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Nos últimos anos tem se verificado um incremento substancial no exercício 
da atividade de prestação de serviços de rastreamento/monitoramento de 
veículos, o qual tende a se intensificar, em especial após a edição da Reso-
lução do Conselho Nacional de Trânsito – CoNTRAN nº 245, de 27 de julho 

de 2007 que, em seu art. 1º1, estabeleceu a obrigatoriedade de instalação de equipa-
mento que possibilite o rastreamento de veículo, em veículos novos saídos de fábrica.

Neste contexto, ganhou corpo a discussão sobre a possível pretensão dos mu-
nicípios de exigir em tais operações o recolhimento do Imposto sobre Serviços – 
ISS pelos prestadores de serviços de rastreamento/monitoramento de veículos, em 
face do disposto no item 11, subitem 11.02, da lista anexa à lei Complementar nº 
116/2003, que prevê:

“11 – Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e 
congêneres.
11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de 
aeronaves e de embarcações.
11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
11.03 – escolta, inclusive de veículos e cargas.
11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda 
de bens de qualquer espécie.” – destacou-se

Diante disso, sem a pretensão de esgotar a matéria, passamos a tecer alguns co-
mentários sobre a referida temática, no intuito de trazer à discussão alguns aspec-
tos de relevante reflexão sobre o tema.

1. Dos serviços de rastreamento/monitoramento de veículos

Inicialmente, antes de adentrar no mérito do presente estudo, faz-se imperioso tra-
çar algumas delimitações sobre o que consiste o serviço de rastreamento/monito-
ramento de veículos ofertado ao mercado brasileiro, a fim de viabilizar uma melhor 
identificação sua natureza e finalidade.

A atividade de monitoramento/rastreamento de veículos, realizada por meio 
de equipamentos instalados em veículos, pode ser definida como aquela cuja fina-
lidade é a viabilização da localização e rastreamento de veículos, não abrangendo 
aspectos relacionados à guarda, vigilância ou segurança dos mesmos.

em outras palavras, trata-se de um serviço que se presta única e exclusivamen-
te a permitir a identificação e indicação da exata posição de um veículo, o que se 
faz usualmente por meio da utilização de aparelho com tecnologia GPS – Global 
Positioning System (Sistema de Posicionamento Global) ou outras tecnologias dis-
poníveis, podendo o serviço ser ofertado com utilidades adicionais, tais como o 
bloqueio remoto do veículo pelo usuário dos serviços.

Neste sentido, tem-se que o monitoramento/rastreamento de veículos 
destina-se à localização e ao rastreamento de veículos, quando solicitado, não 
tendo, pois, o intuito de garantir a segurança ou viabilizar a vigilância, propria-
mente ditas, haja vista que não há pessoa “zelando” pelo veículo, acompanhan-
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do e avaliando de forma constante seus movimentos, visando assegurar sua 
integridade.

2. Da hipótese de incidência tributária do ISS – taxatividade  
da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003

o arquétipo constitucional tributário do Imposto sobre Serviços – ISS, definido pelo 
artigo 156, III, da Constituição Federal de 19882, prevê a competência tributária dos 
municípios para a instituição e a cobrança do ISS sobre os “serviços de qualquer 
natureza” definidos em lei Complementar.

Atendendo a este comando constitucional, foi editada a lei Complementar nº 
116/20033 que, em seu artigo 1º, prevê a hipótese de incidência do imposto nos 
seguintes termos:

“Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência 
dos municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação 
de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam 
como atividade preponderante do prestador.
(...)
§ 4º A incidência do imposto não depende da denominação dada ao ser-
viço prestado.” – destacou-se

este dispositivo legal constitui norma nacional de caráter geral que deve, portan-
to, ser observada por todos os municípios brasileiros quando da instituição do ISS, 
principalmente no que se refere à hipótese de incidência do imposto.

Destarte, em vista de a lei municipal dever ser editada estritamente nos limi-
tes estabelecidos pela lei Complementar nº 116/20034, a análise, ora empreendi-
da, estará adstrita às normas contidas na lei Complementar nº 116/2003, cuja lista 
anexa, destaque-se, tem sido usualmente reprisada, em seus exatos termos, pelos 
municípios.

em uma análise preliminar do artigo 1º da lei Complementar nº 116/2003, 
contata-se que a incidência do ISS restringe-se àqueles serviços previstos na lista 
anexa à lei Complementar nº 116/2003, devendo-se, para tanto, considerar a na-
tureza do serviço prestado, sendo, pois, irrelevante a denominação a ele conferida.

em outros termos, a incidência tributária repousa estritamente sobre as pres-
tações (obrigações de fazer) expressamente consignadas no texto legal.

Na exegese desta norma, deve-se ter em consideração os ensinamentos de Ro-
que Antonio Carrazza5 que, ao tratar do nascimento da obrigação tributária, elucida 
que, para que seja possível nascer o tributo, um fato deve corresponder fielmente à 
figura delineada na lei (princípio da tipicidade cerrada). A lei deve indicar, de modo 
rigoroso, qual é a realidade a tributar, fazendo uma precisa, taxativa e exaustiva tipi-
ficação dos fatos necessários e suficientes ao nascimento do tributo, não sendo pos-
sível mencionar conceitos indeterminados, fórmulas abertas ou cláusulas gerais que 
deixem ao critério subjetivo do aplicador a identificação das situações tributáveis. 

Assim, só é típico o fato que se ajusta rigorosamente, com todos os seus ele-
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mentos, àquele arquétipo legal descrito pelo legislador, a fim de que haja a neces-
sária segurança jurídica dos contribuintes e se evitem atitudes discricionárias do 
aplicador da lei.

Aprofundando-se mais neste tema, especificamente no que pertine às carac-
terísticas do Imposto sobre Serviços, a doutrina passou a debruçar-se sobre o exato 
alcance dos dispositivos da lei Complementar nº 116/2003, especialmente no que 
tange à natureza taxativa ou exemplificativa da lista de serviços anexa, tendo em 
consideração que, se taxativa, esta limitaria o exercício da competência tributária 
atribuída aos municípios, ao passo que, se exemplificativa, possibilitaria a tributa-
ção de todos os fatos jurídicos passíveis de enquadramento na categoria de presta-
ção de serviços (obrigação de fazer).

Após pujantes discussões sobre o tema, a doutrina majoritária e nitidamente 
predominante – com a qual compactuamos – sedimentou o seu entendimento no 
sentido de que a lista de serviços anexa à lei Complementar nº 116/2003 é taxati-
va, admitindo a interpretação extensiva – mas não analógica – dos seus subitens, 
senão vejamos.

Ayres F. Barreto, após proceder a uma breve exposição sobre o entendimen-
to doutrinário minoritário de que a lista de serviços anexa à lei Complementar nº 
116/2003 seria exemplificativa, reconhece o entendimento consolidado de que a 
referida lista deve ser interpretada taxativamente, in verbis:

“A doutrina, porém, em sua maioria, perfilou entendimento diverso. e 
viu acolhida a interpretação de que a lista é taxativa. De fato, os nos-
sos tribunais assim o entenderam, sendo, hoje, assente essa exegese, 
com prestígio de nossa mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal. A 
taxatividade da lista é, hoje, tese caudalosa, remansosa e pacífica (...)”6 
– destacou-se

Não é outro o entendimento de marcelo magalhães Peixoto e lais vieira Cardoso 
que, versando acerca da taxatividade da lista de serviços, também defendem a ve-
dação à tributação de serviços análogos ou semelhantes aos nela constantes, pois a 
tributação somente pode recair sobre serviços que contenham as mesmas proprie-
dades ou características dos serviços enumerados na lista. Confira-se:

“Deste modo, podemos concluir pela taxatividade da lista, sequer po-
dendo ser abrangidos, nos elementos configuradores das bases de cálcu-
lo de referidos subitens, casos considerados ‘análogos’ ou semelhantes, 
pois necessária se faz que a incidência recaia somente sobre os serviços 
que contenham exatamente as mesmas propriedades ou características 
da espécie de serviço expressa na lista”7 – destacou-se

Nesta mesma linha de raciocínio, inclinam-se Hugo de Brito machado Segundo e 
Raquel Cavalcanti Ramos machado, e complementam que, sendo a lista taxativa, 
esta comporta interpretação extensiva, dentro do gênero do serviço, de forma a 
abranger, na hipótese de incidência, apenas as espécies a que esse (gênero) se re-
fere. Confira-se:
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“A lista de serviços, portanto, comporta intepretação extensiva, mas não 
comporta ‘integração’ por analogia. o próprio Baleeiro, conquanto se 
diga defensor da possibilidade de emprego da analogia, (...) revela de-
fender na verdade a possibilidade de interpretação extensiva. (...)”
“Um gênero de serviços incluído na lista, portanto, pode ensejar – pela 
via exegética – a consideração de todas as suas espécies. e é perfeita-
mente razoável que seja assim, pois, se está previsto o gênero, e se as 
espécies dele indiscutivelmente fazem parte, nã o precisariam estar 
expressamente também listadas. Seria confundir taxatividade com lite-
ralidade, o que não é o caso.”8 – destacou-se

No mesmo escólio, Roberto moreira Dias, defendendo a taxatividade da lista de ser-
viços, pontua não ser possível a sua interpretação analógica, mas apenas e tão so-
mente a interpretação extensiva em relação às espécies compreendidas no gênero 
do serviço. Confira-se:

“Posto isso, principalmente por conta da estrita legalidade que deve re-
ger a tributação no ordenamento jurídico pátrio, temos que a Lista de 
Serviços anexa à lei Complementar nº 116/2003 é taxativa, pois é invi-
ável a constituição de créditos tributários através da analogia. Noutras 
palavras, ‘o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de 
tributo não previsto em lei’ (art. 108, § 1º, do CTN).
É claro que isso não significa a impossibilidade de haver a interpretação 
extensiva em matéria tributária (...).
Certo é que a lista de Serviços não comporta integração por analogia 
(suprimento de lacunas para tributar). Não é menos verdade que os ser-
viços previstos listados na lei Complementar nº 116/2003 podem ser 
interpretados extensivamente, razão pela qual, do gênero do serviço 
previsto na lista de Serviços, qualquer espécie poderá ser tida com ma-
terialidade de incidência do ISS pelos municípios.”9 – destacou-se

Citem-se, ainda, os ensinamentos de Ives Gandra da Silva martins e marilene Talari-
co martins Rodrigues, que defendem a taxatividade da lista de serviços e a impossi-
bilidade de interpretação analógica. Confira-se:

“A obrigação tributária é ‘ex lege’ e de caráter compulsório. A competência 
tributária dos Municípios, atribuída pela Constituição Federal, para insti-
tuir e cobrar o ISS está limitada à Lista de Serviços que, em lei complemen-
tar, define quais as hipóteses, taxativamente, sujeitas ao imposto. 
Não cabe, portanto, a interpretação analógica para estabelecer obriga-
ção tributária e definir fato gerador.”10 – destacou-se

Neste contexto, conclui-se que, do ponto de vista jurídico e em homenagem ao 
Princípio da Tipicidade Cerrada e à vedação ao uso da analogia para a exigência 
de tributo não previsto em lei (artigo 108, § 1º, CTN11), a lista de serviços anexa à 
lei Complementar nº 116/2003 deve ser compreendida como taxativa, ou seja, nu-
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merus clausus, sendo vedada, desta forma, a sua interpretação analógica. Destarte, 
somente os serviços expressamente elencados na lista de serviços são passíveis de 
tributação pelo ISS.

Ressalte-se, apenas, a este respeito, a possibilidade de interpretação exten-
siva das espécies de serviços previstos na lista – o que permite que um serviço 
com diferente denominação seja enquadrado em alguma hipótese prevista, se de 
idêntica natureza, conforme se deflui do § 4º, artigo 1º, da lei Complementar nº 
116/2003, anteriormente transcrito.

o entendimento ora exposto, além de amplamente aceito pela doutrina, en-
contra-se pacificado pelo eg. Supremo Tribunal Federal – STF, conforme se infere 
do julgado abaixo transcrito, que, embora se refira à lei Complementar nº 56/87, é 
plenamente aplicável ao tema em tela:

“CoNSTITuCIoNAl. TRIBuTÁRIo. ISS. leI ComPlemeNTAR: lISTA De SeR-
vIÇoS: CARÁTeR TAXATIvo. leI ComPlemeNTAR 56, De 1987: SeRvIÇoS 
eXeCuTADoS PoR INSTITuIÇÕeS AuToRIZADAS A FuNCIoNAR Pelo 
BANCo CeNTRAl: eXCluSÃo.
I. – É taxativa, ou limitativa, e não simplesmente exemplificativa, a lista 
de serviços anexa à lei complementar, embora comportem interpretação 
ampla os seus tópicos. Cuida-se, no caso, da lista anexa à Lei Comple-
mentar 56/87.
II. – Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
III. – Ilegitimidade da exigência do ISS sobre serviços expressamente ex-
cluídos da lista anexa à lei Complementar 56/87.
Iv. – Re conhecido e provido.”
(STF, SeGuNDA TuRmA, Relator ministro CARloS velloSo, Re n° 361829/
RJ, DJ 24/02/2006) – destacou-se

Não é diverso o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, que há muito já 
pacificou esta matéria. Confira-se:

“PRoCeSSuAl CIvIl. TRIBuTÁRIo. ISS. lISTA De SeRvIÇoS (Dl 406/68). 
TAXATIvIDADe. INTeRPReTAÇÃo eXTeNSIvA. PoSSIBIlIDADe. SeRvIÇoS 
De PRATICAGem. PReCeDeNTeS Do STJ. vIolAÇÃo Do ART. 535, I e II, Do 
CPC. NÃo CoNFIGuRADA.
1. É cediço no e. S.T.J e no S.T.F ser taxativa a lista de serviços do Dl 
406/89; o que não impede que à luz de cada serviço enumerado proce-
da-se à interpretação do dispositivo. (...)
9. A lista de serviços tributáveis pelo ISS, a despeito de taxativa, admite a 
interpretação extensiva intra muros, qual seja, no interior de cada um de 
seus itens, permitindo a incidência da mencionada exação sobre serviços 
correlatos àqueles expressamente previstos na aludida lista de serviços. 
Precedentes do STJ: ReSP 121428/RJ, Relator ministro Castro meira, DJ 
de 16.08.2004; ReSP 567.592/PR, Relatora ministra eliana Calmon, DJ 
de 15.12.2003 e ReSP 256.267/PR, Relator ministro José Delgado, DJ de 
18.09.2000. (...)
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13. Recurso especial desprovido.”
(STJ, PRImeIRA TuRmA, Relator ministro luIZ FuX, Resp n° 7241111/RJ, 
DJ 24/09/2007) – destacou-se

“TRIBuTÁRIo e PRoCeSSuAl CIvIl. AGRAvo ReGImeNTAl. ISS. SeRvIÇoS 
BANCÁRIoS. NÃo-INCIDÊNCIA. lISTA De SeRvIÇoS Do Dl Nº 406⁄68, Al-
TeRADo PelAS lCS NºS 56⁄87 e 116⁄03. TAXATIvIDADe. NÃo-CABImeNTo 
De APlICAÇÃo ANAlÓGICA. PReCeDeNTeS DeSTA CoRTe SuPeRIoR e 
Do ColeNDo STF.
1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a agravo de 
instrumento, a fim de afastar a incidência do ISS.
2. o acórdão a quo entendeu pela não-incidência do ISS nos serviços 
bancários do recorrente 
3. Pacífico o entendimento nesta Corte Superior e no colendo STF no sen-
tido de que a “lista de serviços” prevista no DL nº 406⁄68, alterada pelo DL 
nº 834⁄69 e pelas LCs nºs 56⁄87 e 116⁄03, é taxativa e exaustiva e não exem-
plificativa, não se admitindo, em relação a ela, o recurso da analogia, 
visando a alcançar hipóteses de incidência distantes das ali elencadas, 
devendo a lista subordinar-se à lei municipal. Vastidão de precedentes.
4. Agravo regimental não-provido.”
(STJ, PRImeIRA TuRmA, Relator ministro JoSÉ DelGADo, AgRg no Agravo 
de Instrumento n° 933.436/RJ, Julgado em 06/12/2007) – destacou-se

“PRoCeSSuAl CIvIl e TRIBuTÁRIo – AleGAÇÃo GeNÉRICA De vIolAÇÃo 
Do ARTIGo 535 Do CPC – SÚmulA 284⁄STF – DISSÍDIo JuRISPRuDeN-
CIAl Com JulGADoS Do meSmo TRIBuNAl e Do STF – ImPoSSIBIlIDA-
De – NulIDADe DA CDA – ReQuISIToS – SÚmulA 7⁄STJ – ISS – SeRvIÇoS 
De RePARo De NAvIoS – ITem 69 DA lISTA ANeXA Do Dl N. 406⁄68 – 
eQuIPARAÇÃo A veÍCuloS – TAXATIvIDADe DA lISTA – INTeRPReTAÇÃo 
eXTeNSIvA – PoSSIBIlIDADe. (...)
5. É cediço, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Fede-
ral, que a lista de serviços que acompanha o Decreto-Lei n. 406⁄68, com 
redação dada pela Lei Complementar n. 56⁄87 é taxativa, não admitindo 
o emprego da analogia, o que não impede o uso da interpretação exten-
siva para abrigar serviços idênticos aos expressamente previstos, mas 
com nomenclatura diversa.
Agravo regimental improvido”
(STJ, SeGuNDA TuRmA, Relator ministro HumBeRTo mARTINS, AgRg no 
Recurso especial n° 1.071.206/RJ, DJe 16/02/2009) – destacou-se

Posto isto, fixadas as premissas teóricas acima, que evidenciam o assente enten-
dimento quanto à taxatividade da lista de serviços anexa à lei Complementar nº 
116/2003, passa-se a analisar se os serviços de monitoramento de veículos por meio 
de equipamento instalado em veículo estão inclusos na lista de serviços e, pois, 
sujeitos à incidência do ISS.
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3. Da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003

Antes de se adentrar na análise dos serviços elencados na lista Anexa à lei Com-
plementar nº 116/2003, especialmente daqueles contidos no item 11 da lista, faz-se 
necessário compreender a sistemática adotada pelo legislador complementar e da 
ratio existente quando da elaboração da lista de serviços.

Nesta análise, socorremo-nos das disposições constantes da lei Complemen-
tar nº 95/98 que, em atendimento ao disposto no artigo 59 da Constituição Federal 
de 198812, versa sobre os princípios que norteiam a redação das leis, estabelecendo, 
em seu artigo 10, os critérios de articulação dos textos legais, nos seguintes termos:

“Art. 10. os textos legais serão articulados com observância dos seguin-
tes princípios:
I – a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abrevia-
tura “Art.”, seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir 
deste;
II – os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágra-
fos em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens;
III – os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico “§”, seguido de 
numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, 
quando existente apenas um, a expressão “parágrafo único” por extenso;
Iv – os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas 
por letras minúsculas e os itens por algarismos arábicos;
v – o agrupamento de artigos poderá constituir Subseções; o de Sub-
seções, a Seção; o de Seções, o Capítulo; o de Capítulos, o Título; o de 
Títulos, o livro e o de livros, a Parte;
vI – os Capítulos, Títulos, livros e Partes serão grafados em letras mai-
úsculas e identificados por algarismos romanos, podendo estas últimas 
desdobrar-se em Parte Geral e Parte especial ou ser subdivididas em par-
tes expressas em numeral ordinal, por extenso;
vII – as Subseções e Seções serão identificadas em algarismos romanos, 
grafadas em letras minúsculas e postas em negrito ou caracteres que as 
coloquem em realce;
vIII – a composição prevista no inciso v poderá também compreender 
agrupamentos em Disposições Preliminares, Gerais, Finais ou Transitó-
rias, conforme necessário.”

Conforme se observa, segundo a ratio estabelecida pela referida lei Complemen-
tar, nos critérios de redação das leis – e, pois, de sua interpretação e aplicação 
– devem ser observadas regras de subsunção (ao caput do artigo, referem-se os 
parágrafos ou incisos, e assim por diante), de forma que “comandos normativos” 
cuja interpretação e aplicação dependam estruturalmente de outro comando di-
retamente relacionado, vinculam-se, necessariamente, aos “comandos normativos” 
que lhe são superiores.

embora a referida legislação não trate especificamente da estrutura adotada 
na redação do texto do Anexo da lei Complementar nº 116/2003, de itens e su-
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bitens, sua exegese, mediante interpretação integradora e sistemática da técnica 
legislativa, nos leva a concluir que, na lista anexa à referida lei Complementar, os 
subitens referem-se – e submetem-se – aos delimitadores estabelecidos nos itens 
da referida lista.

Nesta linha de entendimento, veja-se que, ao adotar esta sistemática (de itens 
e subitens), o legislador determinou nos itens os gêneros de serviços que podem 
ser tributados pelo ISS e, dentro de cada gênero, apresentou diversas espécies de 
serviços que nele estão inclusos, ou seja, subitens. Assim, englobou um determina-
do número de comandos normativos e os incluiu em uma categoria geral (maior), 
na qual estes se enquadram.

esta interpretação, acerca da sistemática de classificação dos serviços, deflui – 
e é corroborada – pelo próprio texto da lista de serviços anexa à lei Complementar 
nº 116/2003, que na grande maioria de seus itens traz o termo “congêneres” (que 
será tratado mais adiante). ora, se o item prevê um serviço “congênere”, tem-se que, 
logicamente, o referido item somente pode conter gênero(s) de serviços. Sobre a 
significação do vocábulo gênero, elucida maria Helena Diniz:

“Gênero: 1. lógica jurídica. a) Classe que tem maior extensão e menor 
compreensão que a espécie; b) idéia imediatamente superior quanto à 
extensão, à idéia de norma de direito etc.; logo, quando duas classes es-
tão numa relação tal que a extensão de uma é uma das partes entre as 
quais pode ser dividida a extensão da outra, a primeira é designada “es-
pécie” da segunda, que é “gênero” a que pertence a primeira (lalende); c) 
classe que se distingue das outras não só devido a algumas proprieda-
des definidas, mas também por um conjunto desconhecido de proprie-
dades, em número indefinido, de que as primeiras são índice (J.S.mill)”. 
– destacou-se

Relativamente, ao vocábulo espécie, define a autora em seu dicionário jurídico:

“eSPÉCIe: (...) 2. lógica jurídica. Classe tida como uma parte da extensão 
de outra classe, que é o gênero. É a classe que possui menor extensão e 
maior compreensão do que o gênero. (...)”13 – destacou-se

Constata-se, portanto, que cada item traz em si um gênero de serviço, cuja natu-
reza é específica e delimitada, e cada subitem traz uma espécie de serviço que se 
enquadra perfeitamente à natureza estabelecida no item. esta estruturação pode 
ser visualizada através da seguinte representação gráfica:
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Sendo assim, estando as espécies necessariamente contidas no gênero que 
integram, consideramos juridicamente adequado concluir que apenas as espécies 
de serviços compreendidas dentro do gênero previsto na lei devam ser objeto de 
incidência do imposto em comento.

Neste mesmo sentido, elucida Adriano Soares da Costa:

“A lC 116/03 cumpriu a função delegada pela Constituição de dispor 
sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer natureza, prevendo a sua 
hipótese de incidência, base de cálculo, sujeitos passivos etc. Arrolou 
em uma lista anexa, através de itens e subitens, os serviços que estarão 
sujeitos à incidência do ISS, buscando dar tratamento exaustivo e taxa-
tivo à matéria. Aqui, promoveu em linhas gerais o sentido da tipicidade 
cerrada, fixando casuísticamente e em ‘numerus clausus’ os serviços que 
poderão ensejar a tributação pelos respectivos Municípios.
(...)
o legislador utilizou a técnica de definir no item um determinado serviço 
genericamente, detalhando em subitens as espécies que ingressariam 
naquela classificação.
(...)
Finalmente, essas considerações já põem em relevo que os Municípios 
não poderão instituir ISS sobre serviços que sejam congêneres ou que 
possuam a mesma natureza daqueles previstos na LC 116/03, sem obser-
var se eles se enquadram efetivamente na esfera de referência semântica 
dos signos utilizados pelo legislador complementar. (...)”14 – destacou-se

De igual forma, defendem Ives Gandra da Silva martins e marilene Talarico martins 
Rodrigues:

“Na lC 116/2003, o caráter ‘taxativo’ da lista ficou mais patente, na medida 
em que a expressão ‘congêneres’ que constava de diversos itens da lista 
anterior previstos na lC 56/87, passou a ser expresso, ou seja, cada item 
do serviço (gênero) foi subdividido em subitens (espécies), com especifi-
cação exaustiva dos serviços tributáveis, com exceção de alguns subitens 
que fazem referência à expressão ‘congêneres’, em razão da ‘natureza dos 
serviços’. o certo, todavia, é que a nova lei não conferiu ao legislador local 
a faculdade de preencher as lacunas da lei completando o rol dos servi-
ços ‘congêneres’, salvo os subitens expressamente permitidos, com servi-
ços não constantes expressamente na lista.”15 – destacou-se

Alinhado a este entendimento, defende Aires F. Barreto:

“A despeito disso, cabe registrar que, consoante vimos defendendo, tri-
butáveis pelo ISS são os serviços descritos nos subitens, e não os gêneros 
referidos nos grupos que os aglutinam (itens). A descrição e o esclareci-
mento do uso da linguagem empregada pelo legislador e, bem assim, 
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sua função sistemática e finalística é bastante para autorizar a conclusão 
de que o item é simples indexador, não autorizando, ele mesmo, a co-
brança do ISS.16 – destacou-se

Destarte, partindo-se da premissa ao menos aparentemente já consolidada de que 
a lista de serviços anexa à lei Complementar nº 116/2003 é taxativa, tem-se que, 
para se verificar se um serviço está ou não nela incluso, deve-se primeiramente ana-
lisar os itens da lista (gênero), identificando a natureza dos serviços neles previstos 
para, em momento subseqüente, cotejar os subitens (espécie) a fim de averiguar a 
subsunção do fato à norma.

Neste escólio, ressalte-se, contudo, a possibilidade de interpretação extensiva 
dos subitens, referida anteriormente, nos termos do § 4º, artigo 1º, da lei Comple-
mentar nº 116/2003, que permite que serviços de essência idêntica aos previstos na 
lista de serviços sejam tributados, ainda que a nomenclatura atribuída ao serviço 
seja diversa.

4. Do subitem 11.02 (vigilância, segurança ou monitoramento  
de bens e pessoas) da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003

Fixadas as premissas acima, passa-se a analisar se os serviços de monitoramento 
de veículos por meio de equipamento instalado em veículo têm a mesma natureza 
que o serviço previsto no subitem 11.02 (vigilância, segurança ou monitoramento 
de bens e pessoas).

Para tanto, faz-se mister compreender, de forma exata, precisa, rigorosa, quais 
são as propriedades e características (natureza) dos serviços de monitoramento que 
o legislador tipificou como sendo hipótese de incidência do imposto.

Preliminarmente, cumpre observar que na vigência do Decreto-lei nº 406/68 
(revogado pela lei Complementar nº 116/2003), o item 58 da antiga lista de ser-
viços previa a incidência do ISS sobre os serviços de “vigilância ou segurança de 
pessoas e bens”. A respeito destes serviços, tem-se que, conforme sintetizou Walter 
Gaspar, sua natureza seria nitidamente preventiva, ligada à noção da proteção, 
que, antecipando-se ao momento da ocorrência do perigo, busca impedir ou evi-
tar que o mal aconteça. Confira-se:

“Os serviços de vigilância consistem em vigiar os atos das pessoas, evi-
tando que o protegido pelos prestadores de serviços sofram atentados. 
(sic) os vigilantes acompanham os usuários de seus serviços e estão 
atentos aos movimentos suspeitos. A integralidade física do usuário é o 
bem a ser preservado.
Os serviços de segurança compreendem, também, dar ao usuário a ne-
cessária segurança, garantindo sua incolumidade física. Pode o serviço 
de segurança ter por objeto a guarda de bens ou valores. os serviços de 
segurança podem ser prestados na coleta e transporte de bens ou valo-
res, no acompanhamento de serviço bancários, na guarda ostensiva de 
casas comerciais.
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Com a onda de seqüestros que assola, hoje, os grandes centros urbanos, 
as empresas que se dedicam à vigilância e segurança têm proliferado, 
inclusive sendo permitido aos seus agentes portarem armas e equipa-
mentos de proteção sofisticados”.17 – destacou-se

Prosseguindo a análise da lista de serviços anexa ao Decreto-lei nº 406/68, é possí-
vel denotar que esta referia a uma série de espécies de serviços, sem classificá-los 
em gêneros (grupos), embora já aproximasse as espécies de serviços de acordo com 
sua natureza. Confira-se:

“(...)
56. Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de 
bens de qualquer espécie (exceto depósitos feitos em instituições finan-
ceiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central); 
57. Guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres; 
58. vigilância ou segurança de pessoas e bens; (...)”

Posteriormente, com a edição da lei Complementar nº 116/2003, estas espécies de 
serviços foram incluídas no gênero descrito no item 11 da lista anexa18, tendo ao 
antigo item 58 sido adicionada a expressão “monitoramento” quando da edição do 
subitem (espécie) 11.02.

Desta forma, ao se considerar que os serviços de monitoramento foram in-
cluídos no mesmo subitem que dispõe sobre a prestação dos serviços de vigilân-
cia e segurança, dentro do item (gênero) “serviços de guarda, estacionamento, ar-
mazenamento, vigilância e congêneres”, é possível inferir que, ao assim proceder, 
o legislador não pretendeu que fossem tributadas quaisquer espécies de serviços 
de monitoramento de bens, mas somente aquelas que se revestissem das mesmas 
propriedades e características (natureza) dos serviços de vigilância e segurança 
até então tributados pelo Decreto lei nº 406/68, ou seja, cuja natureza denota carac-
terísticas de preventividade e de segurança.

Feitas estas considerações, destaque-se que na sistemática ora tratada, de de-
terminação de gêneros e definição de espécies contidas nos gêneros, o item 11 da 
lista de serviços anexa à lei Complementar previu serviços de (i) guarda, (ii) estacio-
namento, (iii) armazenamento, (iv) vigilância e (v) congêneres.

Descartadas liminarmente as hipóteses “estacionamento” e “armazenamento”, 
que, ao menos aparentemente não se correlacionam especificamente ao tema sob 
estudo, da análise do item 11 remanescem dois termos que denotam a natureza 
dos serviços previstos no item, sendo elas a “guarda” e a “vigilância”19. Para melhor 
entender o alcance de tais vocábulos, vejamos suas significações de acordo com os 
dicionários de maria Helena Diniz, De Plácido e Silva e Aurélio.

o vocábulo guarda, na acepção dos dicionários de maria Helena Diniz, De Plá-
cido e Silva e Aurélio Buarque de Holanda, denota claramente o sentido de prote-
ção, cuidado, vigilância e amparo. Confira-se:
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“GuARDA – 1. Na linguagem jurídica em geral: a) ação ou efeito de guar-
dar; b) vigilância em relação a uma coisa ou pessoa; c) proteção; d) vigia; 
sentinela; e) administração; f ) depósito.”20

“GuARDA – Derivado do antigo alemão’ warten’ (guarda, espera), de que 
proveio também o inglês ‘warden’ (guarda), de que formou o francês 
‘garde’, pela substituição do w em g, para exprimir proteção, observação, 
vigilância ou administração. e com os sentidos assinalados, é empregado 
na composição de várias locuções em uso na linguagem jurídica. (...)”21

“GuARDA – [Do germ. ‘warda’, ou dev. de guardar (q. v.).]
1. Ato ou efeito de guardar; vigilância, cuidado, guardamento 
2. Fig. Proteção, amparo, favor, benevolência. (...)
6. Serviço de vigilância desempenhado por uma ou mais pessoas.”22

Por sua vez, da análise do termo vigilância defluem os conceitos de precaução, 
cuidado, prevenção e diligência. Confira-se:

“vIGIlÂNCIA – 1. Nas linguagens comum e jurídica: a) diligência; b) cui-
dado; c) qualidade de vigilante; d) estado de quem vigia; e) precaução.”23

“vIGIlÂNCIA – Do latim ‘vigilantia’ (atenção, diligência), entende-se, pre-
cisamente, o cuidado ou a atenção que se deve dar às coisas, que ficam a 
cargo de alguém. Corresponde, igualmente, ao serviço ou ao encargo da 
pessoa que é posta como vigia, ou para vigiar, isto é, para cuidar atenta-
mente do que lhe é cometido.”24

“vIGIlÂNCIA – [Do lat. ‘vigilantia’.]
1. Ato ou efeito de vigilar(-se). 
2. Precaução, cuidado, prevenção. 
3. Zelo, diligência.”25

Desta forma, parece-nos juridicamente adequado concluir que o item 11 da lista 
anexa à lei Complementar nº 116/2003 versa sobre os serviços cuja natureza – 
gênero – vincula-se a obrigações de fazer do prestador que envolvam vigilância, 
proteção, guarda, denotando, conseqüentemente, responsabilidade pelos bens 
vigiados, protegidos e guardados. Tratam-se, pois, de serviços de caráter nitida-
mente preventivo, cujo escopo engloba necessariamente propiciar ao tomador a 
segurança do bem “guardado” ou “vigiado”.

No que tange, ainda, ao alcance do item 11 (serviços de guarda, estaciona-
mento, armazenamento, vigilância e congêneres), observa-se que este prevê a inci-
dência do ISS sobre serviços “congêneres” aos enumerados.

o termo congênere, conforme define maria Helena Diniz, significa “aquilo que 
tem caracteres idênticos a outro; do mesmo gênero”26.

Infere-se, portanto, que a lista anexa à lei Complementar nº 116/2003, ao pre-
ver no item 11 a expressão “e congêneres”, viabilizou a tributação pelo ISS de servi-
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ços de mesmo gênero ou de características idênticas aos enumerados anteriormen-
te, do que se denota ser juridicamente defensável, portanto, a impossibilidade de 
incidência do imposto sobre serviços de natureza diversa daquela expressamente 
enumerada no item 11.

este entendimento deflui do Princípio da Tipicidade Cerrada, que ilide a possi-
bilidade do fato gerador do tributo ficar a critério da discricionariedade do aplica-
dor da lei, e da previsão contida no art. 110 do CTN, que impossibilita que normas 
de direito tributário alterem conceitos e definições de Direito Privado, in verbis:

“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 Constitui-
ções dos estados, ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos mu-
nicípios, para definir ou limitar competências tributárias.”

Desta feita, do ponto de vista jurídico, com base nas reflexões (e premissas) ante-
riormente referidas, pode-se inferir que são passíveis de constituir objeto de inci-
dência do ISS no subitem 11.02 da lista anexa à lei Complementar nº 116/2003 ape-
nas os serviços de monitoramento cuja natureza seja preventiva e garantidora de 
segurança de bens ou pessoas.

Assim, à luz das premissas expostas, tem-se que os subitens são espécies do 
gênero constante no item a que se subsumem, o que denota que a “vigilância, se-
gurança ou monitoramento de bens e pessoas” constante no item 11.02 defluem 
de serviços de segurança ou vigilância, cujo interesse precípuo é a garantia de 
integridade de bens e pessoas.

Após estas digressões teóricas, cabe observar que, em sentido estrito, os servi-
ços de monitoramento/rastreamento de veículos por meio de equipamentos insta-
lados em veículos consistem e limitam-se, em sua essência, ao simples rastreamen-
to e localização de veículos automotores à distância. A característica essencial do 
serviço prestado não é atuar de forma preventiva na garantia da integridade física 
dos aludidos bens, mas apenas rastreá-los e localizá-los, se e quando solicitado 
pelo cliente, existindo a possibilidade, inclusive, de tal solicitação nunca ocorrer de 
durante a vigência do contrato.

o equipamento de rastreamento emite sinal que permite a identificação pre-
cisa da localização do veículo. o referido equipamento também permite, em alguns 
casos, o bloqueio do veículo quando solicitado pelo tomador dos serviços, inde-
pendentemente de existir perigo efetivo à integridade do bem bloqueado.

Neste sentido, o prestador dos serviços não vigia o veículo constantemente, e 
não tem o intuito de averiguar de forma permanente o grau de segurança em que 
o veículo se encontra. os serviços de monitoramento/rastreamento, em sentido 
estrito, apenas viabilizam que o tomador de serviços exerça o referido controle 
sobre seus bens.

Nesta esteira, é possível concluir que, considerando a taxatividade da lista de 
serviços anexa à lei Complementar nº 116/2003, bem como a natureza dos servi-
ços previstos no item 11 da lista, existem, do ponto de vista jurídico, argumentos 
consistentes para se defender que os serviços de monitoramento de veículos (por 
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meio de equipamento instalado em veículo), em sentido estrito, não se subsumem 
à hipótese de incidência do ISS.

Transposta a questão da subsunção do fato à norma para fins de tributação 
dos serviços de monitoramento/rastreamento de veículos, convém mencionar, 
ainda, uma falsa premissa que vem sendo desmistificada pelo Superior Tribunal de 
Justiça, qual seja, a da necessidade de que um serviço sempre seja tributado pelo 
ISS ou pelo Imposto sobre a Circulação de mercadorias e sobre Serviços – ICmS.

Neste sentido, ao debruçar-se sobre a discussão acerca da incidência de ISS 
sobre a prestação de serviços por provedores de acesso à internet, o eg. STJ pacifi-
cou entendimento de que em nosso Sistema Constitucional Tributário não existe a 
obrigatoriedade de que fatos jurídicos sejam necessariamente tributados pelo ISS 
ou pelo ICmS. Confira-se:

“ReCuRSo eSPeCIAl Do eSTADo Do PARANÁ. TRIBuTÁRIo. ICmS. PRo-
veDoReS De ACeSSo À INTeRNeT. NÃo-INCIDÊNCIA. SÚmulA 334/STJ. 
ReCuRSo DeSPRovIDo.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos 
EREsp 456.650/PR, entendeu ser indevida a incidência de ICMS sobre os 
provedores de acesso à internet, na medida em que estes prestam ser-
viços de valor adicionado, nos termos do art. 61, § 1º, da lei 9.472/97, 
apenas liberando espaço virtual para comunicação. Quem presta o servi-
ço de comunicação é a concessionária de serviços de telecomunicações, 
já tributada pelo imposto (Rel. min. José Delgado, Rel. p/ acórdão min. 
Franciulli Netto, DJ de 20.3.2006).
2. Tendo em vista a uniformização da jurisprudência desta Corte de Jus-
tiça a respeito do tema, a Primeira Seção formulou a Súmula 334/STJ, 
segundo a qual “o ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso 
à Internet “.
3. Recurso especial desprovido. ReCuRSo eSPeCIAl Do muNICÍPIo De 
CuRITIBA. TRIBuTÁRIo. ISS. PRoveDoReS De ACeSSo À INTeRNeT. NÃo-
INCIDÊNCIA. ReCuRSo DeSPRovIDo. (...)
2. o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a 
lista de serviços anexa ao referido decreto-lei possui um rol taxativo e 
exaustivo, de modo que é apenas possível uma interpretação extensiva 
dos itens nela contidos, para o enquadramento de serviços idênticos aos 
ali expressamente previstos, mas com nomenclatura diversa. (...)
7. Mesmo após a edição da Lei Complementar 116/2003, não se cogita a 
incidência de ISS sobre o serviço prestado pelos provedores de acesso à 
internet, porquanto não se equipara aos serviços de informática e con-
gêneres previstos no item 1 anexo à referida lei – os quais se referem a 
desenvolvimento, análise e processamento de dados. (...)”
(STJ, 1ª Turma, Relatora ministra DeNISe ARRuDA, Recurso especial n° 
674188, DJe 04/08/2008)
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5. Considerações finais

Com base nas ponderações e premissas analisadas, denotamos ser juridicamente 
adequado defender que os serviços de monitoramento de veículos por meio de 
equipamento instalado em veículo, considerados em sentido estrito, não estariam 
sujeitos à incidência do ISS, haja vista a taxatividade da lista de serviços anexa à lei 
Complementar nº 116/2003 e a natureza preventiva e assecuratória dos serviços 
previstos no item 11 da lista, a qual é ausente no serviço em questão.
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1. Aspectos iniciais – A segurança jurídica e a formação  
da coisa julgada

O instituto da coisa julgada – decisão definitiva emanada do Poder Judiciário 
em determinada ação – é um dos pilares do estado Democrático de Direito, 
na medida em que reflete a concretização da estabilidade necessária e con-
dizente às relações jurídicas no seio da sociedade. Importa na existência de 

segurança jurídica dentro de um ordenamento, com previsibilidade normativa das con-
dutas e impossibilidade, em regra, de renovação de litígios perante o Poder Judiciário. 

em um estado Democrático de Direito, dentre outros princípios inerentes a ele, 
destacam-se o da Dignidade da Pessoa Humana, da Isonomia e o da Separação e 
Independência dos Poderes. Sem eles, ainda que outros de extrema valia e neces-
sidade possam estar presentes, estar-se-á diante de um regime opressor, ou, até 
mesmo, frente a uma anarquia. Todavia, extremamente necessário que se some aos 
três princípios acima citados a imperiosa e basilar existência de segurança jurídica, 
legitimando a existência de um estado Democrático de Direito.

A segurança jurídica permite que o cidadão possa prever qual a conduta mais 
adequada a tomar diante de determinada situação fática; ou, ainda, qual ação possa 
adotar em seu livre arbítrio, tendo ciência se determinada atitude conduzirá a um 
caminho “x” (lícito) ou a um caminho “y” (ilícito). Isto é, ocorrendo determinada si-
tuação fática que exija uma resposta em forma de ação ou omissão do cidadão, ou 
surgindo neste uma simples vontade de agir, não agir, tolerar, é necessário que se 
possa visualizar a conduta (com reflexos jurídicos ou não) a ser tomada.

Neste sentido, a segurança jurídica toma o seu primeiro contorno: a previsi-
bilidade, pelo cidadão, da conseqüência jurídica oriunda de determinada conduta 
adotada. Trata-se da normatização daquilo que é exigido do cidadão fazer ou da 
conduta que lhe seja proibida tomar, consubstanciada no Princípio Constitucional 
da legalidade1. Sob um aspecto inicial, a segurança jurídica revela-se na normati-
zação ocorrida na sociedade, permitindo ao cidadão conhecer previamente os seus 
direitos e deveres diante das normas legais e constitucionais existentes, bem como 
as sanções para o eventual descumprimento das normas. 

Por outro lado, a segurança jurídica também possui a função de imunizar si-
tuações levadas ao conhecimento do Poder Judiciário, as quais exigem deste uma 
solução; torna as decisões emanadas deste Poder como definitivas, sem que caiba 
mais recurso. Neste contexto, tem como função primordial por fim aos litígios, de 
modo que a mesma demanda não possa ser novamente intentada perante o Poder 
Judiciário e apreciada por este. 

A possibilidade jurídica incontinenti da mesma questão materialmente decidi-
da ser novamente reavivada pela parte insatisfeita após o esgotamento de todas as 
possibilidades recursais, traria, em regra, um verdadeiro colapso ao sistema jurídico, 
pondo em cheque a figura central do Poder Judiciário como dirimidor de conflitos. 
mas, como toda regra, exceções à imutabilidade das decisões são factíveis e possí-
veis dentro do nosso ordenamento jurídico.

logo, diante de funções tão importantes dentro da Sociedade, percebe-se 
que a segurança jurídica é um princípio corolário ao estado Democrático de Direito, 
conforme, inclusive, já foi ressaltado diversas vezes pelo Supremo Tribunal Federal.
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Pois bem, como exposto, a segurança jurídica está atrelada ao instituto da coi-
sa julgada, o qual, de tão importante, está alçado à categoria de garantia constitu-
cional em nossa Carta magna de 1988, verbis:

“Art. 5º – lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e 
a coisa julgada.”

Na melhor hermenêutica constitucional, não somente a lei respeitará a coisa julga-
da formada (interpretação puramente literal da norma constitucional), mas, tam-
bém, as decisões judiciais e/ou atos administrativos futuramente proferidos respei-
tarão a decisão judicial final transitada em julgado. 

A coisa julgada se divide em duas categorias: coisa julgada formal e material. 
Na primeira, ocorre a impossibilidade da mesma questão ser novamente discutida 
naquele processo onde já houve o pronunciamento definitivo do Poder Judiciário, 
mas que não decidiu o mérito da questão. Nova ação pode ser intentada buscando-
se o provimento meritório que antes não ocorreu. 

Na coisa julgada material, ocorre a impossibilidade de a mesma questão ser 
novamente discutida em qualquer processo perante o Poder Judiciário (salvo, claro, 
as hipóteses de propositura de ação rescisória, dentro do prazo de 2 (dois) anos do 
transito em julgado ou nos casos de possibilidade de ação revisional, prevista no 
artigo 471, do CPC2).

entretanto, muitas situações conflituosas levadas ao Judiciário findam sendo 
decididas definitivamente (coisa julgada material) em sentido oposto ao que su-
pervenientemente vem a ser julgado em última instância recursal pelo Supremo 
Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal.

2. O julgamento pelo STF do alargamento da base de cálculo  
do PIS e da COFINS (artigo 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98)

Diante do conturbado cenário tributário nacional, onde muitas questões se prolon-
gam em longas disputas judiciais, foi exatamente o que aconteceu com milhares de 
contribuintes quanto à discussão jurídica acerca da inconstitucionalidade do alar-
gamento da base de cálculo do PIS e da CoFINS, trazido pela lei nº 9.718/98. esta 
lei, datada de novembro de 1998, em seu artigo 3º, § 1º3, ampliou a base de cálculo 
das aludidas contribuições, determinando que estas, ao contrário da previsão cons-
titucional vigente à época (antes da emenda Constitucional nº 20/98), passariam a 
ter como base de cálculo sua receita bruta, ao invés somente de seu faturamento. 

Ao tempo em que publicada tal lei, o artigo 195, I, “b”, da Carta magna de 1988, 
somente previa a incidência do PIS e da CoFINS sobre o faturamento. logo, preten-
deu a lei ordinária nº 9.718/98, sem respaldo constitucional à época, promover a 
tributação não somente sobre o faturamento das empresas, mas sobre sua receita 
bruta (incluindo aquelas não operacionais), exercendo uma indevida equiparação 
das figuras contábeis do faturamento e da receita bruta.  Assim, afrontou, também, 
os artigos 109 e 110, do CTN, pois distorceu conceitos de direito privado utilizados 
pela Carta magna de 1988. 
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Devido às injuridicidades acima apontadas, os contribuintes, aos milhares, 
buscaram o Poder Judiciário para que fosse respaldado o seu direito a não recolher 
as contribuições ao PIS e à CoFINS sobre suas receitas não operacionais e que, tam-
bém, fosse declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da 
lei nº 9.718/98. 

em um primeiro momento, as instâncias ordinárias e os Tribunais Regionais 
Federais se posicionaram de forma contrária àquelas pretensões. Tomou-se como 
base, somente, o início do julgamento do leading case sobre o tema pelo Plenário 
do Supremo Tribunal Federal, onde, em um momento prematuro, existiam 3 (três) 
votos favoráveis ao fisco, ou seja, pela constitucionalidade da majoração da base de 
cálculo, contra nenhum voto em favor dos contribuintes.

Com base neste posicionamento parcial – mas longe de ser definitivo – muitas 
ações foram julgadas de forma desfavorável aos contribuintes em primeira e segun-
da instâncias do Poder Judiciário e, muitas vezes, o litígio terminou com trânsito em 
julgado desfavorável aos contribuintes, sem que a matéria chegasse ao STF. 

Também foram muitos os contribuintes que se viram na necessidade de aderir a 
parcelamentos fiscais concedidos pelo Governo Federal, cujas leis instituidoras obri-
gavam à renúncia ao direito de permanecer litigando judicialmente sobre o tema.

Porém, em 24.11.2005, o Plenário do STF finalizou o julgamento do tema, re-
vertendo o placar inicial favorável ao fisco e reconhecendo a inconstitucionalidade 
da majoração da base de cálculo do PIS e da CoFINS trazida pelo art. 3º, § 1º, da lei 
nº 9.718/98. Assim, pacificou-se o entendimento do STF sobre o tema, de forma 
favorável à pretensão dos contribuintes, sendo que, inclusive, a decisão está em 
vias de se tornar súmula vinculante, evitando que recursos sobre a mesma matéria 
permaneçam sendo remetidos ao Supremo Tribunal Federal.

A declaração de inconstitucionalidade, apesar de ter sido reconhecida em 
casos individuais, reflete consequências uniformes para todos os jurisdicionados 
ainda em litígio, eis que todos os órgãos do Poder Judiciário aplicam o precedente 
definitivo oriundo do STF.

3.  A discussão posta em análise: Colisão entre princípios 
constitucionais da segurança jurídica e da isonomia tributária  
frente à declaração de inconstitucionalidade pelo STF  
do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS

No entanto – e aqui reside o cerne da discussão ora posta – a existência de decisões 
individuais conflitantes com a decisão final do Supremo Tribunal Federal coloca 
contribuintes que se encontram numa mesma situação jurídica diante de efeitos 
fiscais distintos: aquele que teve decisão final (coisa julgada material) desfavorável 
antes do reconhecimento da inconstitucionalidade pelo STF está (ou esteve) obri-
gado a recolher o tributo majorado; aquele que não teve a formação de coisa jul-
gada material desfavorável anterior à decisão do STF, beneficiar-se-á deste decisum 
final do excelso Pretório, já que seu processo individual seguirá o decisum do STF.

Há uma colisão entre dois Princípios Constitucionais, quais sejam, a Segurança 
Jurídica e a Isonomia Tributária. A Segurança Jurídica determina que se mantenham 
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os efeitos da coisa julgada material antes formada, ainda que em clarividente anti-
nomia em relação ao posicionamento final traçado pelo Plenário do STF, enquanto 
que a Isonomia Tributária não permite que haja nítida imposição de situação jurídi-
co-fiscal diversa a contribuintes em iguais condições.

A partir da decisão do STF, declarando a inconstitucionalidade do artigo 3º, 
§ 1º, da lei nº 9.718/98, importante analisar-se os efeitos que podem sofrer os 
contribuintes que tiveram a formação de coisa julgada material contrária ao posi-
cionamento final do STF e verificar se ainda são obrigados a recolher a exação de 
forma notória e decididamente inconstitucional.  Necessário ponderar-se quanto à 
manutenção da coisa julgada material inconstitucional – primando pela Segurança 
Jurídica – diante do Princípio Constitucional da Isonomia Tributária.

logo, quais são as consequências da decisão proferida pelo Plenário do STF 
em controle difuso que reconheceu a inconstitucionalidade da majoração da base 
de cálculo do PIS e da CoFINS sobre os contribuintes que tiveram decisão individual 
definitiva desfavorável? 

Previamente, necessária uma breve explanação sobre as relações tributárias 
e a formação de coisa julgada nas ações judiciais que versam sobre o tema. As re-
lações jurídicas decorrentes das normas tributárias refletem uma situação de su-
bordinação do contribuinte ao estado, permitindo que este, dotado de poder de 
Imperium, efetue uma legal expropriação do patrimônio privado, auferindo receita 
derivada (tributos), a qual – ao menos em tese – lhe possibilita cumprir com suas 
obrigações para com a sociedade. 

No artigo 3º, do Código Tributário Nacional, está disposto que “Tributo é toda 
prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante ativi-
dade administrativa plenamente vinculada.” ou seja, numa análise incipiente (não 
é objeto do presente trabalho uma maior análise conceitual sobre tributo), pode-
se concluir que o tributo é uma prestação em dinheiro obrigatoriamente devida 
ao estado, decorrente de imposição legal, que não representa punição ou sanção, 
mas sim, uma expropriação legítima do patrimônio privado do contribuinte, cuja 
inadimplência poderá gerar cobrança, exercida por agentes públicos legitimados e 
em consonância com a legislação regente.

Como já dito, com a imposição da majoração da carga tributária trazida pelo 
artigo 3º, § 1º, da lei nº 9.718/98, contribuintes, aos milhares, se insurgiram contra 
tal tributação indevida, mediante os instrumentos processuais dos mandados de 
Segurança e das Ações declaratórias de inexistência de relação jurídico-tributária, 
cumulados com pedido de ou compensação do indébito tributário. 

em ambas as modalidades processuais, a formação de coisa julgada material 
deflagraria efeitos de imutabilidade da decisão, sob o enfoque do art. 3º, § 1º, da lei 
nº 9.718/98. ou seja, enquanto vigente tal dispositivo, eventual decisão favorável 
produziria efeitos do não recolhimento do PIS e da CoFINS com a base de cálculo 
majorada; decisão desfavorável definitiva imporia o contrário, ou seja, o recolhi-
mento do PIS e da CoFINS com a base de cálculo alargada, englobando também as 
receitas não operacionais. 

A premissa básica da coisa julgada material é a de conferir imutabilidade a 
uma decisão judicial, gerando estabilidade nas relações jurídicas, sendo essencial 
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para a existência e efetivação de Segurança Jurídica na sociedade. No entanto, mui-
tas vezes, ocorre de a Segurança Jurídica colidir com outros princípios constitucio-
nais, como o da Isonomia Tributária. 

A Isonomia é um Princípio Constitucional que norteia os comandos emanados 
de todo o ordenamento jurídico, determinando, diante do artigo 5º, caput4, da Carta 
magna de 1988, a igualdade entre todos perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza. Por certo, reflete-se no campo das relações tributárias e está insculpida 
como garantia constitucional, limitando o poder de tributação do estado5. 

Segundo leciona o professor luiz emygdio F. da Rosa Jr.6, “a igualdade tribu-
tária foi preconizada por Adam Smith sob a denominação de princípio da justiça 
tributária, pela qual os súditos deviam contribuir para o estado na proporção de 
suas capacidades...”. Certo é que, analisando a capacidade da cada um (dentro das 
distinções entre as classes) para contribuir com o erário, através do recolhimento de 
tributos, a lei tributária deve, diante dos iguais, determinar uma tributação de forma 
equânime, e, diante dos desiguais, que se encontrem em categorias jurídicas dis-
tintas, promover a tributação de forma desigual, mas proporcional à desigualdade 
de cada um, analisando, em cada caso, se a distinção na tributação não importará 
ofensa à própria Isonomia e, de forma corolária, à capacidade contributiva.

Diante destas premissas acerca do Princípio da Isonomia Tributária, conclui-se 
que nem o legislador, nem o aplicador da lei podem conferir tratamento tributário 
distinto àqueles em mesma situação jurídica. Todavia, diante do caso concreto da 
declaração de inconstitucionalidade pelo STF do art. 3º, § 1º, da lei nº 9.718/98, 
contribuintes em mesma situação jurídica estão sofrendo efeitos fiscais distintos: 
aqueles que tiveram trânsito em julgado material desfavorável, anterior à decisão 
do STF, são compelidos ao recolhimento das exações majoradas; aqueles que tive-
ram ou terão sua lide apreciada após o julgamento definitivo do Plenário do STF, 
terão reconhecida a inconstitucionalidade da norma e não sofrerão a incidência das 
citadas majorações.

o grande embate que se trava diante do caso concreto é o de se promover a 
relativização da coisa julgada tributária formada individualmente, que declarou a 
constitucionalidade do artigo 3º, § 1º, da lei nº 9.718/98, em face da decisão plená-
ria proferida pelo Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalida-
de do aludido dispositivo. 

Questiona-se sobre a obrigatoriedade de se preservar, a todo o custo e em 
prol de uma suposta estabilidade da sociedade, a coisa julgada e a segurança ju-
rídica que dela emana, ou se possibilitar a reforma daquele julgado individual, de 
modo a promover a isonomia tributária, impondo aos contribuintes que se encon-
trem numa mesma hipótese jurídico-fiscal o mesmo regime de legalidade e cons-
titucionalidade.

A análise não pode ser feita de forma isolada, deve levar em conta duas pre-
missas: a primeira, de que não há sequer segurança jurídica, pautada na própria 
Carta magna de 1988, quando a decisão individual que formou coisa julgada mate-
rial é contrária ao posicionamento definitivo sobre o tema emanado do STF. 

A segunda premissa é que, à luz do necessário tratamento isonômico aos 
contribuintes e a obrigatória aplicação da decisão final proferida pelo Supremo Tri-
bunal Federal (seja em controle difuso ou concentrado), sob um prisma de justiça 
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fiscal, não se pode permitir a proliferação da produção de efeitos individuais que 
atentem contra a interpretação conferida à Carta magna e traçada pelo seu guar-
dião máximo, o STF.

Tomamos as palavras de José eduardo Cavalari e maria de Fátima Ribeiro7, so-
bre a verdadeira inexistência de segurança jurídica quando a coisa julgada material, 
claramente, afronta, a Princípios Constitucionais, verbis:

“Não existe proteção constitucional ao instituto capaz de torná-lo abso-
lutamente imutável, pois, como visto, a proteção recai sobre o julgado, 
impedindo que lei nova o prejudique. A proteção infraconstitucional, 
por sua vez, não deve subsistir frente à existência de julgados ofensivos 
a princípios fundamentais consagrados na Constituição Federal.
outro argumento a favor do fim do absolutismo da coisa julgada mate-
rial é o de que, se nem mesmo as leis e atos normativos federais são ab-
solutos, podendo ser julgados inconstitucionais a qualquer tempo pelo 
Supremo Tribunal Federal, é absurdo admitir que a sentença passada em 
julgado seja absoluta, não podendo ser revista após o prazo prescricional 
da ação rescisória.”

Não se trata de pregar a generalização da possibilidade de desconstituição da coisa 
julgada material em face de sua análise diante de ofensas genéricas a Princípios 
Constitucionais que deflagram um critério subjetivo de interpretação, como a ra-
zoabilidade, moralidade, proporcionalidade e a própria realização da Justiça, que 
são conceitos de abstração platônica, de materialidade quase que intangível. Por 
exemplo, o justo para um não o é para outro e assim por diante.

Todavia, enxergamos diante de uma decisão final proferida pelo plenário do 
STF, que reconhece a inconstitucionalidade de norma impositiva de recolhimento 
de tributo, que todos os contribuintes forçados ao aludido recolhimento em razão 
de decisões judiciais individuais transitadas em julgado passam a sofrer violação 
inarredável ao Princípio Constitucional da Isonomia Tributária, visto que estes con-
tribuintes – que detêm decisões desfavoráveis – e aqueles outros – que terão (ou já 
tiveram) suas lides apreciadas após a formação do precedente de inconstitucionali-
dade pelo STF – estão, inexoravelmente, na mesma situação jurídica. 

No entanto, o primeiro grupo de cidadãos sofre a exigência fiscal e o segundo 
não, diante de um ordenamento constitucional que deve ser uno e ter sua interpre-
tação máxima cumprida e aplicada de forma equânime.

esta situação acarreta notória afronta ao Princípio Constitucional da Isonomia 
Tributária, na medida em que, por força de decisões transitadas em julgado indivi-
duais, que contrariaram o posicionamento do STF, contribuintes idênticos perante 
a lei estão sofrendo tributações distintas.  está se conferindo à mesma categoria de 
contribuintes efeitos fiscais distintos, ao aplicar-se a mesma lei de forma desfavorá-
vel (reconhecimento da sua constitucionalidade e da majoração da base de cálculo) 
para uns e de forma favorável (reconhecimento da inconstitucionalidade da lei e da 
majoração da base de cálculo) a outros do mesmo grupo.

Diante deste embate iminente entre os Princípios da Segurança Jurídica e da 
Isonomia Tributária, importa saber quais são as possíveis opções aos contribuintes 
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que sofreram decisões definitivas desfavoráveis anteriores à declaração de incons-
titucionalidade, pelo Plenário do STF, onde foi reconhecida a injuridicidade do alar-
gamento da base de cálculo das contribuições ao PIS e à CoFINS.

em nossa visão, a decisão Plenária do STF impingiu às coisas julgadas mate-
riais em sentido contrário antes constituídas, um caráter de coisa julgada material 
inconstitucional; mas não diante de elementos e/ou critérios subjetivos (tais como 
moralidade, razoabilidade, justiça, etc.), mas uma inconstitucionalidade diante de 
um critério objetivo, qual seja, uma decisão final meritória proferida pelo órgão do 
Poder Judiciário dotado de competência constitucional para conferir a interpreta-
ção final sobre os ditames e supostas ofensas à Carta magna de 1988, o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal.

Também partimos do pressuposto que a decisão plenária do STF, em sede de 
recurso extraordinário, ao menos no caso da lei nº 9.718/98, é definitiva e não está 
sujeita à eventual revisão por força de alterações na composição do STF. 

À luz deste caráter definitivo das decisões plenárias proferidas pelo STF, seja 
em controle difuso ou em controle concentrado, entendemos que coisa julgada ma-
terial formada no sentido da constitucionalidade de determinada norma, anterior à 
declaração de inconstitucionalidade proferida pelo órgão máximo guardião da Car-
ta magna de 1988 não pode permanecer produzindo efeitos, devendo ser descons-
tituída, mesmo que já tenha decorrido o prazo para propositura de ação rescisória. 

o contrário, frise-se, também entendemos que seria incabível, com decisões 
individuais fazendo coisa julgada material declarando a inconstitucionalidade de 
determinada norma, quando o STF venha a decidir pela constitucionalidade. Po-
rém, apenas a primeira situação é objeto específico de análise neste trabalho, à luz 
da declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º, 1º, da lei nº 9.718/98.

A manutenção de uma suposta segurança jurídica fincada em norma decla-
rada inconstitucional pelo seu intérprete máximo – STF – não pode acarretar a 
manutenção de contribuintes na mesma situação jurídico-fiscal sob dois campos 
diversos: um deles recolhendo a exação majorada e inconstitucional, por força de 
trânsito em julgado individual neste sentido, enquanto que outros não sofrem a 
incidência das exações na forma inconstitucional por força de decisão posterior do 
STF que implicou em formação de jurisprudência que afetou (afetará) o processo in-
dividual desta segunda gama de contribuintes. manter-se uma suposta segurança 
jurídica nesta situação é legitimar uma tributação dos iguais de maneira desigual, 
afrontando, em cheio, o Princípio Constitucional da Isonomia Tributária.

o professor Helenilson Cunha Pontes8 leciona sobre a questão da constitucio-
nalidade e a coisa julgada já antes formada. Apesar de seu enfoque se dar sobre a 
declaração de constitucionalidade posterior e a necessária modificação da coisa 
julgada formada em sentido contrário, que beneficiava o contribuinte por decla-
rar a inconstitucionalidade interpartes, o mesmo sustentamos para a hipótese de 
coisa julgada material individual que desfavorecia o contribuinte e foi superada 
por posicionamento final do STF declarando a inconstitucionalidade da exigência 
fiscal.
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leia-se o raciocínio do citado professor, in verbis:

“o Direito tributário brasileiro é marcado pela excessiva litigiosidade, 
resultado do acirramento do conflito entre Administração Tributária e 
sociedade em tema de tributação, que vem corroendo a própria efeti-
vidade social das normas tributárias, o que pode ser comprovado pelo 
crescimento de lançamentos tributários lavrados pela Administração em 
razão de descumprimentos dos deveres tributários por parte dos contri-
buintes.

Por força das vicissitudes processuais do controle difuso, muitas vezes 
uma ação individual transita em julgado em instâncias inferiores, sem 
que a questão tenha sido levada à apreciação do Supremo Tribunal Fe-
deral. Tal decisão judicial, reveladora de um “esquema de agir”, represen-
ta o comando jurídico que deve regular a relação estado-indivíduo no 
que tange à lide deduzida em Juízo, em especial no aspecto relacionado 
à constitucionalidade da lei tributária, fonte da obrigação que o contri-
buinte-autor pretendeu ver afastada no Poder Judiciário.”

Isto é, muitas vezes, pelas mais variadas razões, a questão acerca da constituciona-
lidade de determinada norma finda por ser dirimida nas instâncias ordinárias, sem 
chegar à apreciação do Supremo Tribunal Federal.

Prossigamos no raciocínio do citado professor9, in verbis:

“ocorre que posteriormente ao trânsito em julgado da ação individu-
al, na qual foi reconhecida a inconstitucionalidade da lei tributária que 
determina o recolhimento de dada exação (bem como define os seus 
elementos estruturais), a questão constitucional que representa o seu 
cerne chega à apreciação do Supremo Tribunal Federal, seja em controle 
difuso (em processo de outro contribuinte) seja em controle concentra-
do, e essa Corte pronuncia juízo de validade diferente daquele proferido 
no bojo do processo individual já transitado em julgado.”

A hipótese trazida pelo citado professor, apesar de especificar a questão de a de-
cisão individual ter reconhecido a inconstitucionalidade da norma, adapta-se per-
feitamente ao caso que ora analisamos, da coisa julgada material individual ter 
reconhecido a constitucionalidade de determinada norma e, posteriormente, o Su-
premo Tribunal Federal reconhecer a sua inconstitucionalidade. em ambas as situa-
ções, como exposto pelo eminente professor, haverá “um juízo de validade diferente 
daquele proferido no bojo do processo individual já transitado em julgado.”

A necessidade de se fazer prevalecer a decisão final que o Supremo Tribunal 
Federal traz sobre o tema constitucional parte de 2 (duas) premissas básicas, quais 
sejam, o Princípio da Supremacia da Constituição e o Princípio da unidade da Cons-
tituição, os quais, em última análise, vão delinear também a questão da isonomia 
que devem ser tratados os contribuintes na mesma situação jurídico-fiscal.
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Segundo Helenilson Cunha Pontes10, “o princípio da supremacia da Constituição 
é o alicerce do Estado Democrático de Direito, garantia e condição para o exercício das 
liberdades individuais e fórmula de vedação do arbítrio do poder estatal”. Prossegue o 
professor expondo que “A tarefa de garantia da efetividade da Constituição cabe ao 
Supremo Tribunal Federal de modo que as decisões desta Corte devem, na medida do 
possível, aplicar-se a todos, segundo um mandamento de máxima efetividade.”

No que diz respeito ao Princípio da unidade da Constituição, assevera o pro-
fessor11 que tal princípio é aquele “segundo o qual todas as normas (regras e princí-
pios) constitucionais têm igual dignidade, ou seja, não há hierarquia de supra-infra-
ordenação no corpo de uma mesma Constituição, o que implica afastar as teses das 
antinomias normativas, bem como das normas constitucionais inconstitucionais.”

4. Conclusões

ou seja, tais premissas, da Supremacia da Constituição Federal e da sua unicidade, 
respaldam a necessidade de que a decisão final proferida pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (leia-se, aqui, sua composição plenária), tanto em controle difuso como con-
centrado, sirvam de parâmetro único da interpretação sobre o texto constitucional, 
refletindo na verdadeira edição do comando normativo constitucional, o qual deve 
a todos atingir e por todos ser seguido.

Desta forma, em nosso ver, necessária a desconstituição da coisa julgada mate-
rial, ainda que tenha sido ultrapassado o prazo para eventual interposição de ação 
rescisória, mediante a propositura de ação revisional e/ou ação anulatória/descons-
titutiva de decisão judicial, devendo ser efetuada a mitigação da manutenção de 
suposta segurança jurídica, que, em tese, estaria representada pela coisa julgada 
material individual formada contrária à CF/88. Deve aplicar-se a todos o posiciona-
mento final do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da majoração da base 
de cálculo do PIS e da CoFINS trazido pela lei nº 9.718/98, verdadeiro reflexo do 
Princípio Constitucional da Isonomia Tributária, o qual deve ser respeitado.

Notas

1. Art. 5º – omissis. 
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

2. “Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma  
lide, salvo:

 I – se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato 
ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;”

3. “Art. 3º o faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta  
da pessoa jurídica.

 § 1º entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para 
as receitas.”

4. “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
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brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

 I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;”
5. “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à união, aos 

estados, ao Distrito Federal e aos municípios:
 (...)
 II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por 
eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou 
direitos;”

6. Jr., luiz emygdio da Rosa. manual de Direito Financeiro e Direito Tributário, 20ª edição, 
Renovar, 2007, p. 266.

7. Coisa Julgada Tributária, “o Princípio da Coisa Julgada frente aos demais Princípios 
Constitucionais: Análise com vistas à Coisa Julgada Tributária”, mP editora, p. 301.

8. Coisa Julgada Tributária, “Coisa Julgada Tributária” mP editora, p.191/192.
9. op. Citada, p.192.
10. op. Citada, p.193.
11. op. Citada, p.193.
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1. Introdução

O conceito da não-cumulatividade para a contribuição ao PIS e a CoFINS 
foi introduzido pelas leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03, respectivamen-
te. Posteriormente a própria Constituição em seu artigo 195, § 121, pre-
viu expressamente a possibilidade de cobrança não-cumulativa para o 

PIS e para a CoFINS. Referida não-cumulatividade consiste, basicamente, na apli-
cação de uma sistemática específica que permite a apropriação de determina-
dos créditos destas contribuições por ocasião de determinadas aquisições, den-
tre as quais, podemos destacar os insumos utilizados na fabricação de produtos. 

É fato que a não-cumulatividade das contribuições em comento é apenas 
parcial, não sendo plena nem perfeita. Confere-se tal afirmativa ao se observar as 
próprias leis ordinárias vigentes, que não permitem a dedução da integralidade 
dos dispêndios da pessoa jurídica anteriormente onerados por essas exações, bem 
como o fato dos créditos não correspondem necessariamente aos exatos valores 
pagos na cadeia anterior. Isto porque, regra geral, para o PIS e a para a CoFINS os 
créditos são apurados pela simples incidência da alíquota, de 1,65% para o PIS e de 
7,6% para a CoFINS, sobre determinadas aquisições de bens e serviços geradoras 
dos créditos. exemplo disso é a possibilidade de apropriação de créditos de insu-
mos adquiridos tanto de pessoas jurídicas optantes pelo SImPleS Nacional quanto 
pelo lucro presumido, casos estes em que as alíquotas das contribuições para o PIS 
e para a CoFINS devidas são inferiores àquelas que serão utilizadas para a apropria-
ção do crédito. Por outro lado, mesmo existindo a incidência do PIS e da CoFINS na 
cadeia anterior, reiteradas Soluções de Consulta da Receita Federal do Brasil2 vedam 
a apropriação de créditos sobre, por exemplo, material de limpeza de máquinas e 
equipamentos, sob o argumento de que os referidos gastos não exercem função 
diretamente sobre o produto fabricado. 

Ante toda a polêmica legislação que norteia a não-cumulatividade das contri-
buições em comento, diversos temas vêm sendo fruto de discussão de contribuin-
tes e doutrinadores. Diante de tal circunstância, optamos especificamente pela aná-
lise do disposto no § 2º do art. 3º das leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, especialmente 
no que tange à possibilidade de apropriação de crédito dessas contribuições nas 
aquisições de insumos sujeitos à alíquota zero.

2. Do direito ao crédito

A partir de 1º de agosto de 2004, o artigo 21 da lei nº 10.865/04 alterou substancial-
mente o § 2º do art. 3º das leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, ao vedar a apropriação de 
créditos decorrentes da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento 
das contribuições. Contudo, no caso da isenção esta vedação aplica-se tão-somente 
quando os bens ou serviços são revendidos ou utilizados como insumo em produ-
tos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribui-
ção. Confira-se:
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“Art. 3  – Do valor apurado na forma do art. 2  a pessoa jurídica poderá 
descontar créditos calculados em relação a: (...)
§ 2º – Não dará direito ao crédito o valor: (...)
II – da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da con-
tribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos 
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.” (Grifos nossos)

Destarte, da leitura acima depreendemos que a lei prevê a possibilidade da apro-
priação de créditos das contribuições para o PIS e para a CoFINS sobre insumos 
isentos, quando estes são revendidos ou utilizados em produtos posteriormente 
tributados. 

Feitas estas considerações, faz-se necessário o exame mais detalhado acerca 
do dispositivo legal acima transcrito, a fim de verificar se a exceção aplicável à aqui-
sição de produtos isentos é aplicável também para a hipótese de aquisição de pro-
dutos sujeitos à alíquota zero. Para tanto, passemos à análise do que se considera 
como “não sujeitos ao pagamento da contribuição”.

3. Da não sujeição ao pagamento da contribuição

Para que não seja devido o tributo sobre determinado fato é necessário que este 
esteja (i) fora da área de incidência (não tributado); (ii) protegido pela imunidade ou 
(iii) protegido pela isenção. Por oportuno, vejamos brevemente as principais carac-
terísticas destes três institutos jurídicos: não incidência, imunidade e isenção. 

3.1. A não incidência

mister entender o conceito de hipótese de incidência para, passo subseqüente, de-
finir o que é a não incidência. 

Conforme assevera Hugo de Brito machado, “a expressão hipótese de incidência 
designa com maior propriedade a descrição, contida na lei, da situação necessária e 
suficiente ao nascimento da obrigação tributária.3” 

Com efeito, tudo aquilo que não estiver abrangido pela hipótese de incidên-
cia de um determinado tributo, por exclusão à regra jurídica de tributação, será 
não incidente. 

em relação à não-incidência, Alfredo Augusto Becker4 leciona: “A expressão 
“caso de não-incidência” significa que o acontecimento deste ou daqueles fatos são in-
suficientes, ou excedentes, ou simplesmente estranhos para a realização da hipótese de 
incidência da regra jurídica de tributação.” 

Apenas para fins de ilustração, aproveitando o exemplo trazido por Flávio Au-
gusto Dumont Prado5, “podemos afirmar que ter a propriedade de uma bicicleta está 
fora do campo de incidência do IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Auto-
motores, posto que bicicleta não é veículo automotor; donde podemos concluir que ser 
proprietário de bicicleta está dentro do campo da não-incidência do IPVA.”
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Portanto, existindo um fato não abrangido pela hipótese de incidência se estará 
diante da não incidência tributária e, por conseqüência, se algo é não tributado, por 
óbvio, não há que se falar em pagamento de tributo. 

3.2. A imunidade

em linhas gerais, imunidade é a limitação ao poder de tributar imposta pela Consti-
tuição Federal. Paulo de Barros Carvalho define imunidade com as seguintes palavras: 

“a classe finita e imediatamente determinável de normas jurídicas, con-
tidas no texto da Constituição Federal, e que estabelecem, de modo ex-
presso, a incompetência das pessoas políticas de direito constitucional 
interno para expedir regras instituidoras de tributos que alcancem situa-
ções específicas e suficientemente caracterizadas.6” 

Já para Hugo de Brito machado7 “imunidade é o obstáculo criado por uma norma da 
Constituição que impede a incidência de lei ordinária de tributação sobre determina-
do fato, ou em detrimento de determinada pessoa, ou categoria de pessoas. É possível 
dizer-se que a imunidade é uma forma qualificada de não incidência. Realmente, se há 
imunidade, a lei tributária não incide, porque é impedida de fazê-lo pela norma supe-
rior, vale dizer, pela norma da Constituição.”

Note-se que, no caso da imunidade, a Constituição Federal proíbe que o Po-
der legislativo produza lei que estabeleça que determinado fato jurídico seja fato 
gerador de um tributo. Como exemplo, tem-se o artigo 150, inciso vI, letra “d” da 
Carta magna, que veda à união, estados, Distrito Federal e municípios a cobrança 
de impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 
logo, por vedação constitucional expressa, lei ordinária alguma poderá impor a tri-
butação do IPI sobre estes produtos.

 Diante do exposto, no que diz respeito à imunidade, há “incompetência das 
pessoas políticas de direito constitucional interno para expedir regras instituidoras de 
tributos que alcancem situações específicas e suficientemente caracterizadas.8” 

3.3. A isenção

o Código Tributário Nacional, em seu art. 176, prevê que a isenção será sempre de-
terminada por meio de lei ordinária que especifique as condições e requisitos para 
a sua concessão, in verbis:

“Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre de-
corrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a 
sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua 
duração.”

Assim, no caso da isenção a não sujeição ao pagamento do tributo é uma espécie 
de proteção concedida por lei, ou seja, uma espécie de benefício fiscal que afasta a 
exigibilidade do crédito tributário, por meio de lei. 
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Ademais, traçando-se um paralelo entre o instituto da imunidade, visto no 
item precedente, e o da isenção, verificamos que referidos institutos são declara-
ções expressas do legislador, contudo o que as diferencia é que enquanto aquela só 
pode ser concedida pela Constituição da República, esta é sempre concedida por 
lei infraconstitucional. 

Além disso, segundo Paulo de Barros Carvalho a norma de isenção inibe um 
ou mais dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, tais como os critérios 
pessoal (sujeito passivo) e quantitativo (base de cálculo e alíquota), para mutilá-los. 
Confira-se: 

“A norma de isenção atua sobre a regra-matriz de incidência tributária, 
investindo contra um ou mais critérios de sua estrutura, mutilando-os, 
parcialmente. Com efeito, trata-se de encontro de duas normas jurídicas 
que tem por resultado a inibição da incidência da hipótese tributária so-
bre os eventos abstratamente qualificados pela norma isentiva, ou que 
tolhe sua conseqüência, comprometendo-lhe os efeitos prescritivos da 
conduta. Se o fato é isento, sobre ele não se opera a incidência e, por-
tanto, não há que se falar em fato jurídico tributário, nem tampouco em 
obrigação tributária,. e se a isenção se der pelo conseqüente, a ocorrên-
cia fáctica encontrar-se-á tolhida juridicamente, já que a sua eficácia não 
poderá irradiar-se. 

De qualquer maneira, guardando sua autonomia normativa, a regra de 
isenção ataca a própria esquematização formal da norma-padrão de 
incidência, para destruí-la em casos particulares, sem aniquilar a regra-
matriz, que continua atuando regularmente para outras situações.” 9

ora, diante das considerações feitas até aqui, concluimos que a isenção é regra legal 
desonerativa que retira determinada situação, prevista na norma, do raio de aplica-
ção da lei, frustrando o surgimento da obrigação tributária. 

4. A alíquota zero

em face de todo o exposto nos itens precedentes percebemos que a não incidência, 
a imunidade e a isenção são formas de eliminar o dever jurídico de pagar um tribu-
to. Portanto, quando o § 2º do art. 3º das leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 faz menção 
à aquisição de bens “não sujeitos ao pagamento” do tributo, somente pode estar se 
referindo a estes três institutos. 

Dito isto, a pergunta que se faz é: se a operação de aquisição de insumos es-
tiver sujeita à alíquota zero, com posterior saída tributada, o contribuinte também 
terá direito ao crédito das contribuições ao PIS e da CoFINS?

Neste caso, para que se possa responder ao questionamento acima, mister 
avaliarmos se a sujeição à alíquota zero é caso de não incidência, imunidade ou, 
especialmente de isenção. É o que passamos a fazer. 
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em relação à não-incidência e à imunidade, cremos que dúvidas não há quan-
to à diferenciação da situação da alíquota zero, pois a situação atingida pela alíquo-
ta zero não está fora da área de incidência e tampouco protegida pela Constituição 
Federal. Resta-nos, pois, ver se para o PIS e para a CoFINS a alíquota zero e a isenção 
são institutos iguais.

Ao compararmos o instituto da isenção com a alíquota zero, de imediato per-
cebemos que ambas são espécies exonerativas do tributo. Isto porque, como antes 
escrevemos, a norma jurídica isencional pode modificar qualquer dos elementos ou 
componentes da conduta tributável. Neste sentido, seguindo o entendimento de 
Paulo de Barros Carvalho, o legislador, ao subtrair o aspecto quantitativo da regra-
matriz de incidência através do fenômeno da alíquota zero, está fazendo uso do 
instituto da isenção. É o que podemos extrair do excerto do parecer intitulado “Isen-
ções Tributárias do IPI, em Face do Princípio da Não-Cumulatividade”.

 “A alíquota zero, como já tive oportunidade de expressar, é caso típico de 
isenção. Trata-se de forma inibitória da operatividade funcional da regra 
matriz, de tal maneira que seus peculiares efeitos não se irradiam, justa-
mente porque a relação obrigacional não se poderá instalar à míngua de 
objeto.(...)
Isto porque, reitero, juridicamente alíquota zero equivale à isenção.”10

Da mesma forma, Roque Antonio Carrazza também sustenta que alíquota zero é 
isenção ao dispor que: 

“Para alcançar-se a isenção tributária vários caminhos jurídicos podem 
ser percorridos. um deles é o da adoção da chamada alíquota zero. De 
fato, reduzindo-se a alíquota do tributo ao valor zero, não surgirá nenhu-
ma quantia a pagar.” 

Conseqüentemente, a simples nomenclatura não pode sobrepor-se aos efeitos do 
instituto da isenção. Por conseguinte, quando o legislador submete um determi-
nado produto à alíquota zero, por neutralizar a obrigação tributária para fins de 
incidência de um tributo, ele na verdade o está isentando do pagamento. 

Adicionalmente, a isenção e a alíquota zero são instrumentos jurídicos, à dis-
posição do legislador ordinário, que pode estabelecer uma série de providências 
ordinatórias, fiscais e extrafiscais, indispensáveis para corrigir, juridicamente, dese-
quilíbrios econômicos, políticos e sociais. Por isso, tanto a isenção como a alíquota 
zero são fenômenos de política econômica incentivadora de efeitos equivalentes. 

Ainda no que tange a esta situação, poderíamos questionar o fato da deter-
minação da alíquota zero derivar, via de regra, para os tributos com características 
nitidamente extrafiscais, de deliberação do Poder executivo, por via de Decreto. To-
davia, nem mesmo este tipo de argumento pode afastar a conclusão de que, para 
fins de PIS e CoFINS, a alíquota zero se equipara à isenção.

De acordo com o § 1º do art. 153 da Carta magna, confere-se ao Poder exe-
cutivo, por Decreto, a faculdade de alterar alíquotas dos impostos de importação, 
exportação, IPI e IoF, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, a fim 
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de ajustá-los aos objetivos da política cambial e de comércio exterior ou à política 
monetária. vejamos:

“Art. 153. Compete à união instituir impostos sobre:
I – importação de produtos estrangeiros;
II – exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
Iv – produtos industrializados;
v – operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valo-
res mobiliários;
§ 1º – É facultado ao Poder executivo, atendidas as condições e os limites 
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos 
incisos I, II, Iv e v.”

ora, da leitura do § 1º do artigo 153 da Constituição Federal acima transcrito, em 
princípio, poderíamos entender que os tributos ali destacados não precisariam obe-
decer ao princípio da legalidade. Contudo, é entendimento de Roque Antonio Car-
razza, com o qual comungamos, que esta interpretação é equivocada já que nada 
mais se tem do que uma aparente exceção ao princípio da legalidade tributária. Por 
oportuno, vejamos o entendimento deste renomado doutrinador: 

“Não há, neste dispositivo constitucional, qualquer exceção ao princípio 
da legalidade. Apenas o Texto magno permite, no caso, que a lei delegue 
ao Poder executivo a faculdade de fazer variar, observadas determinadas 
condições e dentro dos limites que ela estabelecer, as alíquotas (não as 
bases de cálculo) dos mencionados impostos. 
De fato, se o Poder executivo – por especial ressalva do Texto magno – só 
pode alterar as alíquotas dos supracitados impostos “atendidas as con-
dições e os limites estabelecidos em lei, como haveremos de sustentar 
que eles aceitam ser criados ou aumentados por norma jurídica diversa 
da lei?11”

mais adiante, esclarece que somente a lei poderá fixar alíquotas, senão veja-se: 

“Também o art. 153, § 1º, da CF não permite que o Poder executivo des-
creva a hipótese de incidência dos impostos que enumera, nem para 
estabelecer, livremente, os aspectos quantitativos tendentes à determi-
nação do valor a pagar. 
Deveras, só a lei poderá descrever os fatos que, uma vez ocorridos, farão 
nascer os vários aspectos das hipóteses de incidência destes impostos, 
definir-lhes as bases de cálculo e fixar-lhes as alíquotas.12”

Dito isto, conclui-se que os tributos descritos no § 1º do artigo 153 da Constituição 
Federal somente podem ter suas alíquotas aumentadas ou reduzidas até zero por 
meio de Decreto, caso estejam dentro dos limites estabelecidos em lei. Por tal ra-
zão, mesmo quando fixada alíquota zero para estes tributos por decreto também 
estaremos diante de um caso de isenção, pois o decreto só pode agir dentro dos 
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limites estabelecidos por lei. 
Note-se que mesmo que o § 1º do art. 153 da Carta Constitucional trouxesse 

uma exceção ao princípio da legalidade, permitindo ao Poder executivo variar as alí-
quotas dos impostos descritos neste artigo, fica claro que essa regra não valeria para 
o PIS e para a CoFINS, pois referido dispositivo não enumera referidas contribuições. 

Diante do exposto se deduz que não é facultado ao Poder executivo alterar 
alíquotas do PIS e da CoFINS. em verdade, somente por lei se poderá alterar as alí-
quotas destas contribuições. Assim, se a alíquota zero, para fins de PIS e CoFINS, so-
mente poderá ser fixada por lei, é porque, de fato, trata-se de caso típico de isenção. 

Assim, por todas as razões aqui expostas, entendemos que quando o legisla-
dor fixa a alíquota zero para fins de PIS e CoFINS, ele está na realidade concedendo 
uma isenção; donde podemos concluir que a regra do § 2º do art. 3º das leis nºs 
10.637/02 e 10.833/03, que trata da isenção, aplica-se, in totum, às situações defini-
das como alíquota zero. 

ora, se assim o é, se o § 2º do art. 3º das leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 deter-
mina expressamente a concessão do crédito do PIS e da CoFINS, no que tange às hi-
póteses de aquisição de insumos isentos e posteriormente utilizados em produtos 
tributados, o mesmo deve se aplicar em relação à alíquota zero. Isto posto, sendo 
a isenção e a alíquota zero técnicas de exoneração tributárias idênticas, ao menos 
para fins de PIS e CoFINS, poderá o contribuinte creditar-se das contribuições rela-
tivas às suas aquisições de insumos com alíquota zero, desde que as saídas de seus 
produtos estejam submetidas à tributação.

5. Da sujeição ao pagamento da contribuição

Como visto anteriormente, o termo “não sujeitos ao pagamento da contribuição” 
previsto no art. § 2º do art. 3º das leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 compreende ape-
nas os institutos da não incidência, da imunidade e da isenção, sendo neste último 
abarcada a alíquota zero. Todavia, caso se entenda que a alíquota zero não é caso 
de isenção e tampouco o é de imunidade ou de não-incidência, só há uma única 
conclusão a ser tirada: a aquisição desses insumos é tributada, porém à alíquota 
zero. ora, se estamos tratando de aquisição sujeita à tributação, então há que se 
concluir que deve ser aplicada a regra geral de apropriação de créditos em relação 
a bens utilizados como insumos contida no art. 3º, inciso II, das leis nºs 10.637/02 e 
10.833/03. veja-se:

“Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá 
descontar créditos calculados em relação a: (...)
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na 
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusi-
ve combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que 
trata o art. 2º da lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabri-
cante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega 
dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (...)”
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Portanto, se alíquota zero é diferente de isenção, e assim a base de cálculo do tri-
buto está sujeita ao pagamento, porém à alíquota zero, não haverá outro enten-
dimento senão o da aplicação do dispositivo legal acima transcrito, uma vez que 
referido dispositivo prevê a possibilidade de apropriação de créditos decorrentes 
de aquisição de insumos sujeitos ao pagamento do PIS e da CoFINS, ou seja, tribu-
tados, os quais serão utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens 
ou produtos tributados destinados à venda. 

6. Conclusão

Ante todo o exposto, concluímos que se a regra do art. 3º, § 2º, das leis nºs 10.637/02 
e 10.833/03 possibilita a apropriação de créditos do PIS e da CoFINS referentes a in-
sumos adquiridos sob o regime da isenção, desde que posteriormente tributados, 
inexiste razão para deixar de reconhecer-lhe o mesmo direito na aquisição de insu-
mos favorecidos pela alíquota zero.

Todavia, caso se entenda que alíquota zero é diferente de isenção, por óbvio 
tampouco será caso de imunidade ou de não incidência. Neste caso, a única con-
clusão possível seria que a aquisição desses insumos é tributada, porém à alíquota 
zero e, portanto, será aplicável a regra geral de apropriação de créditos de bens uti-
lizados como insumos contida no art. 3º, inciso II, das leis nºs 10.637/02 e 10.833/03.

Diante destas considerações, ao se adquirir um produto favorecido com alí-
quota zero, duas são as hipóteses que justificam a apropriação de créditos das con-
tribuições ao PIS e a CoFINS, quais sejam:

(i) se alíquota zero é caso de isenção o crédito será devido, desde que o insumo seja 
utilizado para a fabricação e revenda de produto tributado; ou 

(ii) se alíquota zero é tributada, mas com alíquota zero, utilizaremos a regra geral de 
apropriação do crédito das contribuições.

Notas

1.  Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, 
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da união, dos estados,  
do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais: (...) § 12. A lei 
definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma 
dos incisos I, b; e Iv do caput, serão não-cumulativas. (Incluído pela emenda Constitucional  
nº 42, de 19.12.2003).

2. A título exemplificativo segue Solução de Consulta nº 187, de 14 de julho de 2008
ASSuNTo: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins emeNTA: NÃo–
CumulATIvIDADe. FABRICAÇÃo De BeNS DeSTINADoS A veNDA. CRÉDIToS. INSumoS. 
PeÇAS De RePoSIÇÃo. SeRvIÇoS De mANuTeNÇÃo.

 Não se consideram insumos, para fins de desconto de créditos da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, materiais de limpeza de equipamentos 
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IN SRF nº 404, de 2004, art. 8º, caput e § 4o.
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malheiros, 2009. p. 128.
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1. Introdução – O objeto do estudo

A base de cálculo do PIS e da CoFINS (bem como do extinto FINSo-
CIAl) sempre deu margem a muitas discussões, levando Fisco e con-
tribuintes a travarem longas disputas nos Tribunais administrativos 
e judiciais nas últimas décadas, com vitórias para ambos os lados.

embora a “discussão do momento”, ao menos nos dois últimos anos, seja a inclusão 
do ICmS na base de cálculo do PIS e da CoFINS, voltou ao foco das manchetes de 
jornais e das mesas de debates dos especialistas a questão da quantificação destas 
contribuições quando devidas pelas instituições financeiras. A atenção à discussão 
se deve, principalmente, à revogação do § 1º do art. 3º da lei 9.718/98, declarado 
inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Re 
346.084-PR, bem como às recentes decisões dos Tribunais Regionais Federais e do 
Superior Tribunal de Justiça tratando do assunto. A questão, que vem sendo acompa-
nhada de perto principalmente pelos bancos, ainda aguarda pronunciamento do STF.

Nesse contexto, o presente artigo tem por escopo analisar a extensão e os fun-
damentos dos julgamentos proferidos até o momento sobre o assunto, o alcance 
do julgamento do STF no Re 346.084-PR ao caso e os efeitos da revogação do art. 3º, 
§ 1º da lei 9.718/98, especificamente no tocante à base de cálculo do PIS/CoFINS 
das instituições financeiras. evidentemente, tendo em vista as limitações de um ar-
tigo publicado neste veículo, não será apresentada uma análise completa e defi-
nitiva da matéria focada, tarefa que demandaria dezenas de páginas de reflexões, 
mas uma visão geral das discussões que vêm sendo travadas nas Cortes brasileiras.

2. Breve escorço sobre a base de cálculo do PIS/COFINS e a declaração 
de inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º da Lei 9.718/98
 

A contribuição ao PIS/PASeP foi introduzida no sistema tributário nacional pela lei 
Complementar 7/70, que criou o Programa de Integração Social (PIS), destinado a 
promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas, 
bem como a lei Complementar 8/70, que instituiu o Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASeP). esta contribuição foi plena e expressamen-
te recepcionada pelo art. 239 da CF/881, que manteve, no atual sistema tributário 
nacional, sua exigência.

Já a contribuição para o financiamento da seguridade social (CoFINS) tem 
como fundamento constitucional o artigo 195, caput e inciso I, cuja redação origi-
nal previa o seguinte:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de for-
ma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes 
dos orçamentos da união, dos estados, do Distrito Federal e dos municí-
pios, e das seguintes contribuições sociais: 
I – dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento 
e o lucro.
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No plano legal, a CoFINS foi instituída pela lei Complementar 70/91, que 
manteve a exigência da contribuição ao PIS/PASeP e manteve a apuração com 
base no faturamento das pessoas jurídicas, entendido este como o “vulto das re-
ceitas decorrentes da atividade econômica geral da empresa”2, ou seja, o total das 
receitas obtidas pela pessoa jurídica, em um determinado período, vinculadas ao 
seu objetivo social.

evidentemente, o conceito constitucional de “faturamento” não poderia estar 
vinculado ao vetusto instituto do direito comercial fatura, correspondente ao docu-
mento que acobertava as vendas mercantis, porquanto a materialidade pressupos-
ta na CF, certamente, não se vinculava à mera emissão de faturas, atividade acessó-
ria à atividade comercial principal (hoje “empresarial”). Neste prisma, o Plenário do 
STF, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 1-DF, fixou o conceito 
constitucional de “faturamento” como a receita bruta das vendas de mercadorias, 
de mercadorias e serviços e de serviços, independentemente da emissão de faturas.

ocorre que, com a edição da medida Provisória n° 1.724/98, posteriormente 
convertida na lei n° 9.718/98, a contribuição ao PIS e a CoFINS passaram a ser calcu-
ladas com base não mais no faturamento, tal como adotado na CF/88, mas sobre a 
totalidade das receitas auferidas, independentemente da atividade do contribuinte 
ou da contabilização de tais receitas, o que abrangia, inclusive, as receitas financei-
ras e outras receitas não operacionais dos contribuintes. Criou-se, portanto, uma 
contribuição sobre o faturamento (receita bruta) cuja base de cálculo correspondia 
à totalidade das receitas, um típico caso em que a base de cálculo, ao invés de afir-
mar ou confirmar a materialidade do tributo, infirmava-a, como se depreende dos 
arts. 2º e 3º da lei 9.718/98 (notadamente do § 1º do art. 3º):

 
“Art. 2°. As contribuições para o PIS/PASeP e a CoFINS, devidas pelas pes-
soas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no fatura-
mento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por 
esta lei.”
“Art. 3°. o faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à 
receita bruta da pessoa jurídica.
§ 1°. Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas 
pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exer-
cida e a classificação contábil adotada para as receitas” (grifo nosso).

 
Como visto, a legislação atribuiu ao termo faturamento uma definição legal, com o 
intuito de fazer desaparecer quaisquer ambigüidades que trouxessem significação 
diversa da pretendida, adotando-se aqui a distinção entre conceito, noção e defi-
nição apresentada por eRoS GRAu3. entretanto, a definição estrapolou o conceito 
constitucional do art. 195, I (em sua redação original), o que foi veementemente 
combatido pelos contribuintes.

Com a promulgação da emenda Constitucional 20/98, a CF/88 passou a permi-
tir o alargamento da base de cálculo das contribuições, na medida em que ambas 
passaram a ter como critério material possível de incidência a receita ou o fatura-
mento, nos termos do art. 195, caput e inciso I, alínea “b”:
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“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de 
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenien-
tes dos orçamentos da união, dos estados, do Distrito Federal e dos mu-
nicípios, e das seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma 
da lei, incidentes sobre:
(...)
b) a receita ou o faturamento”.

 
ocorre que a lei 9.718 foi publicada em 28/11/1998, enquanto que a eC 20 ingres-
sou no sistema somente no dia 16/12/1998, ou seja, dezoito dias mais tarde, o que 
maculou o art. 3º, inciso I da lei de inconstitucionalidade, pois o texto constitucio-
nal vigente à época de sua publicação somente autorizava a incidência do PIS/
CoFINS sobre o faturamento. Havia, certamente, um conflito entre a definição legal 
estipulada pela lei 9.718/98 e o conceito constitucional de faturamento, entendido 
como receita bruta.

A questão da base de cálculo do PIS/CoFINS, após anos de batalhas judiciais 
entre Fisco e contribuintes, foi levada ao Plenário do Supremo Tribunal Federal, que 
no julgamento do Recurso extraordinário 346.084-PR decidiu, por maioria de votos, 
que a alteração da base de cálculo do PIS/CoFINS, promovida pelo §1º do art. 3º da 
lei nº 9.718/98, é inconstitucional, conforme se depreende da ementa abaixo:

 
“CoNSTITuCIoNAlIDADe SuPeRveNIeNTe – ARTIGo 3º, § 1º, DA leI Nº 
9.718, De 27 De NovemBRo De 1998 – emeNDA CoNSTITuCIoNAl Nº 
20, De 15 De DeZemBRo De 1998.
o sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionali-
dade superveniente.
TRIBuTÁRIo – INSTITuToS – eXPReSSÕeS e voCÁBuloS – SeNTIDo.
A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressal-
ta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o 
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado 
utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o 
princípio da realidade, considerados os elementos tributários.
CoNTRIBuIÇÃo SoCIAl – PIS – ReCeITA BRuTA – NoÇÃo – INCoNSTITu-
CIoNAlIDADe Do § 1º Do ARTIGo 3º DA leI Nº 9.718/98. A jurisprudên-
cia do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior 
à emenda Constitucional nº 20/98, consolidou-se no sentido de tomar 
as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-
as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É 
inconstitucional o § 1º do artigo 3º da lei nº 9.718/98, no que ampliou o 
conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferi-
das por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas de-
senvolvida e da classificação contábil adotada” (STF, Pleno, rel. min. Ilmar 
Galvão, DJ de 01/09/2006, p. 19).
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Com esse julgamento, prevaleceu a autorização constitucional de instituição das 
contribuições ao PIS/PASeP e da CoFINS somente sobre o faturamento, conside-
rado pelo STF como sinônimo de receita bruta, o que não permitiria a incidência 
destas contribuições sobre a totalidade das receitas auferidas, mas somente sobre 
as receitas com a venda de mercadorias e serviços. vale lembrar que a declaração 
de inconstitucionalidade em questão foi proferida em controle abstrato de consti-
tucionalidade, provocado por Recurso extraordinário interposto por distribuidora 
de veículos que desejava ver-se livre do pagamento das contribuições.

entre a publicação da lei 9.718/98 e a decisão do STF, sobreveio outra radical 
mudança na apuração das contribuições, com o advento da modalidade não-cu-
mulativa destes tributos, instituída pelas leis 10.637/02 e 10.833/03. Como tais leis 
foram publicadas já sob a égide da eC 20/98, adotaram a mesma base de cálculo da 
lei 9.718/98 para os contribuintes sujeitos ao novel regime não-cumulativo, qual 
seja, “o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua 
denominação ou classificação contábil”4. Com a previsão constitucional de incidên-
cia das contribuições sobre a receita após a promulgação da eC 20/98, cujo conceito 
constitucional é mais amplo do que faturamento ou receita bruta, restou afasta a dis-
cussão do PIS/CoFINS não-cumulativos pelas mesmas balizas das discussões que 
permearam a base de cálculo adotada pela lei 9.718/98.

Recentemente, a lei n° 11.941/2009 revogou, por meio do artigo 79, inciso XII, 
o parágrafo 1° do artigo 3° da lei n° 9.718/98, dotando de efeito erga omnes a posi-
ção da Corte Constitucional quanto à inconstitucionalidade do preceito revogado.

3. A discussão das instituições financeiras e os efeitos da revogação do 
art. 3º, inciso I, da Lei 9.718/98

Com a declaração de inconstitucionalidade (e posterior revogação) do § 1º do art. 
3º da lei 9.718/98, os contribuintes sujeitos à apuração do PIS/CoFINS de forma 
cumulativa passaram a questionar a base de cálculo a ser aplicada às contribuições: 
se a receita bruta, tal como definiu o STF no julgamento do Re 346.084-PR, ou a to-
talidade das receitas, tal como aparentemente permitido pela eC 20/98.

Nesse contexto, a discussão invocada pelas instituições financeiras cinge-se, 
justamente, aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º 
da lei 9.718/98 sobre suas atividades, o que permitiria ao Fisco, no caso dos ban-
cos, cobrar o PIS/CoFINS somente sobre a receita bruta gerada pela prestação de 
serviços cobrados via “tarifas bancárias” (tarifas de emissão de extratos, de emissão 
de talões de cheques, de transferências bancárias TeC e DoC, entre outras), e não 
sobre a grande fonte de receita dos bancos, que é o ganho financeiro entre créditos 
e débitos, o chamado spread bancário.

Já as seguradoras sustentam que as receitas de prêmios não integram a base 
de cálculo da CoFINS, porquanto o contrato de seguro não envolve venda de mer-
cadorias ou prestação de serviços e os prêmios não se enquadram em nenhuma 
destas categorias.

um primeiro ponto a ser destacado é uma questão que vem sendo negli-
genciada nos debates atuais, que se concentra nos efeitos das leis 10.637/02 e 
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10.833/03 e da revogação do § 1º do art. 3º da lei 9.718/98 sobre a tributação dos 
contribuintes que permaneceram sujeitos ao regime cumulativo. Neste ponto, três 
podem ser as hipóteses a serem debatidas, cada uma com efeitos próprias sobre a 
tributação destas entidades.

A primeira hipótese é a de que a revogação em comento nada alterou, pois a 
decisão do STF proferida no Re 346.084-PR somente autorizou a tributação dos con-
tribuintes sujeitos ao regime cumulativo, tais como as instituições financeiras, sobre 
o faturamento, entendido como a receita bruta das vendas de produtos e serviços, o 
que impediria desde sempre sua incidência sobre o spread.

uma segunda hipótese é a de que as leis 10.637/02 e 10.833/03, ao confirma-
rem a manutenção de alguns contribuintes no regime cumulativo da lei 9.718/98, 
mantiveram estas entidades submissas aos exatos termos desta legislação, inclusi-
ve no que se refere à formação da base de cálculo. Neste sentido, o art. 8º, I da lei 
10.637/02 e 10, I, da lei 10.833/03 teriam absorvido a definição da lei 9.718/98, ao 
estabelecer que o PIS/CoFINS destes contribuintes se submetiam “às normas vigen-
tes anteriormente a esta lei”5.

logo, após a publicação destas leis, o PIS e a CoFINS poderiam incidir sobre a 
totalidade das receitas auferidas pelos contribuintes, tanto aqueles sujeitos ao re-
gime cumulativo quanto ao não-cumulativo, pois as leis 10.637/02 e 10.833/02, ao 
confirmarem a aplicabilidade da definição do art. 3º, § 1º da lei 9.718/98, fizeram-no 
já sob a égide da eC 20/98, que autoriza a instituição do PIS/CoFINS sobre o total 
das receitas. Neste sentido, há uma decisão do TRF da 2ª Região tratando especifi-
camente da tributação de instituições financeiras, que enuncia que “com a posterior 
promulgação da lei 10.833/03, posterior à eC 20/98, pôs-se fim às divergências so-
bre a base de cálculo da CoFINS, alargada pela lei nº 9.718/98, positivando no or-
denamento jurídico brasileiro o entendimento de que a base de cálculo da CoFINS 
deve corresponder à receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em 
conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, 
conforme disposto no art. 1º, § 1º da quele diploma legal”6.

Por outro lado, a revogação expressa do citado enunciado pela lei 11.941/09 
teria alterado a materialidade do PIS/CoFINS construída a partir dos textos das leis 
10.637/02 e 10.833/03, razão pela qual, a partir da data de publicação da novel le-
gislação, novamente seria vedada a incidência das contribuições sobre quantias 
outras que não o faturamento em sentido estrito (receitas de vendas e/ou serviços).

Por fim, uma terceira hipótese é possível, consistente na possibilidade de inci-
dência do PIS e da CoFINS sobre a totalidade das receitas a partir da publicação das 
leis 10.637/02 e 10.833/03 até mesmo após a publicação da lei 11.941/09, pois esta 
não teria acarretado qualquer alteração substancial à atual possibilidade de tribu-
tação do total das receitas auferidas pelos contribuintes sujeitos ao regime cumula-
tivo, pois no momento da publicação das leis 10.637/02 e 10.833/03 a lei 9.718/98 
permanecia vigente, restando indiferente a sua revogação posterior.

Além da questão quanto aos efeitos das legislações posteriores à conforma-
ção da base de cálculo dos contribuintes sujeitos ao regime cumulativo, deve ser 
lembrado que a aplicação automática e sem ressalvas do posicionamento do STF 
no julgamento do Re 346.084-PR, que define faturamento como a receita bruta da 
“venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços”, ao caso das ins-
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tituições financeiras, demonstra-se equivocado, pois o caso concreto julgado pelo 
STF não continha qualquer discussão quanto às receitas das instituições financeiras, 
mas de sociedade dedicada à distribuição de veículos.

Com efeito, a mais moderna doutrina constitucional aponta que a interpreta-
ção jurídica já não pode se resumir à mera subsunção dos conceitos da norma aos 
conceitos dos fatos, pois exige mais do que uma simples análise da linguagem, de 
natureza meramente semântica7. Neste prisma, uma norma jurídica não pode ser 
considerada meramente um juízo hipotético isolável diante de seu âmbito de re-
gulamentação, mas uma estrutura classificadora e ordenadora a partir da estrutura 
material do próprio âmbito social regulamentado8.

FRIeDRICH mÜlleR parte da premissa de que a norma jurídica não se resume 
ao texto, pois este é apenas o ponto de partida para a construção de seu sentido. 
Assim, a norma jurídica é composta do programa normativo, que é o texto da lei, e 
do âmbito normativo, formado pela conjuntura dos fatos sociais (a parcela da rea-
lidade a que se refere o programa normativo). o teor literal serve à formulação do 
programa da norma, enquanto o âmbito da norma é sugerido como um elemento 
co-constitutivo da prescrição9.

o âmbito da norma não é uma soma de fatos, mas um nexo formulado em ter-
mos de possibilidade real de elementos estruturais que são destacados da realida-
de social na perspectiva seletiva e valorativa do programa da norma, conformados 
de modo apenas parcialmente jurídico, que transcende a mera faticidade de um 
recorte da realidade extrajurídica10. Já a normatividade é uma qualidade dinâmica 
da norma tomada em sua relação com a realidade, de modo que a norma ordena 
uma realidade ao mesmo tempo em que ela é, parcialmente, determinada por ela11.

Com base nessa visão, salta aos olhos que, embora o julgamento do STF con-
tenha uma declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, inciso I da lei 9.718/98, 
a concretização do enunciado do art. 195, caput e inciso I, na redação anterior à eC 
20/98, bem como do art. 3º, caput da aludida lei, necessita de uma verificação do 
âmbito normativo no caso concreto das instituições financeiras, em que se discute 
a qualificação e distinção de suas receitas, no intuito de aferir, com precisão, quais 
ingressos poderiam ser contidos no conceito de receita bruta. Só assim o efetivo 
sentido dos textos legal e constitucional será alcançado e os casos semelhantes sa-
tisfatoriamente decididos.

logo, a declaração de inconstitucionalidade do STF é insuficiente para pacifi-
car a discussão com relação às instituições financeiras, e sequer as manifestações 
colhidas dos votos dos ministros servem para tanto, pois não foram proferidos com 
vistas ao caso concreto destas entidades, mas com vistas a realidades absolutamen-
te distintas, restando as conclusões e até mesmo fundamentações do referido jul-
gamento meramente como dados informativos para o tema objeto deste estudo, 
nunca determinantes.

Por outro lado, encontra-se pendente de julgamento no Plenário do STF os em-
bargos de Declaração em Agravo Regimental em Recurso extraordinário 400479-RJ, 
de relatoria do min. Cezar Peluso, na qual se discute a base de cálculo do PIS/CoFINS 
de seguradora, em que esta sustenta que as receitas de prêmios não integram a 
base de cálculo da CoFINS, porquanto o contrato de seguro não envolve venda de 
mercadorias ou prestação de serviços. No caso, pleiteia-se a atribuição de efeitos 
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modificativos à decisão monocrática do min. Cezar Peluso que, ante a falta de ra-
zões novas, negara provimento ao agravo regimental do qual relator. o min. Peluso 
confirmou seu voto anterior, aduzindo, entre outros argumentos, que “a palavra fa-
turamento teria um conceito histórico, e, demonstrando o confronto entre a teoria 
que entende faturamento como sinônimo de receita de venda de bens e serviços 
daquela que o considera resultado das atividades empresariais, reputou a segunda 
mais conforme ao sentido jurídico-constitucional e à realidade da moderna vida 
empresarial”. o julgamento foi interrompido em função de pedido de vista do min. 
marco Aurélio.12

A conclusão a que se chega, portanto, é a de que, no âmbito do STF, a questão 
se encontra absolutamente em aberto, já que não houve até o momento um pro-
nunciamento definitivo da Corte sobre o caso das instituições financeiras.

Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, uma recente decisão foi proferida 
em caso envolvendo empresas de factoring, em que o contribuinte pleiteava a não 
incidência do PIS/CoFINS sobre a diferença do valor de face e o valor de aquisição 
de direitos creditórios adquiridos, imposta pelo Ato Declaratório CoSIT 31/97, com 
resultado desfavorável aos contribuintes13.

No caso, prevaleceu o entendimento de que, como a lei 9.249/95 define a ati-
vidade de factoring como a prestação cumulativa e contínua de serviços de asses-
soria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração 
de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas 
mercantis a prazo ou a prestação de serviços, não há que se dissociar as receitas 
advindas das operações realizadas pela instituição para efeito de determinação da 
base de cálculo da contribuição, que, segundo o STJ, deverá incidir sobre “a soma 
das receitas oriundas do exercício da atividade empresarial de factoring”.

Porém, ainda há a possibilidade de discussão da matéria, já que o caso das fac-
torings traz alguns elementos específicos desta atividade que foram utilizados pelo 
STJ na condução do julgamento, distintos do regime geral das demais instituições 
financeiras.

Ademais, o debate do caso não abrangeu outras possíveis discussões a serem 
levadas àquele foro, tais como a aplicação do art. 108, § 1º do Código Tributário Na-
cional, que determina que “o emprego da analogia não poderá resultar na exigência 
de tributo não previsto em lei”, no caso de adoção cerrada do conceito de fatura-
mento exposto pelo STF no Re 346.084-PR, ou o próprio alcance das leis 10.637/02 e 
10.833/03 ao caso, que, como dito, podem ter “convalidado” a aplicação da definição 
do § 1º do art. 3º da lei 9.718/98 para os contribuintes sujeitos ao regime cumulati-
vo já na vigência da eC 20/98.

4. A posição dos Tribunais Regionais Federais

Se os Tribunais em Brasília ainda não analisaram em definitivo o caso do PIS/Co-
FINS das instituições financeiras, tal não se dá no âmbito dos Tribunais Regionais 
Federais, que já contam com alguns julgados importantes sobre a matéria, quase 
sempre desfavoráveis aos interesses dos contribuintes.
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Com efeito, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região se manifestou no jul-
gamento da Apelação em mandado de Segurança 2005.51.01.011370-4, determi-
nando que o PIS/CoFINS deverá incidir sobre a totalidade da receita operacional 
das instituições financeiras, ou seja, sobre todos os ingressos decorrentes de sua 
atividade empresarial, sem qualquer adesão ao conceito trazido pelo Re 346.084-
PR.14 o acórdão lança mão ainda de outros argumentos de ordem constitucional, 
tais como o princípio da solidariedade e da capacidade econômica, para também 
justificar o enquadramento dos bancos na sujeição ao PIS/CoFINS sobre a totalida-
de de suas receitas.

Tratando especificamente desses últimos argumentos (solidariedade e ca-
pacidade econômica), e sem detrimento da opinião final da Corte quanto ao caso 
concreto, entendo que tais fundamentos não devem ser chancelado pelas Cortes 
Superiores, pois o processo de dação de sentido dos termos utilizados pela Cons-
tituição e pelas leis não deve ser pautado por valores tão subjetivos. Tal postura 
poderia subverter o sistema tributário nacional, tornando-o um conjunto excessi-
vamente aberto de normas jurídicas com pouquíssima (ou quase nenhuma) solidez 
semântica, o que não pode ser admitido em um sistema constitucional tributário 
tão analítico quanto o nosso, bem como em razão de respeito a um mínimo de 
segurança jurídica nas relações entre Fisco e contribuintes. A solidariedade e a ca-
pacidade econômica, certamente, são valores que devem ser sempre buscados em 
um estado Social como o brasileiro, mas não podem servir de instrumentos artifi-
ciais de alcance, pelo estado, de riquezas que não tenham sido contempladas pela 
Constituição Federal e pelas leis fiscais.

Por sua vez, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região também caminhou na 
mesma trilha, ao permitir a tributação do PIS/CoFINS sobre a totalidade das recei-
tas auferidas no exercício de suas atividades, incluindo-se as receitas financeiras15. 
Na decisão, a Corte deixou assentado que “as decisões do Supremo Tribunal Fede-
ral sempre tiveram por pressuposto de consideração as atividades das empresas 
industriais, comerciais e prestadoras de serviços em geral, nunca se manifestaram 
sobre o tema em relação às atividades destas entidades (instituições financeiras, 
seguradoras, de previdência privada e equiparadas)”, concluindo que “‘receita bruta 
da pessoa jurídica’, contidas nos arts. 2º e 3º, caput, da lei 9.718/98, corresponde à 
receita decorrente das atividades típicas, próprias da pessoa jurídica em cada ramo 
de atividade econômica”.

A decisão do TRF-3 ainda trouxe argumentos já rechaçados no presente tra-
balho, tais como a solidariedade e a capacidade econômica, além da equidade, a 
isonomia e o “objetivo maior da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
Também estes valores não devem informar o alcance do conceito de uma materia-
lidade utilizada pela Constituição para a atribuição do exercício da competência, 
pelos mesmos argumentos esposados no parágrafo anterior, sem prejuízo de sua 
efetivação, na atividade fiscal, de outras maneiras (obrigatoriedade do exercício da 
competência tributária, vinculação da receita de contribuições às finalidades deter-
minadas na CF/88 etc.).

A decisão ainda rechaça, acertadamente, a busca da determinação de um 
conceito constitucional de faturamento em outras fontes normativas, tal como na 
legislação do imposto de renda, que certamente não deve prevalecer no caso, até 
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mesmo por força dos arts. 109 e 110 do Código Tributário Nacional16.
o Tribunal Regional Federal da 4ª Região também já proferiu decisão em se-

melhante sentido17, trazendo, além dos argumentos utilizados pelas outras duas 
Cortes federais, articulação segundo a qual as instituições financeiras não poderiam 
invocar o julgamento do STF em função de não se submeter ao regramento do § 
1º do art. 3º da lei 9.718/98, mas ao regime excepcional disposto nos §§ 5º e 6º 
do mesmo dispositivo (vide nota de rodapé n.º 6). Tal assertiva, contudo, não pode 
ser acolhida, pois o § 1º, justamente, traz definição ao termo utilizado no caput do 
art. 3º, precisando o alcance semântico a ser conferido a faturamento. Além disto, 
os §§ 5º e 6º não se traduzem em um regime jurídico próprio de PIS/CoFINS das 
instituições financeiras, pois trazem exclusões da base de cálculo das contribuições 
potencialmente alcançadas pelo conteúdo jurídico do termo faturamento, previsto 
no caput e definido no § 1º. os §§ 5º e 6º, portanto, desde sempre tiveram como 
ponto de partida não apenas o caput, mas também o § 1º, já que este se encontrava 
diretamente ligado ao conteúdo daquele.

outro argumento esposado pela Corte sulista refere-se à “coerência” da le-
gislação no tocante ao pagamento de contribuições pelas instituições financeiras, 
pois, se por um lado a lei 9.718/98 instituiu a CoFINS sobre tais contribuintes – 
até então somente obrigados ao recolhimento do PIS –, por outro o art. 7º da mP 
2.158-35/200118 reduziu a alíquota da CSll cobrada destas sociedades, o que teria 
equilibrado a carga fiscal suportada por estas entidades. 

esse argumento se demonstra insuficiente, por si só, para fundamentar a sujei-
ção das instituições financeiras ao PIS/CoFINS sobre a totalidade de suas receitas, 
pois o cerne das discussões, repita-se, é o alcance do termo faturamento no contex-
to das atividades de tais instituições, o que não pode ser aferido, evidentemente, 
em função da carga fiscal suportada por elas. É claro que uma hermenêutica histó-
rica e sistemática é muito bem-vinda nos dias atuais, mas sua utilização deve ser cri-
teriosa quando se trata da busca do sentido de termos utilizados pela Constituição 
Federal, que demanda um processo de concretização próprio e independente da 
política fiscal adotada pelo legislador infraconstitucional.

Por outro lado, o argumento não pode ser totalmente desprezado, se conjuga-
do com outros sustentados, pois a exposição de motivos da mP19 em comento mo-
tiva a redução da alíquota da CSll à inclusão das instituições financeiras na sujeição 
à CoFINS, tornando a redução uma medida de “tratamento uniforme em relação a 
todas as pessoas jurídicas”. logo, se a redução da CSll é medida reflexa à tributação 
das instituições financeiras nos moldes da lei 9.718/98, tal fato se demonstra rele-
vante na consideração da alta tributação destas entidades, ainda que não determi-
nante, tal como exposto no parágrafo anterior.

mas o próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desta vez por meio de 
sua Segunda Turma, proferiu decisão favorável às instituições financeiras20. No caso, 
a referida Corte entendeu que a decisão do STF se aplica também às instituições fi-
nanceiras, eis que, ao definir a base de cálculo das contribuições como a receita bru-
ta com a “prestação de serviços”, deve ser levado em conta o enunciado do art. 2º 
da lei Complementar 116/03 (a lei geral do Imposto sobre Serviços), que determina 
que o imposto sobre serviços não incide sobre “o valor intermediado no mercado 
de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e 
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acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições 
financeiras”. logo, como a legislação do ISS aduz que tais operações não configu-
ram prestação de serviços, de modo que não podem ser tributadas a título de ISS, 
a receita correspondente não poderia ser considerada como receita da prestação 
de serviços.

esse argumento também é amplamente questionável, já que a lC 116/03, em-
bora seja lei complementar nacional que deve ser observada por união, estados, 
Distrito Federal e municípios, somente pode sê-lo no estrito cumprimento das fun-
ções típicas das leis complementares no sistema tributário nacional, ou seja, quan-
do tenham a função de emitir norma geral para dirimir conflitos de competência ou 
regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, conforme as leituras mais 
acertadas do art. 146 da CF/8821. Como no caso não há conflito de competência en-
tre união Federal e municípios a ser dirimido, e a matéria não trata de regulação de 
limitações ao poder de tributar (as imunidades tributárias), parece que a aplicação 
da lC 116/03, ao caso concreto, resta prejudicada.

Como visto, a posição dos Tribunais Regionais Federais ainda não é unânime 
e pacífica, pois ainda que a maioria dos julgados seja desfavorável à tese esposada 
pelos contribuintes, os acórdãos apresentam alguns argumentos diferentes entre si, 
muitas vezes utilizados de forma acriteriosa, o que torna a discussão bastante rica, 
mas ainda longe de alcançar um resultado definitivo.

5. Conclusões

Por todo o exposto, a questão da base de cálculo do PIS/CoFINS das instituições 
financeiras remanesce indefinido na jurisprudência, tendo em vista que o posicio-
namento do STF, externado no julgamento do Re 346.084-PR, não se aplica indis-
tintamente à situação concreta, eis que se baseou em caso distinto para a concreti-
zação do termo faturamento previsto no art. 195, inciso I, da CF/88 (em sua redação 
anterior à eC 20/98).

Por sua vez, a revogação do § 1º do art. 3º da lei 9.718/98 ainda não surtiu 
qualquer efeito na discussão, eis que o cerne da questão não é a equiparação de fa-
turamento ao conceito de receita, independentemente de sua classificação contábil 
ou da natureza das atividades dos contribuintes, mas a própria inserção das receitas 
auferidas por atividades bancárias no conceito de receita bruta destas instituições.

Por fim, vale lembrar que a discussão ainda não conta com pronunciamen-
tos definitivos do STJ ou do STF, embora os Tribunais Regionais Federais já venham 
analisando a questão, na maioria das vezes, de forma contrária aos interesses dos 
contribuintes.

Notas

1.  Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração 
Social, criado pela lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela lei Complementar nº 8, de 3 de 
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dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos 
que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste 
artigo.

2. Cf. ATAlIBA, Geraldo; GIARDINo, Cléber. “PIS – exclusão do ICm de sua base de cálculo”. 
In Revista de Direito Tributário 35, p. 153. em semelhante sentido, PAulo De BARRoS 
CARvAlHo leciona que “faturamento é signo que representa o ingresso bruto de recursos 
externos, provenientes de operações de vendas a prazo ou à vista, de mercadorias, produtos 
ou serviços, tanto no mercado interno como no exterior. A fatura aparece como o registro 
documental que registra a quantificação de negócios jurídicos realizados pelo contribuinte, 
ao passo que o faturamento, enquanto valor final das atividades praticadas registradas em 
fatura, equivale exatamente ao resultado de tais negócios. Fatura é documento; faturamento 
é atividade que se exprime em valores pecuniários. Para haver faturamento, portanto, é 
indispensável que se tenham realizado operações mercantis ou prestações de serviços, 
e é exatamente com base no valor decorrente de tais operações que a legislação vigente 
determina o recolhimento da contribuição ao PIS e da CoFINS.” In Direito tributário, 
linguagem e método. São Paulo : Noeses, 2008, p. 724.

3. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito, 2ª edição, São Paulo: 
malheiros, 2003, p. 223. Nas palavras do Autor: “Importa agora apontarmos a distinção que 
aparta os conceitos das definições jurídicas. os conceitos jurídicos – vimos – são expressados 
através de termos: o termo é o signo do conceito. ora porque esses termos são colhidos 
na linguagem natural, que é virtualmente ambígua e imprecisa, inúmeras vezes textos 
normativos operam a enunciação estipulativa de conceitos, ou seja, definem os seus 
respectivos termos. o que se tem referido por ‘conceito estipulativo ou legal’ corresponde, em 
regra, a uma definição, que o texto normativo contempla visando a superar a ambigüidade ou 
imprecisão do termo de certo conceito”.

4. Cf. arts. 1º das leis 10.637/02 e 10.833/03.
5. lei 10.637/02: “Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o 

PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 
1o a 6o: I – as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da lei no 9.718, de 27 
de novembro de 1998 (parágrafos introduzidos pela medida Provisória no 2.158-35, de 24 de 
agosto de 2001), e lei no 7.102, de 20 de junho de 1983”.

 lei 10.833/03: “Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da CoFINS, vigentes 
anteriormente a esta lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o: I - as pessoas 
jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da lei no 9.718, de 1998, e na lei no 7.102, de 
20 de junho de 1983”.

6. Quarta Turma especializada, AmS 200751010013100, rel. Dês. Fed. luIZ ANToNIo SoAReS, j. 
em 13/07/2009. ementa parcialmente transcrita na nota de rodapé n.º 14.

7. Cf. CASTANHeIRA NeveS, A. Metodologia jurídica – problemas fundamentais. Coimbra : 
Coimbra editora, 1993, p. 128. 

8. mÜlleR, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. 3ª edição. Rio de Janeiro : 
Renovar, 2005, pp. 43-44.

9. mÜlleR (2005), pp. 38-39 e 57-58.
10. mÜlleR (2005), p. 44.
11. mÜlleR, Friedrich. O novo paradigma do direito: introdução à teoria e metódica 

estruturantes do direito. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2007, p. 40; JouANJAN, olivier. “De 
Hans Kelsen a Friedrich müller – método jurídico sob o paradigma pós-positivista. In mÜlleR, 
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Friedrich. O novo paradigma do direito: introdução à teoria e metódica estruturantes do 
direito. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2007, p. 259. 

12. Conforme Informativo n.º 556 do STF. In http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/
listarJurisprudencia.asp?s1=(400479.PRoC.)&base=baseInformativo. Acesso em 01/12/2009.

13. “CoFINS. FACToRING.
 em mandado de segurança impetrado por empresa de fomento comercial (factoring), 

discute-se sua sujeição ou não à incidência da Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) sobre a diferença do valor de face e o valor de aquisição de direitos 
creditórios impostos pelos itens I, c, e II do Ato Declaratório (Normativo) Cosit n. 31/1997, 
segundo os quais a base de cálculo da Cofins devida pelas empresas de fomento comercial 
(factoring) é o valor do faturamento mensal, compreendida, entre outras, a receita bruta 
advinda da prestação cumulativa e contínua de serviços de aquisição de direitos creditórios 
resultantes das vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços, computando-se 
como receita a diferença entre o valor de aquisição e o de face do título ou direito adquirido. 
Destacou o min. Relator que a lei n. 9.249/1995 (que revogou, entre outros, o art. 28 da lei 
n. 8.981/1995), ao tratar da apuração da base de cálculo do imposto das pessoas jurídicas, 
definiu a atividade de factoring no art. 15, § 1º, III, d, como a prestação cumulativa e contínua 
de vários serviços, ou seja, o factoring realiza atividade mista atípica, entre as quais, a 
aquisição de direitos creditórios, auferindo vantagens financeiras resultantes das operações 
realizadas. Dessa forma, não se revela coerente a dissociação dessas atividades empresariais 
para efeito de determinação da receita bruta tributável. Assim, a Cofins, sob a égide da 
definição de faturamento mensal/receita bruta dada pela lC n. 70/1991 incide sobre a soma 
das receitas oriundas do exercício da atividade empresarial de factoring, razão pela qual se 
revelam hígidos os itens I, c, e II do Ato Declaratório (normativo) Cosit n. 31/1997. Com essas 
considerações, a Seção negou provimento ao recurso” (Resp 776.705-RJ, rel. min. luiz Fux, j. 
em 11/11/2009).

14. “PIS e CoFINS. PReSCRIÇÃo. lC 118/2005. SÚmulA N. 52 Do TRF 2a ReGIÃo. ART. 3º, §1º, DA 
leI Nº 9.718/98. INCoNSTITuCIoNAlIDADe. INSTITuIÇÕeS FINANCeIRAS. ComPeNSAÇÃo. 
CoRReÇÃo moNeTÁRIA. TAXA SelIC.

 (...)
 5. o § 1º do art. 3º da lei nº 9718/98, que alterou a base de cálculo da CoFINS e do PIS, foi 

declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
 6. As instituições financeiras devem recolher o PIS e a Cofins incidentes sobre seu 

faturamento, este entendido como a receita bruta oriunda do desenvolvimento de 
suas atividades empresariais. Apenas a eventual incidência dessas contribuições sobre 
receitas não-operacionais é que será indevida, ensejando a compensação dos valores que 
eventualmente tenham sido recolhidos a esse título.

 7. A correção do indébito observará a disposição da lei nº 9.250/95, que criou a Taxa SelIC, 
excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4º, da lei nº 
9.250/95).

 8. Apelações e remessa parcialmente providas” (Quarta Turma especializada, AmS 
200751010013100, rel. Dês. Fed. luIZ ANToNIo SoAReS, j. em 13/07/2009). No mesmo 
sentido: mAS 200751010015715.

15. mANDADo De SeGuRANÇA – TRIBuTÁRIo – CoNTRIBuIÇÕeS SoCIAIS PIS/PASeP e/ou 
CoFINS – leI Nº 9.718/98 (§ 1º, Do ART. 3º – INCoNSTITuCIoNAlIDADe) – CoNCeITo De 
FATuRAmeNTo – INTeRPReTAÇÃo CoNSTITuCIoNAl (ARTIGoS 2º e 3º, CAPuT) – PRINCÍPIoS 
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DA eQuIDADe NA PARTICIPAÇÃo Do CuSTeIo e DA SolIDARIeDADe Do FINANCIAmeNTo 
– ReCeITA DeCoRReNTe DAS ATIvIDADeS TÍPICAS DA PeSSoA JuRÍDICA – INSTITuIÇÕeS 
FINANCeIRAS e eQuIPARADAS (ART. 22, § 1º, DA leI Nº 8.212/91) (IN CASu, INSTITuIÇÕeS 
FINANCeIRAS).

 (...)
 XI – Conforme a lei nº 9.718/98, artigo 2º e 3º, caput, dispositivos reconhecidos como 

constitucionais pelo C. STF, a base de cálculo das contribuições PIS/PASeP e CoFINS, para 
todas as pessoas jurídicas de direito privado, é o faturamento, que por sua vez “corresponde 
à receita bruta da pessoa jurídica”, sendo que, para a definição deste termo, especificamente 
para estas entidades, deve-se buscar qual seja a sua acepção constitucional, para o que 
se mostra indispensável a colação do conjunto principiológico e normativo que rege as 
contribuições destinadas à Seguridade Social, sendo que no campo de que se trata (custeio 
do sistema), mostram-se de essencial relevância os princípios da equidade na forma de 
participação e da solidariedade do financiamento por toda a sociedade (Constituição Federal, 
art. 194, § único, v, e art. 195, “caput”), o primeiro deles que funda raízes no princípio da 
isonomia e no objetivo maior da construção de uma sociedade livre, justa e solidária (CF, 
arts. 3º, I, 5º, caput, 150, II) dos quais podemos extrair, em uma interpretação constitucional 
e sistemática, o entendimento no sentido de que o vocábulo “faturamento” ou a expressão 
“receita bruta da pessoa jurídica”, contida nos arts. 2º e 3º, caput, da lei nº 9.718/98, 
corresponde à “receita decorrente das atividades típicas, próprias da pessoa jurídica em cada 
ramo de atividade econômica”.

 XII – esta interpretação constitucional permite conciliação com o fato de que o sistema 
normativo sempre estabeleceu diferenciação de hipóteses de incidência do PIS e da CoFINS 
segundo os diversos tipos de atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas, o que 
inclusive mais recentemente fundamentou a elevação desta regra à própria lei maior (art. 
195, § 9º, introduzido pela emenda Constitucional nº 47, de 5.7.2005), sem embargo de tal 
diferenciação ser admitida na ordem constitucional mesmo anteriormente, fornecendo, 
assim, esta interpretação, a compreensão de coerência ínsita a todo o conjunto normativo 
constitucional e infraconstitucional que rege tais contribuições sociais.

 XIII – Sendo possível a interpretação constitucional, não é admissível nem razoável a busca 
do significado do termo em legislação infraconstitucional e, muito menos, a invocação de 
legislação que não se refira à espécie tributária de que ora se trata (contribuições sociais 
dirigidas à Seguridade Social), como a legislação do imposto de renda, em face mesmo da 
diversidade de espécies tributárias e das regras e princípios constitucionais aplicáveis a cada 
uma.

 XIv – Para a interpretação que ora se faz, não pode ser tomada por empréstimo a regra do art. 
72, v, do ADCT da Constituição Federal, visto como tal regra foi estabelecida pelo constituinte 
a título excepcional e temporário, portanto, tendo aplicação restrita no período de vigência a 
que foi destinado.

 Xv – Não socorre a tese da impetrante o disposto no art. 27, § 2º, da lei nº 10.865/2004, 
que permitiu ao Poder executivo reduzir e restabelecer, até determinados percentuais, 
as alíquotas da contribuição para o PIS/PASeP e da CoFINS incidentes sobre as receitas 
financeiras, pois a regra foi especificamente dirigida às pessoas jurídicas sujeitas ao regime 
de não-cumulatividade das referidas contribuições, ao qual não se submetem as instituições 
financeiras e equiparadas no § 2º do art. 22 da lei nº 8.212/91, conforme acima exposto.

 XvI – Portanto, para as entidades a que se refere o § 1º do art. 22 da lei nº 8.212/91, as 
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contribuições PIS/PASeP e CoFINS devem incidir sobre as receitas advindas de suas atividades 
econômicas típicas, como as receitas de aplicações financeiras para as instituições financeiras, 
as taxas de administração para as entidades administradoras de previdência privada, etc.

 XvII – No caso em exame, as impetrantes são instituições financeiras, incluindo-se, pois, as 
receitas financeiras, na base de cálculo das contribuições PIS e CoFINS.

 XvIII – Apelação da união e remessa oficial parcialmente providas, mantendo a concessão da 
segurança apenas para afastar a inconstitucional regra do § 1º do art. 3º da lei nº 9.718/98, 
devendo, porém, as impetrantes, recolherem as contribuições PIS e CoFINS conforme a 
legislação acima referida, incluindo-se as receitas financeiras em sua base de cálculo, nos 
termos da fundamentação supra” (Terceira Turma, AmS 200661000116947, rel. Des. Fed. NeRY 
JuNIoR, j. em 27/10/2009).

16. “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.”

17. “TRIBuTÁRIo. mANDADo De SeGuRANÇA. PReSCRIÇÃo lC 118/05. PIS. leI 9.718/98 e 
10.637/02. AlTeRAÇÃo De BASe De CÁlCulo.

 (...)
 3. A inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do PIS implementada pela lei 

9.718/98, através do § 1º do art. 3º, reconhecida em precedentes do STF e desta Corte, não 
alcança as instituições financeiras, que sempre contribuíram para o PIS sobre bases de cálculo 
diferenciadas e que, no regime da lei 9.718 e da mP 2.158-35/01, contribuem conforme o art. 
3º, caput e §§ 5º e 6º.

 4. o art. 3º, caput, da lei 9.718/98, ao proclamar que o faturamento corresponde à receita 
bruta da pessoa jurídica, para os efeitos da incidência do PIS e da CoFINS, não padece de 
inconstitucionalidade, mas apenas o seu § 1º, que agregou grandezas incompatíveis ao 
conceito de receita bruta, base de cálculo equivalente a faturamento, segundo os diversos 
julgados do Pretório excelso” (Primeira Turma, AmS 200672000094830, rel. Juíza Federal TAÍS 
SCHIllING FeRRAZ, j. em 15/01/2008).

18. “Art. 7o  A alíquota da CSll, devida pelas pessoas jurídicas referidas no art. 1o, fica reduzida 
para oito por cento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 
1999, sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 6o.”

19. In http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=J&Datain=09/10/2001&txpagi
na=20650. Acesso em 27/11/2009.

20. “TRIBuTÁRIo. PIS e CoFINS. INSTITuIÇÕeS FINANCeIRAS. Apenas durante a vigência 
temporária do art. 72 do ADCT é que se viabilizou a cobrança de PIS das instituições 
financeiras sobre a receita operacional bruta. De janeiro de 2000 em diante, não há mais 
tal suporte constitucional específico a admitir outra tributação que não a comum. o STF 
declarou a inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da l. 9.718/98, por entender que a ampliação 
da base de cálculo da CoFINS por lei ordinária violou a redação original do art. 195, I, da 
Constituição Federal, ainda vigente ao ser editada a mencionada norma legal. Tomado o 
faturamento como o produto da venda de mercadorias ou da prestação de serviços, tem-se 
que os bancos, por certo, auferem valores que se enquadram em tal conceito, porquanto são, 
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também, prestadores de serviços. É ilustrativa a referência, feita em apelação, à posição nº 15 
da lista anexa à lC 116, em que arrolados diversos serviços bancários, como a administração 
de fundos, abertura de contas, fornecimento ou emissão de atestados, acesso, movimentação, 
atendimento e consulta a contas em geral etc. mas as receitas financeiras não se enquadram 
no conceito de faturamento” (Segunda Turma, AmS 200571000195070, rel. Des. Fed. 
leANDRo PAulSeN, j. em 12/09/2007).

21. Art. 146. Cabe à lei complementar:
 I – dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a união, os estados, o 

Distrito Federal e os municípios;
 II – regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
 III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
 a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados 

nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
 b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
 c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades 

cooperativas.
 d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as 

empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto 
previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição 
a que se refere o art. 239.
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