonia, embora sua competência fosse mais 

ampla, ou seja, sobre serviços de comunicação. O art. 1º desse diploma legislativo 

circunscrevia a incidência do imposto federal à “prestação de serviços de telecomunicações 

destinados ao uso do público”, e os seus incisos isentavam os serviços de telefonia quando 

prestados em chamadas locais originadas de telefones públicos e os serviços relacionados à 

televisão e radiodifusão sonora. 

 Apesar da existência da autorização constitucional conferida aos Municípios para 

instituir a exigência do ISS sobre os serviços de comunicação que estivessem fora da 

                                                 
192  MOREIRA, André Mendes. A tributação dos serviços de comunicação. São Paulo: Dialética, 2006, p. 44. 
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competência da União, a exigência de que tais prestações não ultrapassassem o âmbito 

territorial local foi um óbice que, na prática, limitou muito a efetividade dessa exação. 

 Nesse sentido, o STF decidiu que somente seria possível a incidência do ISS 

municipal sobre a prestação de serviço de comunicação relacionado à transmissão de 

propaganda ou publicidade por emissora de televisão ou rádio, se o sinal não pudesse ser 

captado fora dos limites do Município.193 

 Embora não fosse tarefa das mais singelas, à época, estabelecer com precisão se o 

alcance do sinal da televisão ou rádio estava ou não restrito exclusivamente ao âmbito 

local, o STF aplicou corretamente a discriminação constitucional das competências 

tributárias para decidir a matéria. Contudo, em outra oportunidade, essa Corte entendeu 

que, mesmo na hipótese de prestação de serviço de telefonia intramunicipal, somente seria 

possível a exigência do ISS se a concessão fosse restrita ao âmbito local. Ou seja, se o 

titular também tivesse concessão para prestar serviços de telefonia intermunicipal, 

interestadual ou internacional, o titular da competência tributária seria a União e não o 

Município.194 

 Ressalte-se que, como o serviço de telefonia, à época, era federalizado e integrado, 

a decisão praticamente anulou a competência municipal para exigir o ISS sobre esse tipo 

de serviço de comunicação.195 

 Diante de todo esse quadro, no período compreendido entre a Emenda 

Constitucional nº 18, de 1965, e a Constituição de 1988, a tributação do serviço de 

comunicação ficou restrita, praticamente, ao serviço de telefonia e, mesmo assim, com 

pouca relevância em termos de arrecadação.  

 Essa situação mudou drasticamente após a promulgação da Constituição de 1988, 

que marca a unificação, nas mãos dos Estados e do Distrito Federal, da competência para 

tributar os serviços de comunicação. 

 Após a promulgação da atual Constituição, dois fatores contribuíram fortemente 

para o aumento do interesse dos governos sobre a tributação dos serviços de comunicação. 

O primeiro foi a privatização dos serviços de telecomunicação, iniciado em 1998, seguido 

da rápida expansão do acesso a esses serviços. O segundo foi a criação de novos serviços, 

                                                 
193  RE 90.749/BA (1979) e RE 91.913/SC (1980)  
194  RE 83.600/SP (1979) 
195  MOREIRA, André Mendes. A tributação dos serviços de comunicação. São Paulo: Dialética, 2006, p. 47. 
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até então inexistentes, ou muito incipientes, como o serviço de banda larga (internet) e o de 

televisão por assinatura.196 

 O grande aumento de usuários de serviços de comunicação implicou, de forma 

direta, no incremento das receitas tributárias relacionadas a esse setor de atividade 

econômica.197 

6.2  A tributação do serviço de comunicação após a promulgação da Constituição de 

1988 

 A atual Constituição unificou a competência tributária para instituir imposto sobre 

prestação de serviço de comunicação, até então compartilhada pela União e Municípios, 

outorgando-a aos Estados e ao Distrito Federal. Como foi apontado, esse serviço passou a 

compor a base de incidência do ICMS, juntamente com as operações relativas à circulação 

de mercadorias e as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal (art. 

155, II, da Constituição). 

 O termo comunicação é amplo e comporta vários significados. Não há atividade 

humana que prescinda de comunicação, desde as mais corriqueiras até as mais complexas. 

Obviamente o imposto não pode incidir sobre a qualquer atividade de comunicação, pois 

ela não representa, por si só, um signo apto de percepção, utilização ou transferência de 

riqueza que, como foi apontado, é buscado pelo legislador constitucional ao escolher os 

pressupostos de fato para determinação das bases de tributação.  

 De fato, a comunicação é a base de relações intersubjetivas, que podem ou não ter 

caráter patrimonial. As relações patrimoniais, por terem substrato econômico, podem vir a 

ser gravadas tributariamente, mas são elas, e não a comunicação que lhes dá suporte, que 

                                                 
196  De acordo com os dados fornecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), é possível 

verificar o expressivo aumento do número de acessos aos principais serviços de telecomunicações nos 
últimos anos. Os dados relativos aos serviços de telefonia fixa e móvel estão disponíveis no período de 
1998 até 2014 e os de televisão por assinatura e banda larga no período de 2005 até 2014. O incremento 
do número de acessos da telefonia fixa foi de 20 milhões (1998) para 45 milhões (2014); telefonia móvel, 
de 7,4 milhões (1998) para 280,7 milhões (2014); televisão por assinatura, de 4,18 milhões (2005) para 
19,57 milhões (2014); banda larga, de 4,39 milhões (2005) para 23,97 milhões (2014) (ANATEL. Dados. 
Disponível em: <http://www.anatel.gov.br/dados>. Acesso em: 13 abr. 2015). 

197  Em 2014, as empresas de telecomunicação recolheram aproximadamente R$ 35 bilhões a título de ICMS 
(BRASIL. Receita Federal do Brasil. Carga tributária no Brasil – 2014. Disponível em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/29-10-2015-carga-tributaria-2014>. Acesso em: 12 nov. 2015). 
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suportam esse ônus. Tomemos, por exemplo, o professor que é contratado por uma escola 

para proferir uma aula. Ele certamente irá se comunicar com os alunos no exercício dessa 

atividade, mas sobre o pagamento dos serviços prestados não incidirá o ICMS na 

modalidade comunicação, e sim o ISS. 

 Como primeira conclusão, pode-se afirmar que o imposto não incide na 

comunicação direta entre o emissor e o receptor da mensagem, seja nas relações pessoais, 

desprovidas de caráter econômico, seja nas profissionais que ostentam essa marca. 

  Mas a comunicação nem sempre ocorre de forma direta. Para que isso ocorra, deve 

haver uma conexão física que possibilite ao emissor transmitir a sua mensagem ao 

receptor. Se não houver essa conexão física, ainda assim poderá ser estabelecida a 

comunicação, mas, nessa hipótese, emissor e receptor deverão se valer de um artifício que 

a torne possível. Esse artifício, que possibilita a comunicação entre ausentes, ou seja, entre 

aqueles que não estão conectados fisicamente, está no cerne da prestação do serviço de 

comunicação.  

 É por essa razão que o já citado art. 68, II, do CTN, define essa espécie de serviço 

como “a transmissão e o recebimento, por qualquer processo, de mensagens escritas, 

faladas ou visuais”. A Lei Complementar 87/96 trilha caminho semelhante, ao disciplinar, 

em seu art. 2º, III, que o imposto incide sobre “prestações onerosas de serviços de 

comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, 

a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza”. 

 É interessante notar que a definição da Lei Complementar 87/96 denota uma 

aproximação do conceito de serviço de comunicação com o serviço de telecomunicação. 

Isso fica evidenciado pela parte final do dispositivo que, ao explicitar os meios pelos quais 

o serviço de comunicação é prestado, faz referência somente aos meios telemáticos.198 

 Mas o serviço de telecomunicação tem um significado mais restrito que o serviço 

de comunicação. De acordo com o § 1º do art. 60 da Lei 9.472/97 (Lei Geral das 

Telecomunicações), “telecomunicações é a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, 

                                                 
198  Que tem grande semelhança com a definição de serviço de telecomunicações do art. 24, 2, da Diretiva 

2006/112/EC: “‘Telecommunications services’ shall mean services relating to the transmission, emission 
or reception of signals, words, images and sounds or information of any nature by wire, radio, optical or 
other electromagnetic systems, including the related transfer or assignment of the right to use capacity for 
such transmission, emission or reception, with the inclusion of the provision of access to global 
information networks”. 
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caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza por fio, 

radioeletricidade, meios óticos, ou qualquer outro eletromagnético”. 

 Para que seja possível ocorrer a telecomunicação, no sentido especificado pela 

LGT, é necessário a existência de uma infraestrutura (física, radioelétrica ou ótica) 

conhecida como rede de telecomunicação. Sem a existência dessa rede é impossível a 

materialização da telecomunicação.199 

 José Eduardo Soares de Melo entende que serviço de telecomunicação é espécie da 

qual o serviço de comunicação é o gênero.200 Em desacordo com essa posição, Heleno 

Torres observa que nem toda prestação de serviço de telecomunicação é, necessariamente, 

serviço de comunicação, como o serviço de valor adicionado, por exemplo. Mas, prossegue 

o citado autor, essa modalidade encontra-se também excluído do próprio conceito de 

telecomunicação.201 

 Serviço de valor adicionado, a teor do disposto no art. 61 da LGT, “é a atividade 

que acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se 

confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, 

movimentação ou recuperação de informações”. Não se confunde, portanto, com serviço 

de telecomunicação, o que é reafirmado pelo § 1º do citado dispositivo e, por igual motivo, 

também não é serviço de comunicação. Assim, se não é serviço de telecomunicação e 

também não é serviço de comunicação, a nosso ver, de qualquer forma é exemplo que não 

serve de amparo à tese defendida por Heleno Torres. Concordamos, portanto, com José 

Eduardo Soares de Melo. Todo serviço de telecomunicação é serviço de comunicação, pois 

entre os dois há relação de espécie e gênero. 

 É compreensível que o legislador, tanto no caso do CTN quanto da Lei 

Complementar 87/96, tenha sido induzido a equipar esses dois conceitos. O serviço de 

telecomunicação é o serviço de comunicação mais presente nas relações sociais, 

inicialmente com o serviço de telefonia (ainda hoje o mais representativo desses serviços) 

e, atualmente, com o acréscimo dos serviços relacionados à internet e televisão por 

assinatura. 

                                                 
199  AZULAY NETO, Messod; LIMA, Antonio Roberto Pires de. O novo cenário das telecomunicações no 

direito brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen, 2000, p. 237. 
200  MELO, José Eduardo Soares de. ICMS teoria e prática. 9. ed. São Paulo: Dialética, 2006, p. 127. 
201  TORRES, Heleno Taveira. Direito tributário das telecomunicações e satélites. São Paulo: Quartier Latin, 

2007, p. 56. 
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 Todas essas modalidades têm em comum a necessidade de uma infraestrutura para 

que seja possível a prestação. Na realidade, os investimentos para a construção das redes 

de telecomunicação são muito elevados, o que explica a necessidade de, incialmente, o 

serviço de telecomunicação ter ficado sob a responsabilidade da União e, nos dias atuais, 

ser prestado por grandes corporações. 

 Por esse motivo, costuma-se relacionar a prestação de serviços de comunicação 

com aqueles prestados por meio desses dispendiosos aparatos. Mas os serviços de 

comunicação não se limitam à modalidade de telecomunicações. Desde que a prestação 

corresponda ao aspecto material desenhado pelo legislador constitucional, o imposto está 

apto a incidir, não tendo relevo para tanto o porte do contribuinte ou a complexidade 

intrínseca do negócio.202 

 Não obstante, é imperioso concordar que as telecomunicações assumiram um papel 

fundamental na sociedade atual, globalizada e conectada em tempo real, que demanda a 

cada dia serviços melhores, mais eficientes, com alto grau de tecnologia. Por esse motivo, 

e também pelos altos valores tributários arrecadados por esse setor, os serviços de 

telecomunicações assumem importância ímpar, a ponto de praticamente eclipsar os demais 

serviços de comunicação.  

6.3  Conceito de prestação de serviço de comunicação elaborado pela doutrina 

 Como já anotamos, a Constituição não traz elementos que permitam ao intérprete 

delimitar o conceito de comunicação, como também não permite, a partir do seu texto, 

definir mercadoria, serviço ou renda. E nem seria propositada tal definição, pois a função 

do legislador constitucional é dividir as bases de tributação entre as três esferas 

governamentais, outorgando competência a cada uma para instituir os tributos 

especificados. Não existe, portanto, uma definição constitucional de prestação de serviço 

de comunicação.  

 A legislação infraconstitucional, que em seus diversos planos concretiza a cadeia de 

positivação, tem relevo na tarefa de construção do conceito de prestação de serviço de 

                                                 
202  Raciocínio que também se aplicava ao ISSC da União. Nesse sentido cf. BALEEIRO, Aliomar. Direito 

Tributário Brasileiro. Atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p. 479, item 3. 
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comunicação. No caso dos serviços de telecomunicação, há um importante repositório 

legislativo regulatório que pode auxiliar nesse desiderato. Mas, assim como ocorre na 

tentativa de delimitar os demais conceitos constitucionais, o intérprete não deve se limitar 

aos textos normativos. 

 A dificuldade tem início na própria definição do que é a prestação de serviço que 

tem aptidão para a incidência tributária. Comparando a legislação brasileira com aquela 

adotada pelos países europeus, embora haja previsão da incidência do IVA sobre 

transações com bens e prestações de serviços, adotou-se uma fórmula que permite 

solucionar a (cada vez mais) difícil distinção entre esses conceitos: toda transação que não 

for uma operação com bem ou mercadoria é considerada prestação de serviço.203  

 No Brasil, como alerta Marco Aurélio Greco, “a definição de serviço se dá 

mediante um critério positivo”. Em outras palavras, é necessário conceituar não somente o 

que se entende por prestação de serviço, mas, também, definir qual é o serviço que está 

sendo objeto da tributação.204 

 Isso porque adotou-se, em nosso sistema tributário, uma dualidade na competência 

da tributação de mercadorias e na prestação de serviços. Para evitar a interpenetração 

dessas competências, o legislador adotou a técnica da enumeração legal dos serviços sobre 

os quais incidirão o ISS e, após 1988, aqueles que compõem a base de incidência do ICMS 

(estes previstos no próprio texto constitucional). 

 Em síntese, é necessário, primeiro, definir o que é prestação de serviço (trabalho de 

que a doutrina já se ocupou, como demonstrado anteriormente) e, em seguida, especificar 

qual é o serviço em tela. Somente após essas definições será possível saber se há incidência 

sobre a prestação e qual a pessoa política competente para tributar. 

  A noção básica do serviço objeto desse estudo está relacionada à necessidade de 

realizar a comunicação entre o emissor e o receptor quando esses dois polos estiverem 

separados espacialmente. Trata-se, portanto, de possibilitar a comunicação a distância, o 

que normalmente é feito por meio das redes de telecomunicação. 

 De uma forma geral, as posições doutrinárias, com o acréscimo de um ou mais 

elementos, entende que o serviço de comunicação consiste na atividade de colocar, de 

                                                 
203  “Supply of services” shall mean any transaction which does not constitute a supply of goods (Council 

Directive 2006/112/EC, art. 24, 1) 
204  GRECO, Marco Aurelio. Internet e direito. São Paulo: Dialética, 2000, p. 122. 
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forma onerosa, à disposição do usuário os meios e modos necessários à transmissão e 

recepção de mensagens. 

 Nesse sentido, Alcides Jorge Costa diz que a comunicação nem sempre é direta, 

mas transmitida por terceiros, detentores de meios que possibilitam a comunicação a 

distância. “Há quem detenha estes meios e os explore, pondo-os à disposição de quem 

deles queira utilizar-se para comunicar-se com terceiros. Trata-se no caso de serviços de 

comunicação e são estes serviços o objeto da tributação”.205 

 Na definição acima fica evidenciada outra condição também aceita pela ampla 

maioria da doutrina, qual seja, de que o serviço seja prestado por um terceiro que não se 

confunde nem com o emissor nem com o receptor da mensagem. 

 Essa ideia é desenvolvida com mais detalhes por Marco Aurélio Greco, que entende 

haver, no ambiente comunicativo, uma distinção entre a mensagem e o meio pelo qual ela 

é transmitida. Ou seja, de um lado, temos atividades que têm por conteúdo as mensagens 

em si e, por outro lado, atividades que têm por objeto a transmissão dessas mensagens. 

Conclui, com base nessa premissa, “que o critério fundamental para identificação do que 

configura serviço de comunicação é reconhecer que este só diz respeito ao fornecimento 

dos meios para a transmissão ou recebimento de mensagens e não ao seu próprio 

conteúdo”.206 

 Um exemplo pode ajudar a esclarecer esse pensamento. Uma escola tem em sua 

grade um curso de filosofia para iniciantes, que, devido ao grande sucesso alcançado pelas 

aulas, resolve gravá-las e disponibilizar o seu conteúdo em um portal na internet aos alunos 

que não tenham condições de frequentar presencialmente as exposições. Os alunos que 

frequentam o curso presencial pagam um determinado valor por ele. Aqueles que acessam 

as aulas pela internet, por sua vez, incorrem em dois custos distintos: um para a escola 

(pelo conteúdo das aulas) e outro para a empresa de internet (pela transmissão das aulas). 

Na primeira hipótese (curso presencial), há a prestação de um serviço de educação; na 

segunda hipótese (curso não presencial), temos, além do serviço de educação, a prestação 

do serviço de comunicação. 

 Esclarece ainda o citado autor a necessidade de não se confundir o “comunicar-se” 

com o “prestar serviço de comunicação”. Aquele que transmite mensagem a outra pessoa 

                                                 
205  COSTA, Alcides Jorge. Parecer inédito. São Paulo, 13 fev. 1997. 
206  GRECO, Marco Aurelio. Internet e direito. São Paulo: Dialética, 2000, p. 124. 
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está se comunicando, não presta serviço a ninguém. Prestador de serviço de comunicação é 

aquela pessoa que, distinta do emissor ou do destinatário da mensagem, fornece os meios 

que possibilitam a comunicação, “assim entendidos não apenas aqueles necessários para o 

transporte das mensagens, mas também aqueles que tornam possível a instauração de uma 

relação comunicativa, tais como interfaces, dispositivos, equipamentos, etc.”207. 

 Conclui, então, que o prestador de serviço de comunicação será sempre um terceiro 

na relação comunicativa entre o emissor e o receptor da mensagem, ou seja, aquele que 

fornece o “ambiente de comunicação”. Dessa forma, quem “tiver um meio próprio e 

transmitir mensagens próprias, também não estará prestando serviço de comunicação”.208 

 Para Paulo de Barros Carvalho, só haverá prestação de serviço de comunicação 

quando houver a junção dos elementos constitutivos da prestação de serviços e do processo 

de comunicação. Conclui, com base nessas premissas, que somente justifica a incidência 

do ICMS sobre a prestação de serviço que se configure na intermediação onerosa de 

emissão e recepção de mensagens entre duas ou mais pessoas ou, mais propriamente, no 

ato em que o prestador coloque à disposição do tomador os meios e modos necessários 

para que este se comunique com um terceiro.209  

  Para Roque Antonio Carrazza, a redução da ideia em sua dimensão mais simples, 

leva a considerar que o ICMS “só nasce quando, em razão de um contrato oneroso de 

prestação de serviços, A (o prestador), valendo-se de meios e materiais próprios ou alheios, 

intermedeia a comunicação entre B e C”.210  

 Mas, a par dessa aparente simplicidade, o autor impõe outras condições para que 

seja configurada a incidência do imposto. Alerta que a incidência do ICMS se dá sobre “a 

prestação dos serviços de comunicação (atividade-fim), não sobre os atos que a ela 

conduzem (atividade-meio)”, e, por esse motivo, “a simples disponibilização, para os 

usuários, dos meios materiais necessários à comunicação entre eles ainda não tipifica a 

prestação do serviço em exame, mas simples etapa necessária à sua implementação”.211 

 A incidência, portanto, somente será possível com a efetiva prestação do serviço, e 

não sua mera estipulação. E o serviço somente será considerado prestado quando se 
                                                 
207  GRECO, Marco Aurelio. Internet e direito. São Paulo: Dialética, 2000, p. 124. 
208  Ibid., p. 124-125. 
209  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2015, 

p. 769. 
210  CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 167 
211  Ibid., p. 171. 
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estabelecer a relação comunicativa, isto é, quando pelo menos duas pessoas, que não se 

confundem com o prestador, trocam mensagens entre si. É necessário, assim,  

[…] que a mensagem seja assimilada pelo receptor, que, captando e 
compreendendo o sinal enviado pelo emissor, com ele passa a interatuar. 
Noutras palavras, o receptor deve ter condições de ocupar a condição 
oposta, vale dizer, de dialogar com o emissor (que, assim, passará a 
ocupar o lugar de receptor)212. 

 No mesmo sentido, Humberto Ávila entende que a Constituição não confere 

competência aos Estados e ao Distrito Federal para tributar a comunicação e, tampouco, o 

serviço de comunicação. A referida competência só surge em seu entender, “quando 

houver ato ou negócio jurídico (prestação) que tenha por objeto o esforço humano 

empreendido em benefício de outrem (serviço) com a finalidade de criar interação entre 

emissor e receptor determinado a respeito de uma mensagem (comunicação)”.213 

 A posição majoritária da doutrina considera, portanto, que serviço de comunicação 

consiste na atividade de colocar, de forma onerosa, à disposição do usuário os meios e 

modos necessários à transmissão e recepção de mensagens. Alguns autores acrescentam, 

ainda, que o conceito de serviço de comunicação envolve necessariamente uma interação 

entre um emissor e um receptor determinado e a onerosidade diretamente relacionada a 

essa interação. 

6.4  Crítica ao conceito de prestação de serviço de comunicação elaborado pela 

doutrina 

 Entendemos que a posição defendida majoritariamente pela doutrina, no ingente 

esforço de definir algo tão etéreo como o serviço de comunicação, pecou em tratar como 

equivalentes os termos prestar serviço de comunicação e colocar à disposição de terceiros 

meios para que eles se comuniquem. De fato, os autores que defendem essa linha de 

                                                 
212  CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 171. 
213  ÁVILA, Humberto. Veiculação de material publicitário em páginas na internet. Exame da competência 

para instituição do imposto sobre serviços de comunicação. Ausência de prestação de serviços de 
comunicação. Revista Dialética de Direito Tribunário, São Paulo: Dialética, n. 173, 2010, p. 159. 
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pensamento adotaram essa equivalência como premissa, sem demonstrar, efetivamente as 

razões que levaram a essa conclusão.214 

 A posição majoritária da doutrina pode ser rebatida pelo prisma lógico-jurídico, 

como demonstra o estudo acima resumido. Contudo, a nosso ver, o desacerto dessa posição 

decorre exatamente desse tipo de enfoque, tão a gosto dos autores nacionais. Toma-se, 

como pressuposto, que o recorte da realidade feito pelo legislador para submeter a 

tributação determinadas manifestações de riqueza deve passar pelo crivo da abstração 

lógica-jurídica; nesse desiderato, faz-se um corte metodológico para separar as diversas 

manifestações do real, atribuindo-se aos vocábulos a significação que se entende 

juridicamente adequada para, enfim, traçar os limites do que pode ou não pode ser 

tributado. 

 Exemplo típico do método utilizado pela doutrina nacional pode ser observado no 

trecho a seguir destacado: 

A CF/88 empregou a expressão composta de três termos (prestação + 
serviços + comunicação), determinando que a competência tributária 
estadual surge com a sua conjugação, e nem chega a existir sem ela; há 
“prestação” quando houver um ato ou negócio jurídico que tenha por 
objeto o “serviço de comunicação”; há “serviço” quando houver um ato 
ou negócio jurídico que tenha por objeto o esforço humano empreendido 
em benefício de outrem; há “comunicação” quando houver um receptor 
determinado e uma remuneração diretamente relacionada à interação 
entre ele e o receptor.215 

 O problema é que, nesse processo, é possível construir modelos muito bem 

fundamentados juridicamente, mas que, efetivamente, não guardam conexão com a 

realidade econômica que o legislador pretendeu tributar. Se atentarmos, principalmente, 

aos critérios adicionados por parte desses autores, chega-se à conclusão de que o único 

serviço de comunicação passível de ser tributado pelo ICMS é o de telefonia, que é o único 

serviço de comunicação que se conforma aos requisitos por eles preconizados. Todos os 

demais serviços, como a televisão por assinatura e a banda larga, por exemplo, estariam 

excluídos da definição de serviço de comunicação. 

                                                 
214  MENDRONI, Fernando Batlouni. O ICMS sobre serviços de comunicação. Enfoque lógico-jurídico. 

Revista Tributária e de Finanças Públicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 50, 2003, p. 10-39. 
215  ÁVILA, Humberto. Veiculação de material publicitário em páginas na internet. Exame da competência 

para instituição do imposto sobre serviços de comunicação. Ausência de prestação de serviços de 
comunicação. Revista Dialética de Direito Tribunário, São Paulo: Dialética, n. 173, 2010, p. 164. 
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 Concordamos que o legislador não foi muito feliz ao escolher como pressuposto 

fático a ser submetido à tributação a prestação de serviços de comunicação, termo cuja 

amplitude gera conflitos interpretativos infindáveis. Dentro do modelo definido no sistema 

tributário nacional, poderia ter sido mais preciso ou, até mesmo, utilizar a técnica 

estabelecida para as demais modalidades de serviços, sujeitas ao ISS, nominando aqueles 

que são submetidos à tributação. 

 Contudo, o fato de ser necessário delimitar o conceito, por demasiado amplo, de 

comunicação não pode levar a conclusões desconectadas da realidade econômica que se 

pretende tributar. É fato que o legislador, ainda na ordem constitucional anterior, procurou 

submeter as atividades econômicas do setor de comunicação ao crivo da tributação. Que 

sentido teria, nesse contexto, excluir da incidência do ICMS as atividades das empresas de 

televisão por assinatura e de banda larga? Há, no mercado, alguém que ponha em dúvida 

que essas empresas exercem atividade de comunicação? A resposta, por óbvio, é negativa. 

No Brasil e no restante do mundo, essas empresas prestam serviço de comunicação (na 

modalidade telecomunicação), portanto sua atividade deve ser submetida à incidência do 

imposto que foi desenhado para tributá-la (ICMS, no Brasil e IVA, nos países que adotam 

esse tipo de imposto). 

 Destacamos, contudo, que expomos a doutrina mais recente, que construiu seu 

entendimento após a promulgação da atual Constituição. Contudo, ainda sob a égide da 

ordem anterior, Aliomar Baleeiro adotava definição mais ampla, e, ao comentar o antigo 

imposto sobre comunicações, alertava que a única restrição ao exercício da competência 

impositiva da União referia-se às prestações intramunicipais. “Quaisquer outras que 

importem em transmitir ou receber mensagens por qualquer processo técnico de emissão 

de sons, imagens ou sinais, papéis etc., estão sob o alcance do imposto federal, desde que 

constituam prestação remunerada de serviços”, concluía.216 

 A tarefa de definir serviço de comunicação não é nada singela, pois exige a 

delimitação de dois conceitos extremamente amplos e, a seguir, a conjugação dos mesmos. 

Existe, é inegável, um aparente conforto na definição que ora criticamos, pois parte-se de 

algo conhecido, que é o mais próximo de nossa experiência. Contudo, tomando como 

                                                 
216  BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi. 11. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 479. 
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pressuposto a espécie (serviço de telefonia) não se consegue uma definição adequada do 

gênero (serviço de comunicação).  

 Isso leva a um engessamento conceitual que exclui todas as demais espécies de 

serviço relacionadas a essa atividade econômica que não são tributadas pelo ICMS, mas, 

também, não são tributadas pelo ISS, pois não estão expressamente relacionadas em lei 

(pressuposto para a incidência do imposto municipal). Haveria, por assim dizer, um vácuo 

de incidência tributária que contraria o princípio da incidência ampla do conjunto das 

atividades empresariais de operações com mercadorias e prestações de serviços. 

 Por esses motivos, preferimos uma definição mais ampla de serviço de 

comunicação, que está em consonância com a legislação regulatória nacional e também 

com a experiência internacional. Para tanto, partimos do conceito de serviço de 

telecomunicação, espécie mais importante de serviço de comunicação, que se distingue 

pela existência de uma infraestrutura, física, radioelétrica ou ótica, que torna possível essa 

atividade.217 

 Na verdade, o que se procura tributar são as atividades das empresas que participam 

desse mercado específico. Nesse sentido, são serviços de telecomunicação as empresas que 

praticam atividades de transmissão, emissão ou recepção de sinais, palavras, imagens, sons 

ou informações de qualquer natureza por cabo, rádio ou outro sistema eletromagnético. Por 

seu turno, as demais modalidades de serviços de comunicação são aquelas que também 

estão relacionadas ao núcleo descrito, mas que não se valem de uma rede de 

telecomunicação para o desempenho de suas atividades.  

6.5  Proposta de classificação dos serviços de comunicação 

 A classificação é um expediente didático, que tem como objetivo facilitar a 

compreensão sobre um determinado tema. Para tanto, a teoria do conhecimento pode ser 

útil para esse trabalho, uma vez que classificar, antes de qualquer coisa, é uma operação 

lógica. Não obstante a importância desse tema, não temos a pretensão de nos alongar sobre 

                                                 
217  Estudos mais recentes adotam um conceito mais amplo de serviço de comunicação que aquele defendido 

pela doutrina: BERGAMINI, Adolpho. ICMS. São Paulo: Fiscosoft, 2012, p. 131-132; MAINIER, Paulo 
Henrique. A incidência do ICMS e as imunidades sobre a prestação de serviços de comunicação por 
veiculação de publicidade. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo: Dialética, n. 196, 2012, p. 
105; ANDRADE, Paulo Roberto. Veiculação de publicidade: ISS, ICMS ou nada? Revista Dialética de 
Direito Tributário, São Paulo: Dialética, n. 234, 2015, p. 90-92. 
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a metodologia a ser utilizada nas classificações. O que nos interessa, na verdade, é 

demonstrar em que se assemelham e em que se distinguem as diversas espécies desse 

mesmo gênero.218 

6.5.1  Serviços de comunicação lato sensu 

 Pela posição que adotamos, serviço de comunicação é gênero do qual serviço de 

telecomunicação é espécie. Ambos têm como pressuposto a existência de atividades de 

empresas do setor de comunicação de massa, que pressupõe a existência de um negócio 

jurídico, sinalagmático e oneroso, cujo objeto consiste em propiciar a comunicação entre 

ausentes. A nota distintiva do serviço de telecomunicação é que a prestação se perfaz com 

a utilização das redes de telecomunicações. É possível dividir, portanto, os serviços de 

comunicação (lato sensu) em duas classes: serviços de comunicação stricto sensu e 

serviços de telecomunicação. 

 Contudo, a diferença entre essas duas classes de serviços de comunicação é muito 

mais profunda do que pode transparecer à primeira vista. O mercado dos serviços de 

comunicação stricto sensu é muito diferente do mercado dos serviços de telecomunicações. 

O primeiro é marcado por ser de menor relevância, tanto econômica quanto social; o 

segundo, por ser um mercado que atende a uma parcela relevante da população e, além 

disso, de grande importância na economia.  

6.6.2  Serviços de comunicação stricto sensu 

 Embora a maioria dos serviços de comunicação stricto sensu não tenham, como já 

apontamos, a mesma importância dos serviços de telecomunicação, isso não se aplica à 

veiculação de material publicitário, que faz parte desse grupo. De fato, é difícil aquilatar a 

importância da publicidade no mundo negocial. Dela depende o sucesso ou o fracasso de 

produtos e serviços inseridos no mercado, o lucro ou o prejuízo das empresas, afinal, como 

se diz corriqueiramente, “a propaganda é a alma do negócio”. 

                                                 
218  Para mais detalhes sobre esse tema, consultar CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: 

linguagem e método. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 123 et seq. 
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 Como todas as atividades negociais do mundo atual, o mercado publicitário 

também é marcado por uma grande complexidade. Mas, de forma muito simplificada para 

a análise que interessa nesse trabalho, é possível distinguir duas atividades muito distintas: 

a criação da publicidade e a sua veiculação. A nosso ver, cada uma dessas atividades está 

sujeita a um regime de tributação distinto. 

 Os serviços prestados pelas agências de publicidade na criação e desenvolvimento 

de campanhas publicitárias são predominantemente de natureza intelectual e estão sujeitos 

à incidência do ISS, uma vez que expressamente previstos na lista de serviços anexa à Lei 

Complementar 116/2003.219 

 Quanto à atividade de veiculação de material publicitário, a Administração 

Tributária de São Paulo entende que é classicamente uma prestação de serviço de 

comunicação, logo no campo de competência impositiva do ICMS. A veiculação 

publicitária (ainda que se a denomine “inserção”), a título oneroso, constitui e sempre 

constituiu serviço de prestação de serviço de comunicação, pois tem por intuito justamente 

possibilitar a comunicação de informações (textos, desenhos e outros materiais 

publicitários) entre o anunciante e seus receptores.220  

 Contudo, não há consenso na doutrina se a veiculação e divulgação de textos, 

desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade (em sítios da internet, folhetos e 

encartes publicitários, comerciais em programação de televisão por assinatura) é atividade 

que pode ser considerada como prestação de serviço de comunicação sujeita à incidência 

do ICMS.  

 Segundo Roque Carrazza, essa modalidade de serviço não se confunde com o de 

comunicação, “ainda que levados a efeito por empresas ligadas ao setor de comunicações”, 

pois “o que se tributa por meio do ICMS são as prestações de serviços de comunicação, e 

não as prestações de quaisquer serviços por empresas de comunicação”. Dessa forma, “não 

tipifica a prestação de serviço de comunicação, seja porque a empresa que a realiza não 

coloca à disposição de terceiros os meios e modos para que troquem mensagens, seja 

porque o destinatário não é identificado, seja, ainda, porque não interage com o 

                                                 
219  “17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou 

sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários”. 
220  A Consultoria Tributária da Secretaria da Fazenda exarou esse entendimento em resposta a diversas 

consultas formuladas (Respostas à Consulta nº 897/1999; 226/2000; 39/2001; 41/2001; 445/2001; 
389/2004; 186/2005; 572/2006; 573/2006; 630/2006; 51/2010) e nas análises do Projeto de Lei 
Complementar nº 230/2004 (Nota Técnica de 16/05/2012) e nº 366/2013 (Nota Técnica de 13/05/2014). 
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emissor”.221 Humberto Ávila, no estudo já citado, também dessa forma, coerentemente, 

entende que o ICMS não incide sobre a veiculação de publicidade. 

 Há quem argumente que sobre essa modalidade de serviço não incide ISS por falta 

de amparo específico na legislação. De fato, constava no texto original da Lei 

Complementar 116/2003 item específico que autorizava os Municípios a exigir o ISS sobre 

“veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e 

publicidade, por qualquer meio”, que, contudo, foi objeto de veto pelo Executivo.222 

 Como o item específico que permitia aos Municípios exigir ISS sobre a prestação 

de serviço de veiculação de publicidade foi vetado e não sendo possível outro item 

“absorver materialidade pertinente a item vetado ao pretexto de interpretação extensiva”, a 

conclusão necessária é que “a veiculação de propaganda por qualquer meio não se sujeita 

ao ISS”.223 

 Anotamos que o debate sobre temas tributários sempre se torna mais acalorado 

quando há relevância econômica do tema discutido. A veiculação de publicidade sempre 

atraiu a atenção das pessoas políticas interessadas na receita que a tributação dessa 

atividade pode gerar. Contudo, nos últimos anos, muitas empresas que atuam na internet 

passaram a adotar um modelo de negócio que consiste em não cobrar o serviço prestado ao 

usuário. Apostam que a popularização do serviço atraia a atenção de empresas interessadas 

em divulgar a marca ou produto em seu site e, dessa veiculação, é que auferem sua receita 

operacional. 

                                                 
221  CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 174. 
222  O item “17.07 - Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e 

publicidade, por qualquer meio”, que constava no texto aprovado pelo Legislativo, foi objeto de veto do 
Executivo. Foi apontado, como uma das razões por assim proceder, a orientação do STF, em acórdão 
exarado ainda sob a égide da constituição anterior, de que os serviços de comunicação que traspõem a 
fronteira de um único município são de competência da União (RExt 90.749-1/BA). Essa orientação 
ainda é aplicável, agora considerando que a competência para instituir a exigência tributária sobre 
serviços de comunicação pertence aos Estados e ao Distrito Federal (CÂMARA DOS DEPUTADOS. 
Mensagem nº 362, de 31 de julho de 2003. Em relação à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 
2003. Brasília: DOU, 31 jul. 2003. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/2003/ 
leicomplementar-116-31-julho-2003-492028-veto-13883-pl.html>. Acesso: 09 jun. 2015). 

 Posteriormente, houve nova tentativa do Legislativo em incluir item com redação semelhante (Projeto de 
Lei da Câmara nº 32, de 2012) e, novamente, foi integralmente vetado pelo Executivo, em 03 de 
dezembro de 2012, por gerar “insegurança jurídica diante do regime dispensado à prestação de serviços 
de comunicação” (Id. Mensagem nº 523, de 30 de novembro de 2012. Em relação ao Projeto de Lei nº 32, 
de 2012 – Complementar. Brasília: DOU, 03 dez. 12, p. 9. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Msg/Vet/VET-523.htm>. Acesso em: 09 
jun. 2015). 

223  ANDRADE, Paulo Roberto. Veiculação de publicidade: ISS, ICMS ou nada? Revista Dialética de Direito 
Tributário, São Paulo: Dialética, n. 234, 2015, p. 85. 
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 Entendemos que o fato de a publicidade ser divulgada na internet não transforma a 

sua essência. Continua sendo a mesma modalidade de serviços de divulgação realizada em 

outros meios, embora alguns autores, para realçar as suas peculiaridades, prefiram 

denominá-la de inserção de publicidade.224 

 Ou seja, é irrelevante para a conclusão do regime tributário a ser aplicado a esse 

tipo de serviço a circunstância de ser prestado no ambiente da internet. As mesmas 

conclusões irão decorrer necessariamente, dependendo da posição que se adote sobre o 

conceito de serviço de comunicação.  

 Pela linha de pensamento por nós adotada, defendemos que a veiculação de 

publicidade, em qualquer meio, é serviço de comunicação sujeito à incidência do ICMS. 

Exemplos dessa atividade são a veiculação em comerciais em programação de televisão 

por assinatura, a inserção de material publicitário em sites e mesmo outras com menor 

relevância econômica, como a propaganda em mídia exterior. Todas essas atividades 

podem ser tributadas pelos Estados, já que compõem o campo material de competência do 

ICMS, em sua modalidade de comunicação. 

6.6.3  Serviços de telecomunicação 

 A importância estratégica dessa modalidade de serviços de comunicação levou os 

mais diversos países a sujeitá-los ao regime de monopólio, “considerando as redes de 

telecomunicações como bens públicos, a justificar exploração imprescindível pelo Estado, 

em face dos fatores de segurança nacional e do custo financeiro de manutenção”.225 

 No Brasil, a Constituição cuidou de reservar à União a competência para explorar 

os serviços de telecomunicações, a teor do disposto no art. 21, XI. Até o advento da 

Emenda Constitucional 8/95, o citado dispositivo prescrevia que a exploração poderia ser 

feita “diretamente ou mediante concessão a empresas sob controle acionário estatal”. 

                                                 
224  DIAS, Karem Jureidini. Possibilidade de incidência do ICMS na inserção de publicidade em meio 

eletrônico. In: SALUSSE, Eduardo Perez; CARVALHO, Antonio Augusto Silva Pereira de Carvalho 
(Coords.). Direito Tributário: estudos em homenagem aos 80 anos do TIT/SP - Tribunal de Impostos e 
Taxas do Estado de São Paulo. São Paulo: MP, 2015. 

225  TORRES, Heleno Taveira. Direito tributário das telecomunicações e satélites. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, p. 35. 
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 A reforma constitucional de 1985 alterou essa regra para permitir à União 

“explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de 

telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a 

criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais” (art. 21, XI). 

 A reforma do setor de telecomunicações foi finalizada com a aprovação da Lei 

Geral de Telecomunicações (LGT) (Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997), que tem por 

objetivo disciplinar a organização desses serviços e a criação e funcionamento do órgão 

regulador.226 

  Explicações pormenorizadas sobre os objetivos que fundamentaram a reforma 

podem ser encontradas na Exposição de Motivos que encaminhou o projeto da Lei Geral 

das Telecomunicações. Em apertada síntese, contudo, fica evidenciado que a 

regulamentação até então vigente foi considerada inadequada, “pois foi concebida sob a 

égide de um mercado essencialmente monopolístico e pouco diversificado, em estágio 

tecnológico já amplamente superado”, incapaz de fazer frente aos anseios gerados pela 

“globalização da economia, a evolução tecnológica e a rapidez das mudanças no mercado e 

nas necessidades dos consumidores”.227  

 Assim como ocorreu na Europa, Estados Unidos e outros países, foi perpetrada no 

Brasil, com a finalidade de atender o interesse geral de universalização dos serviços de 

telecomunicações, a transição do monopólio público para a fase de concorrência 

regulada.228 

 Esses serviços podem ser divididos em três espécies: serviços de telecomunicação 

de primeira geração, que têm por objetivo fornecer os meios adequados para que seja 

estabelecida a relação comunicativa entre dois polos (por ser uma relação bilateral, os dois 

polos são, ao mesmo tempo, transmissores e receptores da mensagem); serviços de 

telecomunicação de segunda geração, que não têm por objetivo estabelecer uma relação 

comunicativa, mas a transmissão de sons, imagens e informações do polo transmissor para 

                                                 
226  A competência da ANATEL é prevista no art. 19 da LGT.  
227  Explicações pormenorizadas sobre os objetivos que fundamentaram a reforma podem ser encontradas na 

Exposição de Motivos nº 231/MC, de 10/12/1996, que encaminhou o projeto da Lei Geral das 
Telecomunicações (ANATEL. Exposição de Motivos nº 231/MC. Brasília, 10 dez. 1996. Disponível em: 
< http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=331>. Acesso 
em: 14 abr. 2015). 

228  TORRES, Heleno Taveira. Direito tributário das telecomunicações e satélites. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, p. 36. 
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o polo receptor; serviços de telecomunicação de terceira geração, que têm por objetivo 

servir de suporte para que outras empresas exerçam suas atividades. 

6.6.3.1  Serviços de telecomunicação de primeira geração 

 Os serviços de telecomunicação de primeira geração são aqueles que se prestam a 

fornecer a estrutura necessária para que se possa estabelecer a relação comunicativa entre 

dois polos.  

 O telégrafo é a tecnologia mais antiga de transmissão e recepção de mensagens por 

meio de uma rede de telecomunicações. Contudo, apesar de sua rápida difusão no decorrer 

do século XIX, foi gradativamente perdendo a sua importância, sendo substituído pela 

telefonia, que, até hoje, é a principal modalidade desse serviço de telecomunicação.229 

 No Brasil, o Código Brasileiro de Telecomunicações, parcialmente revogado, 

definia telefonia como “o processo de telecomunicação destinado à transmissão da palavra 

falada ou de sons” (Lei 4.117/62, art. 4º, parte final). A Lei Geral de Telecomunicações, 

por sua vez, a ela se refere como uma das formas de telecomunicação que “é o modo 

específico de transmitir informação, decorrente de características particulares de 

transdução, de transmissão, de apresentação da informação ou de combinação destas” (Lei 

9.472/97, art. 69, parágrafo único).  

 O Serviço de Telefonia Fixa tem como marco regulatório a Resolução nº 426, de 9 

de dezembro de 2005, da ANATEL. De acordo com a citada resolução, Serviço Telefônico 

Fixo Comutado (STFC) é serviço de telecomunicações que, por meio de transmissão de 

voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, por meio 

de fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético.230 

                                                 
229  Desenvolvido entre 1830 e 1840 por Samuel Morse e outros inventores, o telégrafo revolucionou a 

comunicação de longa distância, pois possibilitou a transmissão de sinais elétricos por uma rede de fios 
entre estações. Além de ter ajudado a inventar o telégrafo, Samuel Morse desenvolveu um código que 
associava um conjunto de pontos e traços (sinais curtos e longos) a cada letra do alfabeto inglês, o que 
permitiu a transmissão de mensagens, simples ou complexas, por meio das linhas de telégrafo. A primeira 
mensagem de telégrafo foi enviada em 1844 por Morse, de Washington para Baltimore; em 1866, já havia 
sido construída uma linha de telégrafo cruzando o oceano atlântico entre os Estados Unidos e a Europa. 
Contudo, o telefone, cuja patente foi registrada por Graham Bell, em 1870, iria, gradativamente, tomar o 
lugar do telégrafo como o principal meio de comunicação a distância.  

 Mais informações em: <ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA. London, 2015, s.v. telegraph. Disponível 
em: <http://www.britannica.com/technology/telegraph>. Acesso em: 14 nov. 2015). 

230  Art. 3º, XXIII, da Resolução n. 426, de 9 de dezembro de 2005, da ANATEL. 
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 O STFC é prestado por pessoas jurídicas, mediante concessão, permissão ou 

autorização, em determinada área geográfica, previamente determinada, denominada área 

local.231 Tomador do serviço é qualquer pessoa que utiliza o STFC, independentemente de 

contrato de prestação de serviço ou inscrição junto à prestadora, sendo, nessa hipótese, 

denominado usuário. Por seu turno, caso haja um contrato com a empresa telefônica, o 

tomador é denominado de assinante.232 

 O serviço prestado ao assinante permite que ele faça ligações na modalidade local, 

longa distância nacional e longa distância internacional. Na modalidade local, a 

comunicação ocorre entre pontos fixos determinados situados em uma mesma área local ou 

em localidades distintas que possuam tratamento local. Na modalidade longa distância 

nacional, a comunicação é feita entre pontos fixos determinados, situados em áreas locais 

distintas no território nacional e que não pertençam a localidades que possuam tratamento 

local. Na modalidade longa distância internacional, a comunicação ocorre entre um ponto 

fixo situado no território nacional e outro ponto no exterior.233 

 Em contraprestação à utilização do serviço, o tomador pagará ao prestador a tarifa 

ou preço convencionado, por unidade de medição, obedecidos os limites estabelecidos no 

contrato de concessão, permissão ou autorização. 

 Não é superlativo afirmar que as redes são essenciais para a prestação dos serviços 

de telecomunicações. Na verdade, a existência desse aparato define o próprio serviço, cuja 

prestação seria impossível sem ele. Nesse contexto, rede de telecomunicação pode ser 

definida como o “conjunto operacional contínuo de circuitos e equipamentos, incluindo 

funções de transmissão, comutação, multiplexação ou quaisquer outras indispensáveis à 

operação de serviço de telecomunicações”.234 

 Não paira dúvida sobre a incidência do ICMS em relação às duas formas de 

prestação de serviço de telefonia (Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) e o Serviço 

Móvel Celular (SMC)). Como esclarece José Eduardo Soares de Melo, as ligações 

telefônicas são serviços de comunicação típicos “uma vez que as concessionárias 

                                                 
231  Art. 3º, III e XVII, da Resolução n. 426, de 9 de dezembro de 2005, da ANATEL. 
232  Art. 3º, IV e XXX, da Resolução n. 426, de 9 de dezembro de 2005, da ANATEL. 
233  Art. 6º, I a III, da Resolução n. 426, de 9 de dezembro de 2005, da ANATEL.  
234  Art. 3º, XIX, da Resolução n. 426, de 9 de dezembro de 2005, da ANATEL. 
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promovem a ligação […] entre duas ou mais pessoas que participam de um processo 

interativo”.235 

 Há, na verdade, pouca discussão, tanto na jurisprudência como na doutrina, sobre 

essa modalidade de serviço de telecomunicação. Havia, é certo, uma controvérsia sobre a 

incidência ou não do ICMS sobre alguns serviços prestados pelas empresas de telefonia, 

como serviços de habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura (como sinônimo de 

contratação do serviço de comunicação) e cadastro de usuário e equipamento. Atualmente, 

contudo, pacificou-se o entendimento jurisprudencial que considera tais serviços como 

atividade-meio ou serviços suplementares que não sofrem a incidência do imposto.236 

6.6.3.2  Serviços de telecomunicação de segunda geração 

 Serviços de telecomunicação de segunda geração são caracterizados pelas 

atividades das empresas que se dedicam a transmitir sons, imagens, ou a combinação de 

ambos, na forma de música, notícias, filmes, séries, telejornais, documentários, eventos 

esportivos e tantos outros programas aos ouvintes do rádio e aos telespectadores.237 

 As primeiras transmissões das estações de rádio e televisão tiveram início na 

primeira metade do século XX e, desde então, cresceram de forma vertiginosa por todos os 

quadrantes do planeta. A importância desses dois meios de comunicação é difícil de ser 

aquilatada.  

                                                 
235  MELO, José Eduardo Soares de. ICMS teoria e prática. 9. ed. São Paulo: Dialética, 2006, p. 148. 
236  Nesse sentido: Recursos Especiais (entre outros) 694.429/SP, 622.208/RJ, 680.831/AL, 703.695/PR, 

617.107/SP; 596.812/RR; Súmula 350 do STJ (“O ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de 
telefone celular”). 

237  O serviço prestado pelas emissoras de rádio foi pioneiro nessa modalidade de telecomunicação. Embora a 
tecnologia da transmissão de sons por rádio tenha se desenvolvido no final do século XIX, o aparelho era 
considerado apenas uma espécie de “telégrafo sem fio”. A sua popularização teve início na década de 
1920, que marcou o início da chamada “era do rádio”. A partir de então, o crescimento foi surpreendente: 
em 1921, havia nos Estados Unidos apenas quatro estações de rádio; no final de 1922, já havia trezentas e 
oitenta e duas emissoras.  

 Mais informações em: ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA. London, 2015, s.v. radio. Disponível em: 
<http://www.britannica.com/topic/radio>. Acesso em: 14 nov. 2015. 

 Mas foi a invenção da televisão que realmente mudou a forma do homem ver o mundo. As primeiras 
transmissões experimentais também ocorreram no início da década de 1920, mas os aparelhos televisores 
somente passaram a ser produzidos em escala industrial a partir de 1945. As transmissões em preto e 
branco foram substituídas, ao longo do tempo, pelas coloridas e, finalmente, na década de 1990, pelas 
digitais. A importância da televisão é difícil de ser aquilatada. Certamente a nossa sociedade não seria a 
mesma sem a televisão.  

 Mais informações em: ibid, s.v. television technology. Disponível em: <http://www.britannica.com/ 
technology/television-technology>. Acesso em: 14 nov. 2015. 
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 Desde o início, as transmissões de radio conquistaram o público, provendo notícias 

e entretenimento de forma acessível e imediata como nunca havia sido vistas antes. Foi o 

primeiro meio eletrônico de massas, que, juntamente com jornais, revistas e filmes, definiu 

o início da cultura de massa. A televisão acentuou ainda mais esse papel, transformando-se 

em veículo indisputável de fornecimento de entretenimento e informação. Ela mudou o 

modo como o homem vê o mundo e, certamente, nossa sociedade não seria a mesma sem 

ela. 

 As transmissões feitas pelas estações de rádio e televisão foram, desde o início, 

efetuadas de forma livre e gratuita. Esse tipo de transmissão, denominada broadcasting, foi 

definidada legalmente no Brasil como o “serviço de radiodifusão, destinado a ser recebido 

direta e livremente pelo público em geral, compreendendo radiodifusão sonora e 

televisão”.238  

 O serviço de televisão por assinatura surgiu em nosso país na década de 1980, 

embora já existissem há muitos anos em outros países, como os Estados Unidos. Mas foi 

somente na década de 1990 que essa modalidade de serviço passou a ter uma maior 

difusão, aumentado de forma mais efetiva na década seguinte.239 

 Jamais houve incidência de ICMS sobre a radiodifusão sonora e de sons e imagens 

de recepção livre e gratuita, apesar de ser caracterizada como serviço de telecomunicação. 

Primeiro porque esse imposto somente incide sobre prestações onerosas de serviços e, 

segundo, em razão da Emenda Constitucional 42/2003, que excluiu as prestações desses 

serviços do campo de incidência do ICMS.240 

 Contudo, a situação é diferente para os serviços de televisão por assinatura, pois 

trata-se, no caso, de prestações onerosas. Não obstante, a doutrina se posicionou pela 

impossibilidade de incidência do ICMS também nesse caso, posto que essa modalidade de 

prestação de serviço não poderia ser qualificada como de comunicação. O argumento foi, 

como de costume, que somente pode ser considerado serviço de comunicação a 

disponibilização dos meios necessários para que terceiros possam estabelecer uma relação 

                                                 
238  Lei 4.117/62, art. 6º, “d” (Código Brasileiro de Telecomunicações). A Lei 9.472/97 (Lei Geral de 

Telecomunicações) revogou a Lei 4.117/62 “salvo quanto a matéria penal não tratada nesta Lei e quanto 
aos preceitos relativos à radiodifusão” (art. 215, I). 

239 ABTA. Associação Brasileira de Televisão por Assinatura. Histórico. A TV por Assinatura no mundo. 
Disponível em: <http://www.abta.org.br/historico.asp>. Acesso em: 14 nov. 2015. 

240  A emenda incluiu a alínea “d” ao inciso X do § 2º do art. 155 da Constituição. Até hoje não ficaram muito 
claras as razões pelas quais a referida emenda inclui uma hipótese de imunidade para prestações que já 
não poderiam ser atingidas pelo ICMS, posto que os usuários nada pagam por esses serviços. 
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comunicativa, hipótese em que não se enquadra a prestação de serviço de televisão por 

assinatura.241 

 Essa tese não foi aceita pela jurisprudência que orientou a suas decisões para a 

incidência do ICMS nessa modalidade de serviço, posto que se caracteriza como de 

comunicação (da espécie telecomunicação).242 

 Atualmente, o serviço de televisão por assinatura é disciplinado pela Lei 

12.485/2011, conhecida pela Lei do SeAC (Serviço de Acesso Condicionado). O art. 2º 

dessa lei traz uma série de conceitos importantes para entender o funcionamento do setor, a 

começar por definir que Serviço de Acesso Condicionado é  

[…] serviço de telecomunicações de interesse coletivo prestado no 
regime privado, cuja recepção é condicionada à contratação remunerada 
por assinantes e destinado à distribuição de conteúdos audiovisuais na 
forma de pacotes, de canais nas modalidades avulsa de programação e 
avulsa de conteúdo programado e de canais de distribuição obrigatória, 
por meio de tecnologias, processos, meios eletrônicos e protocolos de 
comunicação quaisquer (art. 2º, XXIII, grifo nosso). 

 Por sua vez, Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado é o “complexo de 

atividades que permite a emissão, transmissão e recepção, por meios eletrônicos quaisquer, 

de imagens, acompanhadas ou não de sons, que resulta na entrega de conteúdo audiovisual 

exclusivamente a assinante” (art. 2º, VI). 

 Aas atividades que se caracterizam como Comunicação Audiovisual de Acesso 

Condicionado são as seguintes: 

 (i) Produção: “atividade de elaboração, composição, constituição ou criação de 

conteúdos audiovisuais em qualquer meio de suporte” (art. 2º, XVII). 

 (ii) Programação: “atividade de seleção, organização ou formatação de conteúdos 

audiovisuais apresentados na forma de canais de programação, inclusive nas modalidades 

avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado” (art. 2º, XX). 

                                                 
241  COSTA, Alcides Jorge. Parecer inédito. São Paulo, 13 fev. 1997; CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 

11. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 212 et seq.; MORAES, Bernardo Ribeiro de. Parecer inédito. São 
Paulo: 14 set. 1998. 

242  Nesse sentido: REsp 418.594/PR. Porém, não incide ICMS sobre os outros serviços acessórios prestados 
pelas televisões por assinatura, como os de assistência técnica, de adesão, de instalação de equipamentos, 
mudança na seleção de canais, habilitação de codificador e de ponto extra, que não se confundem com os 
de telecomunicação propriamente dito e sobre os quais deve incidir o ISS (REsp 710.774/MG; 
418.594/PR; REsp 677.108/PR). 
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 (iii) Empacotamento: “atividade de organização, em última instância, de canais de 

programação, inclusive nas modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo 

programado, a serem distribuídos para o assinante” (art. 2º, XI). 

 (iv) Distribuição: “atividades de entrega, transmissão, veiculação, difusão ou 

provimento de pacotes ou conteúdos audiovisuais a assinantes por intermédio de meios 

eletrônicos quaisquer, próprios ou de terceiros, cabendo ao distribuidor a responsabilidade 

final pelas atividades complementares de comercialização, atendimento ao assinante, 

faturamento, cobrança, instalação e manutenção de dispositivos, entre outras” (art. 2º, X). 

 Como se pode observar, há um conjunto de atividades distintas, mas relacionadas 

entre si, que, na etapa final da cadeia, permite a prestação do Serviço de Acesso 

Condicionado, espécie de serviço de telecomunicação, prestado pelas operadoras de 

televisão por assinatura (distribuição). A nosso ver, as etapas anteriores (produção, 

programação e empacotamento não se caracterizam como serviço de telecomunicação). 

 Em suma, tanto pela orientação jurisprudencial como por definição legal, o Serviço 

de Acesso Condicionado, prestado pelas operadoras de televisão por assinatura, é 

considerado como espécie de telecomunicação e, portanto, sua prestação fica sujeita à 

incidência do ICMS. 

6.6.3.3  Serviços de telecomunicação de terceira geração 

 De forma simplificada, a internet é um meio de comunicação que possibilita o 

intercâmbio de informações de toda natureza, em escala global, por meio de uma rede 

internacional de computadores conectados entre si.  A tecnologia que possibilitou o advento 

da internet é complexa, mas a sua concepção – uma rede mundial de computadores 

interconectados – é extremamente simples, o que facilitou a sua enorme expansão nos 

últimos anos.243 

                                                 
243  Não interessa, para o escopo desse trabalho, nenhuma pesquisa mais aprofundada sobre a tecnologia da 

internet. De forma simplificada, “a Internet funciona graças ao sistema TCP/IP, acrónimo de 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol, o qual permite que diferentes computadores se 
comuniquem entre si, bastando, para tanto, que transmitam informações utilizando pacotes de dados. 

 O Protocolo TCP/IP funciona da seguinte forma: o Protocolo de Controle de Transmissão (TCP) divide 
os dados a ser transmitidos em pequenos pedaços chamados de pacotes e, após efetuada a transmissão, 
reúne-os para formar novamente os dados originalmente transmitidos. O Protocolo de Internet (IP) 
adiciona a cada pacote de dados o endereço do destinatário, de forma que eles alcancem o destino correto. 
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 Ela é um recurso poderoso que pode ser usado para praticamente qualquer 

finalidade que depende de informação e é acessível a qualquer pessoa que possua um 

dispositivo que possibilite a conexão na rede. Ela permite a comunicação através de correio 

eletrônico e redes sociais; oferece o acesso instantâneo a informações, notícias e a 

transmissão de áudio e vídeo; possibilita que empresas negociem seus produtos por meio 

da contratação interativa. A possibilidade de novas utilizações para a internet parece, de 

fato, ilimitada. Tal é a mudança por ela provocada em nosso comportamento que, na visão 

de muitos especialistas, será responsável por uma das maiores revoluções vividas pela 

nossa sociedade.244 

  Por ter se difundido de forma livre, e por não estar adstrita aos limites territoriais 

de um país, a regulamentação jurídica da rede não é uma tarefa das mais singelas. Não 

existe organismo internacional que exerça controle sobre ela, cabendo aos ordenamentos 

jurídicos internos estabelecer a sua disciplina.245 

 Para que seja possível o acesso do usuário à rede é imprescindível a existência dos 

provedores de serviços de internet. Esses intermediários praticam um conjunto de 

atividades que tornam possível não somente o acesso, mas também a prestação de diversos 

serviços que popularizaram o uso da internet. De fato, o usuário se conecta à rede para 

utilizar um dos serviços prestados pela enorme quantidade de empresas que atuam nesse 

ambiente. Embora muitas dessas atividades sejam oferecidas por um mesmo provedor de 

serviços, é importante diferenciá-las para determinar qual o imposto que irá incidir sobre a 

prestação, dado que no Brasil, como já salientado, a competência para tributar serviços é 

dividida entre Estados (ICMS) e Municípios (ISS). 

 Quando caracterizados como telecomunicações, classificamos os serviços prestados 

por esses provedores como de terceira geração, por sua convergência com os demais 

                                                                                                                                                    
Cada computador ou roteador participante do processo de transmissão de dados utiliza o endereço 
constante dos pacotes, de forma a saber para onde encaminhar a mensagem” (LEONARDI, Marcel. 
Internet: elementos fundamentais. In: SIVA, Beatriz Tavares da; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Org.). 
Responsabilidade civil na internet e nos demais meios de comunicação. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
80-81). 

244  A internet é resultado do esforço de pesquisa de conexão de redes que se iniciaram nos Estados Unidos e 
Europa na década de 1970. Contudo, somente começou a se difundir ao público no início da década de 
1990, estando plenamente consolidada ao seu final. A velocidade em que cresce a utilização da internet é 
impressionante. No início do século atual, estima-se que seis por cento da população mundial teve acesso 
à internet; apenas dez anos depois esse número atingiu aproximadamente metade da população mundial 
(ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA. London, 2015, s.v. internet. Disponível em: 
<http://www.britannica.com/technology/Internet>. Acesso em: 14 nov. 2015). 

245  No Brasil, a regulamentação é recente. A Lei 12.965/2014 estabelece princípios, garantias, direitos e 
deveres para o uso da Internet. 
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serviços, o que, em muitas hipóteses, torna difícil estabelecer a sua distinção para saber, 

com certeza, qual a figura tributária que incide sobre a atividade por eles exercida. Em 

termos de mercado são, assim, mais amplos que os de primeira geração (disponibilização 

de estrutura para que se estabeleça uma relação comunicativa) e os de segunda geração 

(transmissão de conteúdo audiovisual), pois vão muito além dessas duas atividades, como 

será demonstrado. 

 Entre as empresas que prestam serviço no mercado da internet destacam-se, por sua 

relevância, “os provedores de backbone (ou infraestrutura), provedores de acesso, 

provedores de correio eletrônico, provedores de hospedagem e provedores de conteúdo”.246  

 Algumas das atividades dos provedores de serviços de internet podem ser 

facilmente caracterizadas como serviços de telecomunicações. Outras, por seu turno, são 

classificadas como outras espécies de serviços, não sujeitas à incidência do imposto 

estadual.247 Além disso, como já apontamos, essas atividades muitas vezes são prestadas 

pela mesma empresa e são de tal modo interligadas, que se torna difícil, na prática, 

distinguir as suas fronteiras. A convergência de serviços, de fato, é a marca das atividades 

que ocorrem no ciberespaço.  

6.6.3.3.1  Provedores de acesso e de backbone 

 Uma discussão que se encontra superada na jurisprudência refere-se à não 

incidência do ICMS nas prestações dos serviços por empresas que, à época, foram 

denominados de “provedores de acesso”. Alertamos que, embora o nome do serviço seja o 

mesmo que atualmente prestam outras empresas, seu escopo é diferente. 

 No início dos anos noventa, quando a internet ainda era um serviço incipiente, ao 

menos no Brasil, o usuário se utilizava das redes telefônicas para ter acesso à rede mundial 

de computadores. Contudo, as companhias telefônicas não disponibilizavam aos seus 

clientes as ferramentas informáticas necessárias para estabelecer essa conexão, tarefa que 

passou a ser desenvolvida por outras empresas (UOL, Terra, IG). Em outras palavras, 

                                                 
246  LEONARDI, Marcel. Internet: elementos fundamentais. In: SIVA, Beatriz Tavares da; SANTOS, Manoel 

J. Pereira dos (Org.). Responsabilidade civil na internet e nos demais meios de comunicação. 2 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 81. 

247  Há, ainda, opinião no sentido de que, sobre determinadas atividades, simplesmente não incida nem ICMS 
nem ISS (CARVALHO, Paulo de Barros. Derivação e positivação no direito tributário. v. II. São Paulo: 
Noeses, 2013, p. 99-123). 
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havia dois serviços envolvidos: o prestado pelos provedores de acesso, que possibilitava a 

conexão do computador do usuário à rede telefônica e o prestado pelas companhias 

telefônicas, que conectava o computador do usuário à rede mundial de computadores. 

 Após muita discussão, tanto na doutrina como na jurisprudência, o STJ definiu que 

“o serviço de telefonia, meio de chegar o usuário ao provedor e, a partir daí, conectar ele o 

usuário à rede, é serviço de telecomunicação, pago de acordo com a quantidade de pulsos 

utilizados, conforme discriminado na conta telefônica, sobre cujo valor incide o ICMS”.248 

 Por seu turno, o serviço prestado pelos provedores de acesso não se caracterizavam 

como serviço de telecomunicação, pelas seguintes razões: o provedor de acesso propõe-se 

estabelecer a comunicação entre o usuário e a rede; dessa forma, é usuário dos serviços de 

telecomunicação, da mesma forma que aqueles que tomam os seus serviços; o serviço 

prestado pelos provedores de acesso enquadra-se, segundo as regras da lei específica 

(LGT, art. 61), no chamado serviço de valor adicionado; o referido serviço é 

desclassificado como sendo serviço de telecomunicação (LGT, art. 61, § 1º). Portanto, não 

incide ICMS sobre essa modalidade de prestação serviço.249 

 De forma isolada, mas cuja posição compartilhamos, Marco Aurélio Greco conclui 

que o serviço prestado pelos provedores é serviço de comunicação sujeito à incidência do 

ICMS, seja pelo tipo da atividade, seja pela utilidade proporcionada. Para esse autor, a Lei 

nº 9.472, de 16 de julho de 1997, conhecida como Lei Geral das Telecomunicações tem 

por objetivo dispor sobre a organização dos serviços de telecomunicações e a criação e 

funcionamento de um órgão regulador, não constituindo instrumento hábil definir o que é 

ou não tributável pelo ICMS.250 

 Mas, enfim, essa discussão foi superada no Judiciário, e somente a revivemos para 

deixar claro que, embora os nomes sejam os mesmos, os provedores de acesso atualmente 

não praticam as mesmas atividades dos provedores de acesso de outrora.  

 Atualmente, o provedor de acesso não atua como um facilitador de acesso para o 

usuário. Ele detém uma rede de telecomunicações e, por meio dela, conecta o terminal de 

                                                 
248  RE 456.650/PR relatado pela Min. Eliana Calmon. 
249  Os julgamentos posteriores seguiram essa orientação, o que resultou na edição da Súmula STJ nº 334 (“O 

ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à internet”). 
250  GRECO, Marco Aurelio. Internet e direito. São Paulo: Dialética, 2000. 
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seu cliente à rede de computadores. Essa modalidade de serviço é, tipicamente, serviço de 

telecomunicação, tributada pelo ICMS.251 

 O provedor de acesso fornece a conexão entre o terminal (o computador ou 

qualquer dispositivo que se conecte à internet) e o local onde estão localizados os 

servidores do provedor de acesso a Internet. Esta conexão pode ser discada, fornecida pelas 

operadoras de telefonia fixa, ou banda larga oferecida por operadoras de Serviço de 

Comunicação Multimídia (SCM) (modalidade mais comum atualmente). 

 É importante ressaltar que, para ser considerada como provedor de acesso, “é 

suficiente que a empresa fornecedora de tais serviços ofereça a seus consumidores apenas 

o acesso à Internet, não sendo necessário que também forneça, em conjunto, serviços 

acessórios (tais como correio eletrônico, locação de espaço em disco rígido, hospedagem 

de páginas) ou que disponibilize conteúdo a seus clientes”.252 

 A conexão da rede local do provedor de acesso à rede principal é realizada pelo 

provedor de backbone.253 Esse provedor oferece acesso a sua infraestrutura a outras 

empresas, para que elas, por seu turno, possam prestar o serviço de conexão para seus 

clientes. Esse provedor atua no mercado corporativo das empresas de telecomunicações, ou 

seja, não presta serviços a pessoas físicas. A sua atividade, em termos jurídicos é, portanto, 

semelhante àquela praticada pelo provedor de acesso e, pelas mesmas razões, sujeita-se à 

incidência do ICMS. Não obstante, os valores destacados pelo prestador podem ser 

creditados pelo tomador, se os serviços executados por ele forem da mesma natureza (art. 

33, IV, a, da Lei Complementar 87/96). 

                                                 
251  Essa modalidade de serviço de telecomunicação é tributada, normalmente, pelas alíquotas mais elevadas 

previstas nas legislações dos Estados e do Distrito Federal. Em São Paulo, aplica-se a alíquota de 25% 
(Lei 6.374/89). Não obstante, o Convênio ICMS 38, de 2009, autoriza a concessão de isenção de ICMS 
nas prestações de serviço de comunicação referente ao acesso à internet por conectividade em banda larga 
prestadas no âmbito do Programa Internet Popular. 

252  LEONARDI, Marcel. Internet: elementos fundamentais. In: SIVA, Beatriz Tavares da; SANTOS, Manoel 
J. Pereira dos (Org.). Responsabilidade civil na internet e nos demais meios de comunicação. 2 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 82-83. 

253  O provedor de backbone “é a pessoa jurídica que efetivamente detém as estruturas de rede capazes de 
manipular grandes volumes de informações, constituídas, basicamente, por roteadores de tráfego 
interligados por circuitos de alta velocidade. O provedor de backbone oferece conectividade, vendendo 
acesso à sua infraestrutura a outras empresas, que, por sua vez, fazem a revenda de acesso ou hospedagem 
para usuários finais, ou que simplesmente utilizam a rede diretamente” (ibid., p. 82). 
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6.6.3.3.2  Provedores de conteúdo, de correio eletrônico e de hospedagem 

 Os provedores de backbone e acesso são, como demonstrado, tipicamente serviços 

de telecomunicação, pois são eles que, em última análise, permitem que o usuário faça a 

conexão do seu terminal com a rede de computadores.  

 Por seu turno, são os demais serviços prestados por outros intermediários, como os 

provedores de conteúdo, que constituem o diferencial da internet. Eles prestam, por meio 

dela, um número cada vez maior de serviços, com grau de interatividade cada vez mais 

sofisticado, em uma espiral de crescimento que parece não ter fim.254 

 O provedor de conteúdo é aquele “que disponibiliza na Internet as informações 

criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação, utilizando servidores próprios 

ou os serviços de um provedor de hospedagem para armazená-las”.255 

 Foram os provedores de conteúdo que tornaram possível as transações comerciais 

pela internet. Inicialmente essas transações não apresentavam grande complexidade, uma 

vez que nada mais eram do que uma nova forma de oferta de produtos e serviços efetuadas 

pelos fornecedores do mercado tradicional. Mas, além disso, a rede tornou possível a 

aquisição de serviços e bens virtuais por meio eletrônico, prática que se tornou conhecida 

como comércio eletrônico ou e-commerce, já analisado no capítulo anterior.256 

                                                 
254  Definidos legalmente como “aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser 

acessadas por meio de um terminal conectado à internet” (art. 5º, VII, da Lei 12.964/2014). 
255  O autor do qual extraímos essa citação ressalva que a doutrina estrangeira costuma fazer uma distinção 

entre o “provedor de conteúdo” e o “provedor de informação”. Esse último é o efetivo autor da 
informação enquanto que o primeiro é aquele que explora, na rede, o seu conteúdo. Entendemos, da 
mesma forma que o autor em referência, ser desnecessário tal distinção, sendo preferível utilizar a 
expressão autor e não provedor de informação (LEONARDI, Marcel. Internet: elementos fundamentais. 
In: SIVA, Beatriz Tavares da; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Org.). Responsabilidade civil na internet 
e nos demais meios de comunicação. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 84-85). 

256 A expansão da Internet gerou novos modelos de negócios que oferecem operações cada vez mais 
sofisticadas. Existem diversas modalidades de sites de comércio eletrônico, sendo os mais relevantes:  
(a) sites de fornecedores (lojas virtuais), (b) sites de facilitadores ou intermediários e (c) portais 
empresariais (B2B). 

 A expressão comércio eletrônico normalmente identifica uma atividade comercial orientada para o 
mercado de consumo (business to consumer ou B2C), mas, atualmente, abrange também os negócios 
jurídicos praticados entre empresas (business to business ou B2B). 

 Por seu turno, contratação interativa é “aquela que resulta da comunicação entre uma pessoa e um 
sistema previamente programado com o qual o usuário da rede interage quando acessa um website” 
(SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Responsabilidade civil dos provedores de conteúdo pelas transações 
comerciais eletrônicas. In: SIVA, Beatriz Tavares da; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Orgs.). 
Responsabilidade civil na internet e nos demais meios de comunicação. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
82). 
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 Os provedores de correio eletrônico e os de hospedagem também oferecem serviços 

muito utilizados no ambiente da internet. 

 O provedor de correio eletrônico presta o serviço que consiste “em possibilitar o 

envio de mensagens do usuário a seus destinatários, armazenar as mensagens enviadas a 

seu endereço eletrônico até o limite de espaço disponibilizado no disco rígido de acesso 

remoto e permitir somente ao contratante do serviço o acesso ao sistema e às mensagens, 

mediante o uso de um nome de usuário e senha exclusivos normalmente definidos pelo 

próprio usuário”.257 

 O provedor de hospedagem presta serviços  

[…] que consistem em possibilitar o armazenamento de dados em 
servidores próprios de acesso remoto, permitindo o acesso de terceiros a 
esses dados, de acordo com as condições estabelecidas com o contratante 
do serviço. Assim, um provedor de hospedagem oferece dois serviços 
distintos: o armazenamento de arquivos em um servidor e a possibilidade 
de acesso a tais arquivos conforme as condições previamente estipuladas 
com o provedor de conteúdo, que pode escolher entre permitir o acesso a 
quaisquer pessoas ou apenas a usuários determinados258. 

 Essas duas últimas modalidades de prestação serviço (correio eletrônico e 

hospedagem) não podem ser caracterizadas como serviço de comunicação e, portanto, não 

estão sujeitas à incidência do ICMS. Contudo, no caso dos provedores de conteúdo, o 

assunto é discutível, ainda mais se considerarmos que muitos desses serviços, por sua 

finalidade, concorrem com típicos serviços de comunicação, como será demonstrado no 

item seguinte.  

6.6.3.3.3  Prestações de serviço ocorridas no âmbito da internet e os problemas 

decorrentes para definição da incidência tributária 

 O caráter revolucionário da internet provocou uma quebra de paradigmas em todos 

os segmentos da sociedade. No caso específico da tributação, os novos modelos de 

                                                 
257  LEONARDI, Marcel. Internet: elementos fundamentais. In: SIVA, Beatriz Tavares da; SANTOS, Manoel 

J. Pereira dos (Org.). Responsabilidade civil na internet e nos demais meios de comunicação. 2 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 83. 

258  “Provedores de hospedagem igualmente podem oferecem plataformas prontas aos seus usuários para fins 
específicos, tais como websites padronizados, blogs, publicação de músicas e vídeos, redes sociais, entre 
diversos outros” (ibid., p. 83-84). 
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negócios desafiam as regras construídas pelo direito para a disciplina da incidência e da 

cobrança do imposto. 

 De fato, um fator essencial para definir a incidência do imposto sobre a operação 

com um bem ou a prestação de um serviço é saber onde ocorre a operação ou prestação.  

 A estruturação do IVA, desde os seus primórdios, revelou a necessidade de 

solucionar os problemas decorrentes das hipóteses em que o vendedor (no caso de 

operação com bem ou mercadoria) ou prestador (na hipótese de prestação de serviço) 

estiver situado em um Estado e o comprador ou tomador em outro (cross-border trade). 

 De acordo com a disciplina estabelecida pelo IVA comunitário europeu, o local 

considerado como referência para a tributação (place of taxable transactions) será aquele 

onde estiverem situados os bens no momento em que ocorrer a sua transferência para o 

adquirente ou o local onde estiverem situados os bens no momento em que ocorrer o 

despacho ou transporte para o adquirente.259  

 Contudo, no caso do bem ou mercadoria ser exportado, aplica-se o princípio do 

destino que, como já explanado no primeiro capítulo, impõe que as exportações não sejam 

tributadas e que as importações sejam tributadas pelas mesmas regras aplicáveis às 

operações internas. 

 Porém, se o conceito de operação de importação e exportação de bem ou 

mercadoria (pelo menos no que se refere aos tangíveis) é facilmente apreendido, o mesmo 

não ocorre com a prestação de serviços. A diretiva básica do IVA europeu, por exemplo, 

disciplina somente as operações com comércio exterior de bens (tangíveis), nada dispondo 

sobre prestações de serviços. O serviço é considerado prestado no local onde estiver 

situado o estabelecimento do prestador ou, na sua falta, no local de seu domicílio, sendo 

indiferente, para fins tributários, o local do estabelecimento ou domicílio do tomador.260 

 No Brasil, a situação é bem mais complexa. No nosso caso particular, o problema 

da fronteira não se restringe às relações internacionais, mas também às interestaduais (uma 

vez que as prestações de serviços de comunicação e de transporte, exceto os 

intramunicipais, estão sujeitas à incidência de imposto de competência dos Estados e do 

                                                 
259  Arts. 31 e 32 da Diretiva 2006/112/EC. 
260  Art. 43 da Diretiva 2006/112/EC. 
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Distrito Federal) e intermunicipais (pois os demais serviços estão sujeitos à incidência de 

imposto de competência dos Municípios). 

 A Lei Complementar 116/2003, que disciplina a incidência do ISS, adotou regra 

semelhante à do IVA comunitário europeu, uma vez que considera, como algumas 

exceções, o serviço “prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, 

na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador” (art. 3º, caput). Contudo, 

embora declare expressamente a não incidência nas exportações (art. 2º, I), prevê a 

incidência “sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha 

iniciado no exterior do País” (art. 1º, § 1º). 

 No caso da prestação de serviço de comunicação, sujeita ao ICMS, não é possível 

estabelecer uma regra geral para determinar o local da prestação, para os efeitos da 

cobrança do imposto, uma vez que a Lei Complementar 87/96 prevê cinco hipóteses 

distintas (art. 11, “a” a “d”).261 

 Essa mesma lei prevê a incidência do ICMS “sobre o serviço prestado no exterior 

ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior” (art. 2º, § 1º, II). Nessa hipótese, o local da 

prestação será o do estabelecimento ou do domicílio do destinatário do serviço (art. 11, 

IV). 

 Assim como ocorre no ISS, existe uma dificuldade operacional que dificulta a 

efetiva cobrança do ICMS sobre o serviço de comunicação prestado no exterior ou cuja 

prestação se tenha iniciado no exterior. 

 Se as fronteiras já eram um grande obstáculo para determinar a incidência do 

imposto estadual ou municipal na prestação de serviço efetuado nos moldes tradicionais, a 

internet veio a dificultar ainda mais a efetiva exigência da tributação. Dependendo da 

forma como o negócio é estruturado, essa exigência se torna praticamente impossível. 

 Tomemos, por exemplo, um provedor de conteúdo cujo negócio seja a 

disponibilização de conteúdo de áudio por streaming. Essa empresa pode estar situada, por 

exemplo, na Índia e prestar serviços para usuários domiciliados em qualquer parte do 

                                                 
261  São elas: a) o local onde ocorre a prestação do serviço de telecomunicação (assim entendido o da geração, 

emissão, transmissão e retransmissão, repetição, ampliação e recepção); b) o do estabelecimento da 
concessionária ou da permissionária (no caso de fornecimento de ficha, cartão, ou assemelhados com que 
o serviço é pago); c) o do estabelecimento destinatário do serviço (na hipótese da utilização, por 
contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a 
operação ou prestação subsequente); d) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando 
prestado por meio de satélite;  e) onde seja cobrado o serviço, nos demais casos. 
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mundo. Como exigir o imposto incidente sobre essa prestação se o prestador está 

estabelecido fora das fronteiras nacionais? A única resposta, evidentemente, é cobrar do 

tomador, o que, na prática, é extremamente difícil, dado à pulverização desse mercado. 

 Isso leva a um problema concorrencial com as empresas que prestam um tipo de 

serviço semelhante, como, no caso do exemplo citado, as operadoras de televisão por 

assinatura. No caso brasileiro, especialmente, o custo dos serviços de telecomunicação são 

inflados por encargos trabalhistas, regulatórios e tributários. Nesse contexto, como 

concorrer com um serviço que, a depender da forma como é prestado, não se sujeita ao 

pagamento esses valores?  

 Para o consumidor, o custo do serviço prestado, obviamente, é menor, mas, para a 

economia, o efeito é desastroso. A empresa de telecomunicação tradicional gera riquezas e 

emprego para o país onde está situada. Resta perguntar se essas riquezas e empregos 

também serão gerados pelas empresas que optaram por prestar serviços da mesma 

modalidade pela internet. Infelizmente, em uma parcela considerável dos casos, a resposta 

será negativa. 
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7  PROPOSTAS DE REFORMA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS QUE 

REGEM O ICMS E ATUALIZAÇÃO DOS CONCEITOS POR 

INTERPRETAÇÃO 

 A autonomia das pessoas políticas de direito constitucional interno está fortemente 

ligada à competência tributária que lhes foi outorgada pela Constituição. Em outras 

palavras, a despeito das transferências intergovernamentais, que também são asseguradas 

pelo texto constitucional, um ente federativo somente detém uma real autonomia quando 

lhe é assegurado o poder de, ele mesmo, exigir os tributos necessários para fazer frente às 

suas necessidades. 

 Em relação às atividades desenvolvidas pelo Estado, a tributação é uma das que 

interferem de forma mais acentuada na liberdade das pessoas, uma vez que uma parcela de 

sua riqueza é transferida de maneira compulsória para os cofres públicos, o que justifica a 

preocupação do legislador constitucional na sua delimitação. 

 Por outro lado, a distribuição das competências também tem por objetivo evitar a 

interpenetração das bases de tributação, reservando às pessoas políticas um campo material 

para a produção das normas tributárias. 

 Com base nessas duas premissas, a doutrina costuma dizer que o sistema tributário 

é rígido, o que significa dizer que o legislador ordinário não tem liberdade para escolher as 

realidades a serem tributadas, pois a Constituição lhe delimita o campo de atuação.262 

 Segundo Roque Carrazza, a Constituição não criou os tributos, mas cuidou apenas 

de delimitar os estreitos campos de atuação de cada ente federativo para fins de imposição 

tributária. É óbvio que, dado seu poder soberano, o constituinte poderia ter criado os 

tributos, todavia preferiu não fazê-lo, cometendo tal atribuição aos entes políticos que 

dotou de competência, reservando para si, todavia, o desenho do arquétipo tributário de 

cada uma das espécies a serem criadas pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios.263 

                                                 
262  ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, 

p. 23-24. 
263  CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 

2006, p. 475. 
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 Vários autores, cada um a seu modo, aceitam a tese acima exposta, ou seja, que a 

Constituição desenhou o arquétipo de cada uma das espécies tributárias, de forma rígida, 

inflexível, o que significa que o texto traz “uma significação inteira para as palavras que 

emprega na distribuição de competências”264. O alcance e conteúdos dessas palavras não 

podem ser elastecidos, restringidos ou, de qualquer forma, modificados pelo legislador 

infraconstitucional e, muito menos, se acolhido tal pensamento, por interpretação do texto 

constitucional.265 

 Há, ainda, quem entenda que os conceitos utilizados pela Constituição, no que diz 

respeito à tributação, não podem ser alterados nem mesmo por emenda do texto 

constitucional, mas tão somente pela edição de uma nova constituição.266 

 Embora reconheçamos que a estabilidade das normas constitucionais tem uma 

importância ímpar para a segurança das relações jurídicas, com especial atenção às 

relações jurídicas tributárias, isso não significa que a mudança não possa ou não deva 

ocorrer. O direito deve sempre acompanhar as alterações da realidade social que pretende 

regrar, sob pena de se tornar obsoleto, imprestável para a sua finalidade. 

 Como bem aponta José Afonso da Silva, “a estabilidade das constituições não deve 

ser absoluta, não pode significar imutabilidade. Não há constituição imutável diante da 

realidade social cambiante, pois ela não é apenas um instrumento da ordem, mas deverá sê-

lo, também, do progresso social”.267 

 As constituições abrigam matérias cuja relevância e transcendência implicam a 

necessidade de sua preservação. São decisões fundamentais de uma determinada sociedade 

que devem ser protegidas de maiorias políticas eventuais. Isso explica a sua vocação de 

permanência, mas não a pretensão da imutabilidade de seu texto. E, porque “uma geração 

                                                 
264  MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Competência tributária: entre a rigidez do sistema e a 

atualização interpretativa. 2013. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2013, p. 22. 

265  ATALIBA, Geraldo; GIARDINO, Cléber. Imposto sobre circulação de mercadorias e imposto sobre 
serviços. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; BRITO, Edvaldo (Coords.). Doutrinas essenciais do 
direito tributário. v. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 517. 

266  CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 45. 
267  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 

44, 63. 
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não pode submeter a outra aos seus desígnios”, as constituições “preveem mecanismos 

institucionais para sua própria alteração e adaptação às novas realidades”.268 

 Em síntese, as normas constitucionais, embora editadas para ser estáveis, não são 

eternas. Em face da alteração da realidade social, o texto constitucional pode ser alterado 

formalmente, pela modificação do seu texto, ou informalmente, pela modificação que se 

empresta ao sentido e alcance de suas normas. 

7.1  Modificação formal das normas constitucionais 

 Entende-se por reforma constitucional o processo formal de mudança das 

constituições rígidas, por meio de atuações de certos órgãos, mediante determinadas 

formalidades, estabelecidas nas próprias constituições para o exercício do poder 

reformador. 

 No sistema brasileiro, o processo de reforma constitucional é relativamente simples 

e, embora seja um regime de aprovação mais severo, não difere muito do processo de 

alteração das demais leis. A proposta de emenda constitucional deve ser discutida e votada 

nas duas casas do legislativo, Câmara e Senado, em dois turnos, devendo contar com o 

voto favorável de três quintos dos membros de cada uma delas para ser considerada 

aprovada (art. 60, § 2º). 

 É claro que há algumas limitações para a alteração constitucional contidas na 

explicitude ou na implicitude do texto constitucional.  

 No caso das emendas, as limitações explícitas são as constantes no art. 60, § 4º, que 

proíbe deliberação de proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado; o 

voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; e os direitos e 

garantias individuais.  

 As limitações implícitas impedem, por razões lógicas, a reforma de algumas 

categorias de normas. De acordo com José Afonso da Silva, não podem ser alteradas as 

                                                 
268  BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. Os conceitos fundamentais e 

a construção de um novo modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 145-146. 
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normas “concernentes ao titular do poder constituinte”, “as referentes ao titular do poder 

reformador” e “as relativas ao processo da própria emenda”.269  

 Assim, não havendo limitações, explícitas ou implícitas, o texto constitucional pode 

ser reformado. 

7.1.1  Propostas de reforma do ICMS 

 Os problemas estruturais da tributação de operações com bens e prestações de 

serviços em geral, e especialmente do ICMS, apontados nesse estudo, somente serão 

solucionados com a adoção de um novo modelo, que, a nosso ver, deve ter como 

inspiração o IVA Europeu. Não podemos deixar de apontar que, mesmo esse modelo, 

muito mais evoluído que o nosso, já enfrenta as dificuldades apontadas com os novos 

modelos negociais que surgiram no âmbito da internet. 

 Contudo, o complexo modelo federativo brasileiro, as profundas diferenças 

socioeconômicas regionais e, especialmente, os problemas políticos decorrentes dessa 

realidade dificultam enormemente a adoção da melhor solução técnica disponível. 

 Diversas propostas de alteração do modelo de tributação do ICMS foram discutidas, 

com pouco êxito, no Legislativo após a promulgação da atual Constituição. Não trataremos 

dos detalhes, pois não faz parte do corte metodológico adotado nesse estudo, mas cremos 

que é interessante um olhar crítico sobre eixos condutores das principais propostas de 

reforma tributária até agora apresentadas.270 

 O ponto central das propostas sempre foi a uniformização de toda legislação 

referente ao ICMS. De fato, a existência de vinte e sete legislações distintas que instituem 

e disciplinam esse imposto é, sem dúvida, um de seus maiores problemas. Torna o sistema 

complexo e com grande dificuldade operacional, especialmente para os contribuintes que 

exercem suas atividades em vários Estados.  

 No novo modelo proposto, as leis estaduais eram limitadas a estabelecer a 

exigência do imposto, que passava a disciplinado por lei complementar federal. Seguindo 

                                                 
269  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 

70. 
270  Foram analisadas as seguintes Propostas de Emenda Constitucional: 175-A, de 1995; 285, de 2004; e 41, 

de 2008. 
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técnica já utilizada pelo legislador constitucional originário, acrescentaram-se tópicos a ser 

necessariamente tratados por essa figura normativa de forma a estruturar juridicamente a 

incidência do ICMS. 

 Para garantir a uniformidade da legislação, conferia-se competência ao órgão 

colegiado integrado pelos representantes dos Estados, do Distrito Federal e da União para 

editar a regulamentação do imposto.  

 Outro ponto-chave nas divesas propostas é a uniformização das alíquotas do 

imposto. Embora a forma de implementar essa uniformização tenha variado bastante nas 

propostas apresentadas, a ideia básica foi sempre a mesma, ou seja, que o imposto passasse 

a incidir com poucas alíquotas e de maneira uniforme em todo o território nacional. 

 Além da harmonização da legislação e das alíquotas, as propostas de reforma 

tributária também se concentraram na alteração das regras de tributação interestadual do 

ICMS. O tema é, de fato, relevante, pois a concentração da tributação no Estado de origem 

em detrimento do Estado de destino, bem como a diferença entre as alíquotas 

interestaduais, propiciaram a prática de concessão de benefícios unilaterais, sem a 

aprovação do CONFAZ, que gerou o atual desajuste na tributação do ICMS. 

 Embora precedidas de uma ampla discussão, o fato é que nenhuma delas adotou o 

princípio do destino, essencial para o equilíbrio federativo, mas mantiveram o sistema 

misto de partilha entre o Estado de origem e o Estado de destino. É de se destacar que, na 

última proposta apresentada, a tributação concentrava-se no Estado de destino, mantendo-

se apenas uma parcela residual no Estado de origem.271 

 Contudo, a multiplicidade da legislação e a estrutura de alíquotas interestaduais não 

são o único problema do ICMS, como cremos ter demonstrado nos capítulos anteriores. 

Algumas das propostas a seguir analisadas não se limitaram, é verdade, a esse aspecto, mas 

todas mantiveram os contornos estruturais básicos do imposto e, por esse motivo, mesmo 

que tivessem sido aprovadas, seriam insuficientes para instituir um modelo de tributação 

racional, harmônico, flexível e dotado de neutralidade, características essenciais dos 

impostos estruturados, como IVA.  

                                                 
271  As alíquotas interestaduais eram reduzidas paulatinamente até que, no final do período de transição de 

doze anos, caberia ao Estado de origem o valor resultante da aplicação da alíquota de 2% sobre o valor da 
operação; ao Estado de destino, o valor resultante da aplicação da alíquota interna sobre o valor da 
operação (Proposta de Emenda Constitucional 41, de 2008). 
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7.1.2  Os caminhos possíveis da reforma do ICMS 

 Já foi mencionado que a tributação da base econômica constituída das atividades de 

operações com bens e prestações de serviços no Brasil está dividida, atualmente, entre 

União, Estados e Distrito Federal e Municípios. A União tributa essa base por meio do IPI 

e das contribuições sociais (especialmente do PIS e da COFINS). Os Estados e Distrito 

Federal tributam por meio do ICMS, e os Municípios, por meio do ISS. Em termos de 

abrangência, a União tem a base mais ampla, que equivale à soma da base dos Estados e 

Distrito Federal e Municípios. 

 Esse modelo é muito diverso daquele adotado pela maioria dos países, que utilizam 

o IVA como instrumento único para tributar essa base. As consequências negativas dessa 

decisão política, já apontadas nesse trabalho, reclamam que alterações sejam feitas, 

especialmente se considerarmos a atual situação econômica do país. 

 Porém, a depender de sua profundidade, reformas tributárias podem provocar 

sensíveis alterações no equilíbrio (ou desequilíbrio) federativo, o que explica, em grande 

parte, a dificuldade de sua implementação. Em outras palavras, toda mudança tributária 

implica em ganhos e perdas, tanto para as pessoas políticas (União, Estados e Municípios) 

quanto para as pessoas privadas. 

 Nesse cenário, a questão que sempre surge quando se propõe a alteração do modelo 

tributário é quem irá repor o custo das perdas que algumas pessoas políticas poderão 

observar em suas receitas.272 

 E os problemas não param na relação de perdas e ganhos de receitas decorrentes 

dessas alterações. Há que se considerar, também, que tais alterações podem implicar em 

perda de competência de determinadas pessoas políticas, o que nunca é bem visto, tanto 

pelos governantes quanto pela estrutura burocrática, ainda que recompensada por uma 

melhor eficiência do sistema tributário. 

                                                 
272 Há quem diga que toda proposta de alteração tributária importa em perda para a União (que irá recompor 

eventuais perdas de receita das outras pessoas políticas), para o Estado de São Paulo (pois os demais 
Estados sempre reclamam uma maior parcela da arrecadação relativa ao ICMS) e para os contribuintes 
(que têm uma representação política mais difusa que as pessoas políticas). Embora essa afirmação não 
seja, necessariamente, verdadeira, foi possível observar esses efeitos na maioria das propostas que 
tramitam ou tramitaram no Legislativo federal. 
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 Diante dessa constatação, há que haver uma decisão política sobre a profundidade 

das alterações que são reclamadas no sistema tributário, o que abre a possibilidade de uma 

reforma ampla ou pontual do sistema. 

7.1.3  Reforma ampla 

 O primeiro passo de uma reforma mais ampla é determinar como será feita a 

redistribuição das competências das pessoas políticas de direito constitucional interno para 

tributar essa base. E, nessa distribuição, sempre haverá dois valores concorrendo entre si: 

ou se privilegia a harmonização da tributação em decorrência da competência ou, ao 

contrário, se privilegia a manutenção da competência em detrimento da harmonização. 

 No modelo que privilegia ao máximo a harmonização, há apenas um imposto que 

incide sobre toda a cadeia de operação com bens e prestações de serviços, cuja 

competência e administração são partilhadas entre a União e os Estados e o Distrito 

Federal. Esses últimos, contudo, têm demonstrado grande resistência à adoção desse 

modelo, por temerem ser eclipsados frente à União Federal. Os Municípios também não 

têm visto essa proposta com simpatia, uma vez que esse modelo não contempla a 

manutenção do ISS (que pode vir a ser substituído por um imposto que incide somente na 

última etapa da cadeia, ou seja, no varejo). 

 Uma variação desse modelo prevê a existência de dois impostos com idêntica base 

de tributação, um de competência da União e outro de competência dos Estados e do 

Distrito Federal. 

 Outra possibilidade a ser considerada é unir as atuais vinte e sete legislações em 

uma única, criando um imposto compartilhado entre os Estados e o Distrito Federal, 

mantendo-se a atual base de tributação do ICMS e preservando o ISS. Porém, como nessa 

hipótese a base de tributação da União é mais ampla que a dos Estados e do Distrito 

Federal, uma vez que não inclui os serviços, que continuam na base tributária do ISS, a 

base de tributação continua desarmônica na linha vertical. 

 Vencida essa primeira etapa, é necessário que a estruturação do imposto o 

aproxime, tanto quanto possível, do modelo do IVA comunitário europeu, especialmente 
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no que diz respeito à base de incidência, à aceitação ampla do crédito e da simplicidade 

operacional. 

7.1.4  Reforma pontual 

 Finalmente, a última hipótese é manter o modelo atual de tributação da base de 

operações com bens e prestações de serviços. As legislações do ICMS seriam mantidas na 

esfera de competência individual dos Estados e do Distrito Federal, da mesma forma como 

ocorre atualmente, modificando-se apenas o modelo das operações interestaduais desse 

imposto.273 

 As discussões em torno desse modelo têm sido a tônica da discussão sobre a 

reforma tributária nos últimos anos, o que nos leva a crer que, pelo menos no momento 

atual, foi abandonada a ideia de uma reforma tributária ampla. 

 Mas, embora a discussão esteja concentrada no modelo das operações 

interestaduais, é importante, a nosso ver, aproveitar a oportunidade de equalizar a 

tributação dos bens virtuais, incluídas nesse tópico as transações com streaming de vídeo e 

áudio, apenas para citar os exemplos mais marcantes. 

7.2  Atualização dos conceitos de mercadoria e serviço de comunicação por 

interpretação 

 Para construirmos um sistema tributário mais moderno, racional e harmônico, 

alinhado com as boas experiências internacionais, o melhor caminho a ser trilhado é a 

reforma da Constituição. Contudo, a experiência mostra que reformas profundas dos 

sistemas tributários enfrentam fortes resistências políticas e, por esse motivo, são cada dia 

mais raras. 

 Isso não significa que a aplicação do direito não possa evoluir. Ao contrário, ele 

pode e deve evoluir, mesmo que não sejam possíveis alterações formais do texto 

constitucional. Mas o que leva a essa atualização de sentido das normas constitucionais? A 

resposta é simples: a alteração da realidade social. Não nos referimos, obviamente, às 

                                                 
273  A ideia central da reforma é unificar e diminuir as atuais alíquotas interestaduais (7% e 12%) em uma 

única alíquota (4%) que diminua os efeitos da guerra fiscal entre os Estados. 



163 
 

alterações de somenos importância, mas aquelas que mudam paradigmas, que modificam 

profundamente os costumes e as relações de uma sociedade. 

 A aplicação do direito aos casos concretos, a práxis jurídica, pressupõe a 

interpretação das normas. Na realidade, só é possível constatar a existência de normas 

interpretadas. E, sempre que houver aplicação do direito haverá a aplicação das normas 

constitucionais, seja de forma direta, “quando determinada pretensão se fundar em um 

dispositivo constitucional”, seja de forma indireta, pois, ainda que a pretensão esteja 

baseada em uma norma infraconstitucional, a “Constituição figurará como parâmetro de 

validade da norma a ser aplicada além de pautar a determinação de seu significado, que 

deverá ser fixado em conformidade com ela”.274 

 Como anota Karl Larenz, o legislador, ao criar a lei, “está vinculado a conexões de 

sentido que lhe são dadas, bem como a sua concreta situação histórica”. Contudo, “a lei 

como parte que é da ordem jurídica, participa do seu sentido global e do seu 

desenvolvimento na História, e além disso o seu significado é também determinado pelo 

modo como a compreendem aqueles a quem está confiada a respectiva aplicação”.275 

 Nesse processo, “a interpretação da lei é um processo contínuo, no qual as ideias 

expressas na lei são repensadas e desenvolvidas; processo que tem um ponto de partida 

fixo – a lei –, mas que, enquanto a lei subsistir, não se poderá nunca considerar concluído”. 

Portanto, na práxis, o direito é continuamente revisto, produto comum da legislação, da 

jurisprudência, da ciência jurídica e de todos os demais operadores do direito no 

“desenvolvimento ideativo da ordem jurídica e de mediação da lei pela consciência do 

presente”.276 

 Na seara constitucional, a atividade criativa do intérprete se expressa pela utilização 

de dois importantes instrumentos, a interpretação construtiva e a interpretação evolutiva: 

A interpretação construtiva consiste na ampliação do sentido ou extensão 
do alcance da Constituição – seus valores, seus princípios – para o fim de 
criar uma nova figura ou uma nova hipótese de incidência não prevista 
originariamente, ao menos não de maneira expressa. Já a interpretação 
evolutiva se traduz na aplicação da Constituição a situações que não 
foram contempladas quando de sua elaboração e promulgação, por não 

                                                 
274  BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. Os conceitos fundamentais e 

a construção de um novo modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 152.  
275  LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, 

p. 159 
276  Ibid., loc. cit. 



164 
 

existirem nem terem sido antecipadas à época, mas que se enquadram 
claramente no espírito e nas possibilidades semânticas do texto 
constitucional. A diferença essencial entre uma e outra está em que na 
interpretação construtiva a norma alcançará situação que poderia ter sido 
prevista, mas não foi; ao passo que na interpretação evolutiva, a situação 
em exame não poderia ter sido prevista, mas, se pudesse, deveria ter 
recebido o mesmo tratamento.277 

 A Constituição não define o significado das palavras utilizadas em seu texto, sobre 

pena de regressão infinita; por isso, o seu significado deverá, necessariamente, ser buscado 

em outro lugar, “seja em norma jurídica diversa, infra e pré-constitucional, seja em outro 

âmbito do conhecimento humano”.278 

 Essa premissa não deve, contudo, levar à conclusão de que a Constituição deve, 

necessariamente, ser interpretada a partir de norma situadas em plano hierárquico inferior. 

Havendo duas ou mais interpretações possíveis de uma disposição constitucional, não é 

possível preconizar que uma delas é a correta, utilizando como justificativa o fato de a 

mesma estar em consonância com a norma infraconstitucional.  

O contrário, de rigor, é o que deve acontecer. E, de algum modo, os que 
defendem que as palavras usadas pela Constituição devem sempre ser 
vistas como conceitos fechados hauridos do direito privado pré-
constitucional, porque assim determina o art. 110 do CTN, incorrem 
nesse equívoco.279 

 O significado adotado pela Constituição, portanto, não precisa, necessariamente, ser 

equivalente ao adotado no Direito Privado. O intérprete poderá chegar à conclusão de que 

o sentido de determinado dispositivo constitucional é diverso daquele utilizado no âmbito 

do Direito Privado, devendo, certamente, apontar as justificativas que levaram a essa 

interpretação. 

 A legislação infraconstitucional é, certamente, relevante para fornecer elementos 

indicativos do significado dos termos utilizados na Constituição, mas não pode ser 

utilizada como argumento para impor que a interpretação constitucional seja efetuada no 

sentido por ela preconizado.  

                                                 
277  BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. Os conceitos fundamentais e 

a construção de um novo modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 152-153. 
278  MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Competência tributária: entre a rigidez do sistema e a 

atualização interpretativa. 2013. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2013, p. 196. 

279  Ibid., p. 195. 
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  Em síntese, o intérprete pode utilizar a legislação infraconstitucional como um 

elemento para determinar o sentido do texto constitucional, juntamente com outros, como a 

posição da doutrina e da jurisprudência. 

7.2.1  A jurisprudência do STF e a atualização do conceito de mercadoria 

 Em 2010, O STF analisou em que consistem as transações com software: se uma 

operação com mercadoria ou uma prestação de serviço. Nessa decisão, o mais importante a 

ser destacado não foi a solução propriamente dita específica ao software, mas a linha de 

pensamento dessa Corte sobre o conceito que se deve emprestar ao termo mercadoria para 

fins de incidência do ICMS. 

 As primeiras decisões do STF sobre a incidência do ICMS sobre operações 

envolvendo softwares estão fundamentadas em uma visão clássica do conceito de 

mercadoria.  

 Em acórdão prolatado no final de 1988, a Primeira Turma do Tribunal estabeleceu a 

distinção entre as transações envolvendo a licença de uso do software e a venda em série 

de suas cópias físicas. A incidência do ICMS, a teor dessa decisão, está circunscrita à 

segunda modalidade de transações, que passou a ser conhecida como operações com 

“software de prateleira”.280 

 O Ministro Sepúlveda Pertence, logo no início de seu voto, afirma que a 

controvésia levada a julgamento é insolúvel sem a delimitação do conceito de mercadoria, 

que, a seu ver, “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”. 

 As operações em análise, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas 

de computador “têm como objeto um direito de uso, bem incorpóreo insuscetível de ser 

incluído no conceito de mercadoria e, consequentemente, de sofrer a incidência do ICMS”. 

 Argumenta, com apoio no direito comparado, que o autor do software tem direito 

exclusivo à sua utilização, e é esse direito, “que não é mercadoria, nem se aliena com o 

licenciamento de seu uso, que se deve declarar fora do raio de incidência do ICMS”. 

                                                 
280  RE 176626/SP – Relator Min. Sepúlveda Pertence - Julgamento: 10/11/1998 - Órgão Julgador: Primeira 

Turma. 
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 Contudo, dessas primerias conclusões “não resulta que, de logo, se esteja também a 

subtrair do campo constitucional de incidência do ICMS a circulação de cópias ou 

exemplares de programas de computador produzidos em série e comercializados no 

varejo”. 

 Para construir esse raciocínio, Sepúlveda Pertence acatou a classificação de 

programas de computador que os divide em três categorias, segundo o seu grau de 

estandardização. Os programas standard são aqueles concebidos para serem utilizados 

pelos consumidores em geral, dirigidos para o consumo de massa. Os programas por 

encomenda, por sua vez, são desenvolvidos para atender necessidades específicas de um 

determinado cliente. Finalmente, os programas adaptados ao cliente são aqueles cuja 

elaboração é feita a partir de um programa standard, que é modificado para se adequar às 

necessidades de um cliente particular. 

 O autor é sempre o proprietário do programa de computador por ele criado, quer se 

trate de um software standard, concebido para o consumo de massa, quer se trate de um 

software desenvolvido para atender um usuário específico. Embora não seja incomum a 

transmissão da propriedade do programa de computador produzido por encomenda, no 

caso do programa standard isso não ocorre. O que é cedido ao cliente, nesse caso, é a 

cessão de uso de direito, que se consubstancia com a aquisição física da mídia. 

 Não obstante, qualquer que seja o tipo de programa, prossegue Sepúlveda Pertence, 

não se pode confundir a aquisição do exemplar e o licenciamento ou cessão do direito de 

uso.  

 Entende que os ajustes concernentes aos direitos de autor, objeto dos contratos de 

licenciamento e cessão, no caso dos softwares-produto, assumem “a forma de contratos de 

adesão, aos quais o usuário se vincula tacitamente ao utilizar o programa em seu 

computador”.  A disciplina prevista nesses contratos tem por objetivo a proteção do direito 

do autor, impondo limites à liberdade do adquirente (por exemplo, a proibição de cópias 

para revenda, aluguel ou qualquer outra forma de utiização não autorizada na licença), ou 

seja, não tem por escopo a “disciplina das condições do negócio realizado com o 

exemplar”. 
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 É interessante notar o esforço, sempre presente na fundamentação do voto, na 

construção de um paralelo entre as modalidades de negócios do mundo real com o mundo 

virtual.281 

 No início de 1999, a Primeira Turma do Tribunal enfrentou novamente a matéria, 

desta feita sob a relatoria do Ministro Ilmar Galvão. Seguindo a mesma posição do 

julgamento anterior, o SFT decidiu que “a produção em massa para comercialização e a 

revenda de exemplares do corpus mechanicum da obra intelectual que nele se materializa 

não caracterizam licenciamento ou cessão de direitos de uso da obra, mas genuínas 

operações de circulação de mercadorias, sujeitas ao ICMS”.282 

 Essa posição, apesar de ser restrita à Primeira Turma, se manteve imutável até 

meados de 2010, ocasião em que o STF, dessa vez pelo Pleno, veio a alterar 

substancialmente o seu entendimento sobre a matéria.283 

 Antes de iniciar a análise da rica discussão que se travou nos autos, entendemos ser 

conveniente citar parte da ementa para demonstrar o contraste com as decisões 

anteriormente citadas: 

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. O Tribunal não pode se furtar a abarcar 
situações novas, consequências concretas do mundo real, com base em 
premissas jurídicas que não são mais totalmente corretas. O apego a tais 
diretrizes jurídicas acaba por enfraquecer o texto constitucional, pois não 
permite que a abertura dos dispositivos da Constituição possa se adaptar 
aos novos tempos, antes imprevisíveis. 

 Ao prolatar o seu voto, o Ministro Octavio Galloti, relator do processo, pouco se 

estendeu, fazendo referência às duas decisões anteriormente tomadas para fixar “exegese 

no sentido de restringir a incidência do ICMS às cópias ou exemplares dos programas 

                                                 
281  “O comerciante que adquire exemplares para revenda, mantendo-os em estoque ou expondo-os em sua 

loja, não assume a condição de licenciado ou cessionário dos direitos de uso que, em consequência, não 
pode transferir ao comprador: sua posição, aí, é a mesma do vendedor de livros ou de discos, que não 
negocia com os direitos do autor, mas com o corpus mechanicum de obra intelectual que nele se 
materializa. Tampouco, a fortiori, a assume o consumidor final, se adquire um exemplar do programa 
para dar de presente a outra pessoa. E é sobre essa operação que cabe plausivelmente cogitar da 
incidência do imposto questionado” (RE 176626-3 SP - Relator: Min. Sepúlveda Pertence – Julgamento: 
10/11/98 - Órgão Julgador: Primeira Turma). 

282  RE 199464 SP - Relator: Min. Ilmar Galvão - Julgamento: 02/03/1999 - Órgão Julgador: Primeira Turma. 
283  ADI 1945 MC/ MT - Relator: Min. Octavio Gallotti - Relator para o Acórdão: Min. Gilmar Mendes - 

Julgamento: 26/05/2010 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno. 
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produzidos em série e comercializados no varejo, sem abranger o licenciamento ou cessão 

de uso”. 

 Assim, mantinha-se a posição de que a incidência do imposto estava circunscrita à 

comercialização de programa de computador apenas na hipótese da aquisição do meio 

físico que a ele dá suporte. 

 Contudo, após pedir vista dos autos, o Ministro Nelson Jobim passou a refletir 

sobre a natureza da aquisição de um programa de computador que pode se dar por duas 

formas distintas: ou o consumidor adquire a mídia do programa e, posteriormente, o 

transfere para seu computador, ou faz essa transferência por download, que prescinde da 

aquisição da mídia física. A sua conclusão, como não poderia deixar de ser, é que o 

consumidor adquire um programa de computador, independentemente da forma como é 

feita a transação: “Qual a diferença entre um bem e outro? Nenhuma. O que eu adquiri foi 

um sistema de software”. 

 A conclusão pode até parecer óbvia, mas marcou uma profunda alteração no modo 

de pensar da Corte Suprema. As decisões anteriores tinham como ponto de referência o 

suporte físico da transação, e a que se analisa, o seu conteúdo. Reconhece-se, assim, que, 

ao adquirir não somente programas de computador, mas também livros, jornais e músicas, 

que o interesse do adquirente é pelo conteúdo intrínsico desses bens, e não no seu suporte 

físico. E, finalmente, fixou novo entendimento sobre o conceito de mercadoria, que, 

mesmo despida em alguns casos de seu supoerte físico, continua a ser considerada 

mercadoria.284 

 Em seguida, o Ministro Gilmar Mendes chamou a atenção em relação a que “a 

mudança, na realidade, afeta ou pode afetar a interpretação”. Algumas atividades, lembrou, 

como a produção e comercialização de compact discs (CD) estavam diminuindo em razão 

                                                 
284  Como consta na parte final do seu voto: “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 de objetos que são, em realidade, linguagem matemática binária” (ADI 1945-7 / MC - Relator: 
Min. Nelson Jobim - Relator para o Acórdão: Min. Gilmar Mendes - Julgamento: 19/04/1999 - Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno). 
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da popularização da aquisição de música pela internet. Conclui que “a ideia de 

comercialização ou circulação passa a ocorrer por via eletrônica”; portanto, se não houver 

uma atualização desses conceitos, a incidência do ICMS sobre alguns setores econômicos 

que foram originalmente pensados para contribuir para a arrecadação desse imposto pode 

simplesmente desaparecer. 

 Ponderando todos esses argumentos, o Ministro Cezar Peluso, então presidente do 

STF, resumiu toda a questão: “Não deixa de ser comércio, essa que é a importância”. 

 De tudo que foi exposto, podemos sintetizar essas importantes conclusões do STF: 

 (i) A mudança na realidade pode acarretar a mudança na interpretação de conceitos.  

 (ii) A forma de comercialização de alguns bens foi profundamente afetada pela 

alteração que a internet provocou na realidade. Operações com mercadorias que antes do 

advento da internet eram efetuadas de forma física passaram a ser feitas por meio 

eletrônico. 

 (iii) É necessário que haja uma atualização do conceito tradicional de mercadoria 

pois, caso contrário, não haverá incidência do ICMS sobre as operações praticadas por 

empresas de determinados setores que tradiconalmente contribuem para a arrecadação 

desse imposto. 

 (iv) Em face da nova realidade, o caráter corpóreo não pode mais ser utilizado para 

definição do conceito de mercadoria, o que torna possível a incidência do ICMS sobre bens 

virtuais. 

7.2.2  Falta de definição da jurisprudência sobre o conceito de prestação de serviço 

de comunicação 

 O STF deu um passo importante na atualização do conceito de mercadoria, mas 

ainda não há manifestações nesse sentido sobre o conceito de prestação de serviço de 

comunicação. 

 Há, certamente, decisões judiciais importantes sobre o tema, como as que afastaram 

a incidência do ICMS sobre as atividades dos provedores de serviço de conexão à internet, 

na acepção anterior que a eles se emprestava, e as que definiram a incidência do imposto 

sobre a prestação de serviço de televisão por assinatura.  
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 A definição jurisprudencial sobre esse último tema, a nosso ver, foi importante na 

medida em que afastou a interpretação restritiva da doutrina. Prestar serviço de televisão 

por assinatura não se enquadra no conceito de fornecer os meios para que terceiros se 

estabeleçam uma relação comunicativa. Assim, podemos afirmar que, na visão da 

jurisprudência, e também da nova legislação que rege esse setor, serviço de comunicação 

tem uma acepção mais ampla que o defendido pela maioria dos doutrinadores. 

 Contudo, falta ainda sobre esse assunto a discussão com a profundidade que o STF 

desenvolveu ao analisar o conceito de mercadoria, razão pela qual entendemos que não se 

pode, ainda, propugnar pela existência de uma atualização jurisprudencial do conceito de 

prestação de serviço de comunicação. 
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CONCLUSÕES 

 (i) A maioria dos países adotou o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) para 

tributar as operações com bens e prestações de serviço. O modelo clássico do IVA definido 

pelo sistema comunitário europeu pressupõe um imposto de base ampla de tributação, cuja 

incidência se dá sobre todas as modalidades de operações com bens e prestações de 

serviços; uma base harmônica com reduzido número de isenções; a incidência em todas as 

etapas, desde a produção até o consumo final do bem ou do serviço prestado; não 

cumulatividade, que implica no direito de o contribuinte compensar o valor do imposto 

pago na etapa anterior no valor do imposto devido na etapa seguinte. 

 Um imposto com essas caracteristicas será dotado de neutralidade, ou seja, não será 

fator de influência nas decisões econômicas dos agentes do mercado, nem afeterá a livre 

concorrência; deverá ser eficiente, ou seja, apesar de reconhecer a necessidade de impor 

aos contribuintes o cumprimento de deveres acessórios no interesse da fiscalização, tais 

deveres não podem ser complexos ou gerar um custo excessivo para o seu cumprimento; 

deve ser eficaz, ou seja, deve carrerar aos cofres públicos os valores pretendidos, e sua 

fiscalização deve ser dotada de equidade, no sentido de exigir de todos os contribintes o 

cumprimento de suas obrigações tributárias; finalmente, deve ter uma arquitetura flexível, 

que permita sua adaptação às mudanças no ambiente econômico. 

 (ii) De forma diversa da experiência internacional, o Brasil adotou um modelo em 

que a competência para a tributação da base de operações com mercadorais e prestações de 

serviços é repartida entre União (IPI contribuições ao PIS e à COFINS), Estados e Distrito 

Federal (ICMS) e Municípios (ISS). Essa decisão política teve uma grave influência 

negativa na economia, pois dotou o sistema tributário de complexidade e ineficiência. 

 (iii) O ICMS é um exemplo exacerbado dos defeitos do nosso sistema tributário. 

Embora ostente a caracteristica da não cumulatividade, essa talvez seja a única caraterística 

que o aproxima de um IVA. Os principais equívocos da estruturação jurídica desse imposto 

foi a sua base restrita que exclui a maioria dos serviços de sua incidência e ser instituído e 

administrado apenas pelos governos estaduais. A base de incidência restrita traz graves 

problemas de segurança jurídica (pois é cada dia mais difícil estabelecer a distinção entre 

bens e serviços em algumas hipóteses) e também para a não cumulatividade (uma vez que 

o valor pago a título de ISS não é compensável com o próprio imposto e muito menos com 
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o ICMS). A não participação do governo federal na instituição e adminsitração do imposto 

levou os governos estaduais à prática corrosiva da guerra fiscal, que comprometeu toda a 

tributação dessas pessoas políticas. Somem-se a esses problemas, ainda, as várias hipóteses 

de restrições ao direito de crédito, a multiplicidade e complexidade das legislações 

estaduais, o uso excessivo da cobrança por substituição tributária e a falta de flexibilidade 

de sua estrutura. 

 (iv) O ICMS foi concebido em um contexto marcado por uma economia fechada, 

que tinha na produção e comércio de bens corpóreos a sua principal atividade. A sua rígida 

arquitetura não permite uma boa adaptação de suas regras aos novos modelos de negócios 

decorrentes da massificação da informática e da internet. Questionamos, no início deste 

trabalho, se ainda é válido entender operações relativas à circulação de mercadorias como 

uma expressão equivalente à venda de mercadorias e, especialmente, se esse último 

vocábulo ainda designa apenas as coisas móveis e corpóreas que estão no comércio.  

 Embora a Constituição não defina o que é mercadoria, é possível, com base no seu 

texto, definir o que ela não é. A utilização dessa técnica permite estabelecer alguns 

critérios para a delimitação desse conceito, mas não é suficiente para finalizar tal tarefa. Na 

verdade, não é possível uma definição puramente ontológica de mercadoria, pois ela 

somente será completa com considerações que não dizem respeito somente à coisa em si, 

às suas qualidades próprias.  

 Entendemos que é o conjunto de atividades sobre as quais incide o imposto que 

permite uma definição integral do conceito de mercadoria. A doutrina tradicional identifica 

a base de incidência do ICMS, na sua vertente mercadoria, como a atividade mercantil na 

sua acepção clássica, ou seja, a atividade de intermediação de bens exercida pelos 

comerciantes o que, a nosso ver, não reflete a realidade, uma vez que nem mesmo inclui a 

atividade de produção. Cremos ter demonstrado que o ICMS incide sobre o conjunto de 

atividades das empresas na produção e intermediação de bens e serviços, excluindo as 

transações com bens e serviços que fazem parte da materialidade de outros impostos 

previstos na Constituição. Com base, nisso conceituamos mercadoria, para efeito de 

incidência do ICMS, como todo bem móvel produzido ou recebido pelo empresário para 

ser fornecido ao mercado de consumo, o que inclui, atualmente, os bens virtuais. 

 (v) As mesmas considerações feitas sobre a impossibilidade de denifir mercadoria 

com base no texto constitucional se aplica ao conceito de serviço de comunicação. A 
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doutrina, majoritariamente, entende que “prestar serviço de comunicação” significa 

“colocar à disposição de terceiros meios para que eles se comuniquem”, mas não há 

demonstração efetiva das razões que levaram a adotar a equivalência dessas expressões 

como premissa. 

 Utilizando a mesma linha de pensamento para definir a base de incidência do ICMS 

mercadorias, partimos das atividades específicas das empresas que devem ser consideradas 

como base de incidência desse imposto. Nesse sentido, o que se busca tributar são as 

atividades das empresas que participam desse mercado específico. Assim, são serviços de 

telecomunicação (de primeira, segunda ou terceira geração, segundo a classificação por 

nós proposta) as atividades das empresas de transmissão, emissão ou recepção de sinais, 

palavras, imagens, sons ou informações de qualquer natureza por cabo, rádio, ou outro 

sistema eletromagnético. Por seu turno, as demais modalidades de serviços de 

comunicação são aquelas que também estão relacionadas ao núcleo descrito, mas que não 

se valem de uma rede de telecomunicação para o desempenho de suas atividades. 

 (vi) Como resultado da apreciação crítica do ICMS, indicamos quais os caminhos 

possíveis para sanar os problemas apontados, ou ao menos tornar menos complexa a 

aplicação do imposto. O primeiro, e mais adequado caminho a ser seguido, é a reforma 

completa da forma como o Brasil tributa a atividade de produção de bens e prestação de 

serviços. A solução, já presente na grande maioria dos países, é adotar um imposto único 

para tributar tais operações e prestações, estruturado sob a forma de Imposto sobre Valor 

Agregado (IVA). 

 A adoção de reformas pontuais pode ser útil, mas alertamos que, da forma como for 

implementada, modificações pontuais podem gerar ainda mais distorções ou 

complexidades no sistema. Infelizmente, as últimas alterações importantes no ICMS 

revelaram verdadeiras tais preocupações. 

 Paralelamente, também é importante que os nossos tribunais superiores, 

especialmente o STF, definam conceitos importantes para a incidência do ICMS, 

atualizando os conceitos de mercadoria e serviço de comunicação por interpretação, o que 

é necessário diante das profundas alterações observadas recentemente no ambiente 

econômico. 
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