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Primeira Questão

A Constituição Federal colocou 
a segurança jurídica do 

contribuinte em um patamar 
superior à segurança 

orçamentária?



Segunda Questão

Existe um conceito tributário 
de serviços ou se trata, 

mandatoriamente, de um 
conceito de Direito Privado?



Segunda Questão
Emenda Constitucional no 18/65

“Art. 15. Compete aos Municípios o imposto sobre
serviços de qualquer natureza, não
compreendidos na competência tributária da
União e dos Estados.

Parágrafo único. Lei complementar estabelecerá
critérios para distinguir as atividades a que se
refere este artigo das previstas no art. 12 [ICM].”



Segunda Questão
Bernardo Ribeiro de Moraes

“O conceito econômico de “prestação de serviços” (fornecimento de bem
imaterial) não se confunde e nem se equipara ao conceito de “prestação
de serviços” do direito civil, que é conceituado como fornecimento apenas
de trabalho (prestação de serviços é o fornecimento, mediante remuneração,
de trabalho a terceiros). O conceito econômico, não se apresentando
acanhado, abrange tanto o simples fornecimento de trabalho (prestação de
serviços do direito civil) como outras atividades, v.g.: locação de bens móveis,
transporte, publicidade, hospedagem, diversões públicas, cessão de direitos,
depósito, execução de obrigações de não fazer, etc. (venda de bens
imateriais).”

MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e Prática do Imposto Sobre Serviços.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978. p. 42.



Segunda Questão
Recurso Extraordinário no 112.947 (1987)

“TRIBUTÁRIO. ISS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. O QUE SE DESTACA,
'UTILITATIS CAUSA, NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, NÃO E APENAS O
USO E GOZO DA COISA, MAS SUA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE UM
SERVIÇO. LEVA-SE EM CONTA A REALIDADE ECONÔMICA, QUE E A
ATIVIDADE QUE SE PRESTA COM O BEM MOVEL, E NÃO A MERA
OBRIGAÇÃO DE DAR, QUE CARACTERIZA O CONTRATO DE LOCAÇÃO,
SEGUNDO O ARTIGO 1188 DO CÓDIGO CIVIL. NA LOCAÇÃO DE
GUINDASTES, O QUE TEM RELEVO E A ATIVIDADE COM ELES
DESENVOLVIDA, QUE ADQUIRE CONSISTENCIA ECONÔMICA, DE MODO
A TORNAR-SE UM INDICE DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.”



Segunda Questão
Recurso Extraordinário no 115.103 (1988)

“ISS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, EXPRESSAMENTE
INCLUIDA NO ITEM 52 DA LISTA DE INCIDENCIA.
INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CONCEITO DE SERVIÇOS. ART. 24, II, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIOLADO. TEXTOS
NÃO PREQUESTIONADOS. CABIMENTO PELA ALINEA
'C' INDEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.”



Segunda Questão
Recurso Extraordinário no 115.103 (1988)

Voto Ministro Oscar Corrêa

“Não seja locação de serviços ou fornecimento de trabalho,
constitui venda de bem imaterial (serviço). Na locação de bens
móveis, o objeto do contrato é a coisa (o bem móvel), jamais o
fornecimento de trabalho, embora exista intimamente ligada à
locação a função acessórias de se manter a coisa a ser locada
em estado de bem servir ao seu destino econômico. O que
existe, já dissemos, é a venda de um bem imaterial (venda
do direito de uso e gozo da coisa, fato que constitui
serviço.”



Terceira Questão

A competência outorgada pela 
Constituição é para a instituição 
de um imposto sobre serviços

ou sobre a prestação de 
serviços?



Quarta Questão

O artigo 110 do CTN pauta a 
interpretação da Constituição 

Federal?



Quarta Questão
Código Tributário Nacional

“Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se
para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de
seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.”

“Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela
Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas
Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para
definir ou limitar competências tributárias.”



Quarta Questão
Recurso Extraordinário no 116.121 (2001)

“TRIBUTO - FIGURINO CONSTITUCIONAL. A supremacia da
Carta Federal é conducente a glosar-se a cobrança de tributo
discrepante daqueles nela previstos. IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS - CONTRATO DE LOCAÇÃO. A terminologia
constitucional do Imposto sobre Serviços revela o objeto da
tributação. Conflita com a Lei Maior dispositivo que imponha o
tributo considerado contrato de locação de bem móvel. Em Direito,
os institutos, as expressões e os vocábulos têm sentido próprio,
descabendo confundir a locação de serviços com a de móveis,
práticas diversas regidas pelo Código Civil, cujas definições
são de observância inafastável - artigo 110 do Código
Tributário Nacional.”



Quarta Questão
Recurso Extraordinário no 651.703 (2016)

“Com efeito, deve-se ressaltar que o art. 110, do CTN, não veicula
norma de interpretação constitucional, posto evidente que não é
possível engendrar-se interpretação autêntica da Constituição feita pelo
legislador infraconstitucional, na medida em que este não pode balizar ou
direcionar o intérprete da Constituição.

Destarte, o art. 110, do CTN, não tem a amplitude que dele se possa
extrair por interpretação literal, porquanto qualquer conceito jurídico,
seja ele do Direito Privado ou não, ou extrajurídico, advindo ele da
Economia ou de qualquer ramo do conhecimento, que tenha sido utilizado
pelo constituinte para definir competências tributárias não pode ser
alterado por legislação infraconstitucional.”



Quinta Questão

O que é o Direito Privado?





Sexta Questão

Direito Privado de quando? A 
interpretação é estática ou 
dinâmica? “Originalismo” 

tributário e as dificuldades com 
a digitalização 







Sétima Questão

Qual o papel da Lei 
Complementar afinal? 



Oitava Questão

Há distinção entre a mudança 
do conceito e a mudança dos 

fatos? 





Conclusões
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