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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar se existem e quais são os limites 

estabelecidos para que uma norma tributária realize a alteração de conceitos de 

direito privado utilizados em sua composição. Traçamos as linhas gerais sobre a 

atividade de conceituação e da interpretação, nos filiando ao estabelecido pela 

Hermenêutica Filosófica, segundo a qual o intérprete possui papel fundamental na 

construção dos sentidos. A unidade do sistema é tomada por premissa para 

averiguar se tal unidade implica a necessidade do direito tributário acolher os 

conceitos firmados pelo direito privado sem qualquer possibilidade de alteração. 

Embora o direito tributário seja considerado um direito de sobreposição, não 

existe qualquer primazia do direito privado sobre o tributário, sendo necessário 

apenas, na construção das normas tributárias, ater-se aos conceitos privados 

utilizados pela Constituição para delimitação de competência tributária. 

Palavras-chave: conceito; definição; sistema jurídico; interpretação; dialogismo; 

intertextualidade; Hermenêutica Filosófica; direito de sobreposição; efeitos 

tributários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

  

  

This research aims to discover if there are and what are the limits 

established in a way that tax legislation may alter concepts of private law. An 

overview was given concerning the conceptualization and the interpretation 

involved according to the rules of hermeneutics. This philosophical theory states 

that the interpreter has a fundamental role in the construction of senses. The 

system unit is under investigation with the purpose of obtaining information about 

a possible adoption of Private Law concepts by Tax Law without any change in its 

meaning. Even though Tax Law is considered a subsidiary/overlapping right, 

there's no supremacy of Private Law over Tax Law. Nonetheless, it's important 

that legal practitioners draw their attention to the Private Law concepts found in 

the Constitution in order to define the competence on taxation. 

Keywords: concepts, definition, legal system, interpretation, dialogism, 

intertextuality, philosophical hermeneutics, overlapping rights, taxation effects. 
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INTRODUÇÃO 

 

As múltiplas relações travadas no seio da sociedade organizada constituem 

o objeto do Direito, estipulando as "regras do jogo" em que figuram diversos 

personagens (Estado, particulares, empresas etc.) que travam relações entre si 

tendo por objeto itens passíveis de negociação (bens móveis, imóveis, 

empréstimo monetários, entre outros). As avenças, que num passado remoto 

foram entabuladas à margem do poder do Estado, hoje são exclusivamente 

firmadas sob sua tutela, devendo ser obedecidas as normas jurídicas que 

conferem validade e legitimidade às negociações. 

Com o ingresso do Estado na ingerência dos negócios firmados entre os 

particulares, uma parcela da riqueza produzida passou a ser recolhida como 

forma de financiar os gastos públicos e fornecer os serviços básicos 

disponibilizados ao cidadão, criando-se então o tributo, representando a parte da 

riqueza adjudicada pelo Estado por escolha dos próprios particulares, já que estes 

anuíram à expropriação quando da aprovação das leis que representam sua 

vontade.  

A crescente multiplicidade de negócios jurídicos demandou uma complexa 

regulamentação dos mesmos por normas de direito privado, as quais conceituam 

institutos e formas sem as quais as avenças não adquirem validade. Dado que o 

direito tributário surgiu em momento posterior às estipulações do direito privado, a 

pena do legislador tributário passou a fazer referência a diversos institutos 

firmados privatisticamente, elegendo-os como elemento de composição da norma 

tributária, o que só aumentou a complexidade do sistema jurídico. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar o direito 

tributário enquanto ramo inserido no sistema do Direito, sistema esse que possui 

por principal característica ser uno e indivisível, distribuindo-se as normas 

jurídicas em diferentes ramos apenas como corte epistemológico que visa a 

diminuir a complexidade de seu estudo. Da referida divisão em ramos, 

pretendemos orientar nossos esforços para verificar a construção das normas 

tributárias e o método de interpretação utilizado para tanto, analisando como 
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aquelas podem dialogar com normas do direito privado e delineando quais os 

limites que o direito tributário possui para apropriar-se e manusear os conceitos 

que deitam raízes no direito privado.  

Dito por outros torneios, o cerne do trabalho proposto é discutir qual o limite 

conferido ao legislador tributário para realizar modificações nos conceitos 

cunhados originalmente no direito privado, fazendo-o com base no ordenamento 

jurídico brasileiro, o que implica obediência à Constituição Federal e aos artigos 

109 e 110 do Código Tributário Nacional.  

Para que tal propósito seja atingido com a cientificidade que uma 

dissertação de mestrado exige, trazemos no primeiro capítulo os conceitos 

básicos que sustentam a investigação, elegendo o Construtivismo Lógico-

Semântico como método de investigação. Trazemos ainda as notas elementares 

sobre a própria atividade de conceituar e definir, demonstrando que os conceitos 

jurídicos gravitam dentro de um sistema uno (composto unicamente por normas 

jurídicas), mas que essa unidade não necessariamente nos remete a uma 

unidade conceitual dentro do sistema. 

No segundo capítulo, abordaremos o processo de interpretação do Direito 

no intuito de demonstrar a utilidade dos recursos semióticos para a construção do 

sentido do texto, realizando uma análise sintática, semântica e pragmática dos 

conceitos crivados no sistema. Nesse ponto, torna-se primordial firmar o papel 

decisivo conferido ao intérprete para a construção do sentido, indicando nossa 

filiação aos ditames da Hermenêutica Filosófica. Embora o processo de 

interpretação seja inesgotável, procuraremos nos pautar sempre no sentido 

possível das palavras, tal como estabelecido dentro do discurso jurídico brasileiro, 

demonstrando que tal discurso é composto por um emaranhado de textos que se 

interpelam para a construção de um sentido. Nosso corte epistemológico nos 

permite pinçar apenas os textos normativos de direito privado que estabelecem 

institutos, conceitos e formas utilizadas pela legislação tributária para fins de 

instituição de suas exações, voltando nossa atenção sobre a possibilidade de a lei 

tributária promover alterações nesses conceitos.  
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Fornecido o instrumental teórico necessário, discorreremos no terceiro 

capítulo sobre a intertextualidade entre o direito privado e o direito tributário. 

Afinal, o legislador tributário, ao mencionar um conceito de direito privado, está 

enclausurado em seu sentido original? Existe uma margem para realizar 

alterações em tais conceitos? Caso existente, quais os limites para a realização 

de tal transformação conceitual? 

Para responder a essas indagações que tocam o ponto nodal do presente 

trabalho, consideraremos que a complexidade do sistema permite uma 

divergência conceitual entre os ramos privado e o tributário (dentro de certos 

limites). Em sua gênese, os doutrinadores se dividiram entre a defesa de um 

Primado do Direito Privado e a Autonomia do Direito Tributário, embate que 

tomou substância no início do século passado, incrementado pela teoria da 

consideração econômica, que pretendia abrir as fronteiras do Direito aos outros 

sistemas para perquirir a substância econômica aprisionada pela norma tributária. 

Referida discussão foi travada em momento anterior à elaboração do Código 

Tributário Nacional e trouxe como principais marcas os enunciados dispostos nos 

arts. 109 e 110, os quais denotam a estreita ligação entre o direito tributário e o 

direito privado. Todavia a referida ligação é analisada pela doutrina de diferentes 

formas, ora atribuindo um papel secundário ao direito tributário, ora firmando a 

liberdade do legislador para desvincular-se do direito privado. Abordaremos o 

sentido das referidas normas jurídicas no intuito de delimitar a esfera de 

autonomia atribuída ao legislador em matéria tributária. 

Uma vez estabelecidos os limites delineados pelos art. 109 e 110 ao 

legislador em matéria tributária, traremos no quarto capítulo uma análise 

pragmática de alguns casos que demonstram o exercício (ou não) da liberdade 

conferida, expondo hipóteses concretas em que o legislador e o aplicador da lei 

decidiram por fazer uma remissão pura ao conceito de direito privado ou 

pugnaram por alterá-lo. 

Por fim, cabe-nos fazer uma importante ressalva. Embora doutrinadores 

renomados tenham recentemente voltado sua atenção à matéria de planejamento 

tributário, abordando de forma proficiente a possibilidade de a autoridade 

administrativa desconsiderar os negócios jurídicos firmados pelos particulares 
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(com espeque no parágrafo único do art. 116 do CTN), não voltaremos nossa 

atenção para essa problemática. Ao revés, pretendemos atuar numa etapa 

anterior à desconsideração promovida pela autoridade fiscal, contribuindo para o 

planejamento ao fornecer um alicerce acerca da delimitação dos poderes 

conceituais atribuídos ao legislador em matéria tributária para alterar conceitos 

firmados anteriormente pelo direito privado. 
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CAPÍTULO 1 – CONCEITOS BÁSICOS 

 

1.1 O Construtivismo lógico-semântico 

 

 Antes de iniciarmos a empreitada em busca dos limites conferidos ao 

legislador para firmar normas tributárias mediante alteração de conceitos 

cunhados no âmbito do direito privado, faz-se necessário traçarmos nosso 

sistema de referência, bem como apresentar o método que nos servirá de guia. 

Em tempos de informação veloz e de muitos debates travados por meio da 

internet, presenciamos por diversas vezes discussões acerca da veracidade de 

um mesmo fato (jurídico, político, econômico, futebolístico etc.), em que os 

debatedores rechaçam as opiniões que lhes são contrárias com excessiva 

firmeza, sem que haja qualquer reflexão sobre as premissas utilizadas pela 

contraparte. Assim como ocorre com os assuntos do cotidiano, debatidos 

diariamente nas redes sociais, o conhecimento jurídico também é alvo da 

aparente ânsia por produção de conteúdo (especialmente o digital), fazendo com 

que centenas de textos jurídicos sejam produzidos e colocados em rede para 

discussão. 

Embora a disseminação do conhecimento jurídico seja bastante 

potencializada pela disponibilização de seu conteúdo on-line, a discussão acerca 

da veracidade dos argumentos postos nos estudos em apreço, por vezes, deixa 

de analisar algo elementar para a construção do conhecimento sobre o objeto 

eleito: o sistema de referência. 

O sistema de referência pode ser entendido como as condições que 

precedem e informam o conhecimento emitido pelo sujeito sobre o objeto em 

análise. Dessa forma, dois sujeitos que possuam sistemas de referência distintos 

poderão alcançar conclusões logicamente sustentáveis, porém contrapostas, sem 

que uma delas leve à conclusão de que a outra é inverídica. Nesse sentido, como 

as informações, o horizonte cultural e até mesmo alterações nas coordenadas de 
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tempo e espaço influenciarão no sistema de referência de um determinado 

sujeito, Goffredo Telles Júnior corretamente assevera que cada indivíduo “possui 

um conjunto ordenado de conhecimentos, uma estrutura cultural, que é seu 

próprio sistema de referência, em razão do qual atribui a sua significação às 

realidades do mundo”.1 

Um mesmo fato poderá ser apreendido de forma diferente por dois sujeitos 

que possuem sistemas de referência distintos, razão pela qual a busca da 

verdade deverá ser precedida pela elucidação da referência adotada pelo 

intérprete. Não por outro motivo, o Professor Paulo de Barros Carvalho nos 

adverte que “quando se afirma que algo é verdadeiro, portanto, faz-se mister que 

indiquemos o modelo dentro do qual a proposição se aloja, visto que será 

diferente a resposta dada, em função das premissas que desencadeiam o 

raciocínio”.2  

Dessa forma, sem a indicação do modelo dentro do qual a problemática 

deverá ser analisada, o estudo corre o risco de se tornar um compêndio de 

argumentos soltos, que não possuem uma amarra lógica capaz de guiar o leitor 

sob o mesmo sistema do autor, daí por que Goffredo Telles Júnior afirma que 

“sem sistema de referência, o conhecimento é desconhecimento”.3 

O “Construtivismo Lógico-Semântico” é expressão que pode adjudicar dois 

sentidos: (i) designação da Escola Epistemológica do Direito; e (ii) método 

utilizado pela aludida Escola para conhecimento do objeto.4 No presente trabalho, 

utilizaremos a expressão sempre para nos referirmos ao método. Mas o que 

significa a adoção de um método?  

                                            

1 JÚNIOR, Goffredo Telles. O direito quântico. 6ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1985. p. 289. 
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. 7ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009. p. 129. 
3 JÚNIOR, Goffredo Telles. O direito quântico. 6ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1985. p. 289. 
4 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Constructivismo lógico-semântico como método de trabalho na 
elaboração jurídica. In: CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Construtivismo Lógico 
Semântico. Vol. I. São Paulo: Noeses, 2014. p. 14/15. 
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A etimologia da palavra método nos remete à expressão grega methodos, 

a qual significa “caminho para se chegar a um fim”.5 Assim, a escolha de um 

método consiste na eleição do caminho elegido para se aproximar e conhecer o 

objeto pretendido, que no nosso caso serão as normas do direito, especificamente 

as relações travadas no sistema jurídico entre as normas de direito privado e as 

normas tributárias. Mas o que significa a expressão “Construtivismo Lógico-

Semântico”? 

Decompondo a expressão em análise, temos que o termo Construtivismo 

foi eleito por Lourival Villanova6 para determinar a posição do sujeito em relação 

ao objeto. Tem por objetivo demonstrar uma oposição a corrente descritivista, na 

qual o sujeito estaria incumbido tão-somente de observar e descrever seu objeto 

de estudo. Para o construtivismo, o sujeito possui uma participação ativa, 

construindo mentalmente seu objeto para descrevê-lo por meio de proposições. 

 Adotar uma posição Construtivista implica analisar as normas jurídicas de 

modo que o intérprete irá construir o sentido do texto, e não simplesmente 

desvendar (descrever) qual seu real conteúdo. Aqui reside uma diferenciação 

peculiar ao modo construtivo, o qual impõe ao sujeito a construção do sentido 

normativo, e não apenas uma análise passiva dos textos legais.7 Nesse sentido, 

pretendemos nos aproximar do conteúdo exposto nos arts. 109 e 110 do Código 

                                            

5 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Constructivismo lógico-semântico como método de trabalho na 
elaboração jurídica. In: CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Construtivismo Lógico 
Semântico. Vol. I. São Paulo: Noeses, 2014. p. 22. 
6 Ao prefaciar a obra Escritos Jurídicos e Filosóficos, vol. 1, na qual foram compilados diversos 
estudos do Professor Lourival Vilanova, o Professor Paulo de Barros Carvalho asseverou que 
“certo dia, perguntando-lhe como conviria definir sua atitude jurídico-filosófica e o tipo de trabalho 
que vinha desenvolvendo, respondeu-me que poderíamos perfeitamente chamá-lo de 
‘constructivismo’. Não segundo o modelo do ‘constructivismo ético’, todavia, agregando ao nome o 
adjetivo composto ‘lógico-semântico’, pois, afinal de contas, todo empenho estaria voltado a cercar 
os termos do discurso, para outorgar-lhes firmeza necessária (e possível, naturalmente), tendo em 
vista a coerência e o rigor da mensagem comunicada (VILANOVA, Lourival. Escritos Jurídicos e 
Filosóficos. vol. 1. São Paulo: AXIS MVNDI e IBET, 2003. p. xx .  
7 Versando sobre o construtivismo, Fabiana Del Padre Tomé assevera que “as normas não são 
dadas de antemão, no ordenamento, mas dependem de uma atividade construtiva, em que se 
atribui sentido ao texto de lei. Como enaltece Gregório Robles, é impossível descrever qualquer 
fenômeno de cultura: a apreciação humana implica, sempre, uma construção de sentido. E o 
direito positivo, sendo produzido pelo ser humano, caracteriza-se como objeto cultural”. TOMÉ, 
Fabiana Del Padre. Vilém Flusser e o Construtivismo Lógico-Semântico. In: HARET, Florence; 
CARNEIRO, Jerson (coords.). Vilém Flusser e Juristas: comemoração aos 25 anos do grupo de 
estudos Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: Noeses, 2009. p. 324. 
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Tributário Nacional de modo a construir as normas jurídicas analisadas, em 

consonância com o ordenamento jurídico no qual se encontram inseridas.  

A construção do sentido deverá ser pautada em rigorosas regras lógicas, 

de modo a cercar o discurso em busca da minimização das ambiguidades 

encontradas nos termos abordados (já que a neutralização absoluta de tais vícios 

seria uma tarefa impossível). Como a amarração do discurso dar-se-á sempre no 

plano semântico, restou cunhada a nomenclatura do método: Construtivismo 

Lógico-Semântico. 

Importante destacar que a ausência de referência ao plano pragmático não 

resulta em desprezo pelas implicações práticas do discurso. Significa apenas que 

o centro das atenções é voltado, no momento da construção do texto, aos planos 

lógico e semântico, uma vez que a sua aplicação pragmática mostra-se uma 

decorrência do bom arranjo sintático e semântico do texto. Sumarizando a ideia 

central do método, Paulo de Barros Carvalho8 assevera: 

O modelo constructivista se propõe amarrar os termos da 
linguagem, segundo esquemas lógicos que deem firmeza à 
mensagem, pelo cuidado com o arranjo sintático da frase, sem 
deixar de preocupar-se com o plano do conteúdo, escolhendo 
significações mais adequadas à fidelidade da enunciação. 

 

Sendo assim, elegemos o construtivismo como pedra angular das análises 

empreendidas nessa dissertação, razão pela qual pretendemos analisar os textos 

jurídicos de modo a construir (e não simplesmente descobrir) as normas jurídicas 

que dali se originam, com o intuito de verificar se existem (e quais são) limites 

impostos ao legislador para alterar conceitos de direito privado já inseridos no 

ordenamento. 

 

 

                                            

8 CARVALHO, Paulo de Barros. Algo sobre o constructivismo lógico-semântico. In: CARVALHO, 
Paulo de Barros (coord.). Construtivismo Lógico Semântico. Vol. I. São Paulo: Noeses, 2014. p. 
04. 
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1.2 Direito Positivo e Ciência do Direito 

 

Ao longo dessa dissertação, abordaremos alguns conceitos formulados 

ante a análise de normas esculpidas no direito privado, cujos conteúdos foram 

apreendidos pelo legislador para compor normas do direito tributário. Trabalhando 

com o manuseio de conceitos que ora são utilizados para regular relações entre 

particulares, ora para estabelecer a cobrança de exações, faz-se necessário 

esclarecer desde logo quais as diferenças entre o Direito Positivo e a Ciência do 

Direito, de modo a evitar confusões futuras entre as conceituações doutrinárias e 

aquelas utilizadas pelos legisladores. 

Ao travar os primeiros contatos com o mundo jurídico, o operador do 

Direito, quase que instintivamente, já realiza uma segregação mental entre os 

textos produzidos pelo legislador (Leis, Decretos, Instruções Normativas etc.) e 

aqueles elaborados pelos estudiosos encarregados de analisar os textos legais, 

os quais usualmente são chamados de “doutrina”. Percebe-se nesse primeiro 

olhar que, enquanto os textos legais emitem comandos, a doutrina passa a 

analisar a linguagem desses comandos, discutindo sobre o sentido e o alcance 

das palavras crivadas no documento legislativo. 

O direito positivo é entendido como o conjunto de normas jurídicas válidas 

num determinado território 9  correspondendo aos textos produzidos pelos 

legisladores ou qualquer pessoa à qual o Estado atribuiu o poder de criar normas, 

as quais estão vertidas em linguagem cujo objetivo é disciplinar o comportamento 

humano no tocante as suas relações intersubjetivas. Tem-se, portanto, que o 

Direito Positivo se manifesta por meio de uma linguagem que emana comandos, 

prescrevendo condutas às pessoas de modo a direcionar seus comportamentos 

aos fins desejados pelo Estado. 

Por outro lado, a Ciência do Direito tem por escopo o estudo o próprio 

Direito Positivo, restando incumbida de tecer proposições descritivas acerca de 

                                            

9 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
2. 
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seu objeto. Assim, tal como um gramático se incumbe da análise das regras da 

língua portuguesa, um cientista do direito se debruça sobre os textos de normas 

jurídicas, de modo a descrevê-las e investigar seus conteúdos, bem como as 

relações deles derivadas. 

A distinção entre Direito Positivo e Ciência do Direito já foi ressaltada por 

Hans Kelsen, 10  que atribuía às formulações produzidas no Direito Positivo a 

nomenclatura de “normas jurídicas”, enquanto denominava de “proposições 

jurídicas” as formulações da Ciência do Direito. 11  Nesse sentido, ressaltou a 

importância de não confundirmos os dois diferentes plexos de linguagem ao 

asseverar que “as manifestações por meio das quais a Ciência Jurídica descreve 

o direito não devem ser confundidas com as normas criadas pelas autoridades 

legislativas, dado que estas são prescritivas, enquanto aquelas são descritivas”.12 

 Tendo em vista que o Direito Positivo e a Ciência do direito são compostos 

por linguagens com funções distintas, sendo a primeira prescritiva e a segunda 

descritiva, tem-se que suas estruturas devem ser submetidas a diferentes critérios 

lógicos de avaliação. O Direito Positivo se submete à lógica deôntica, que 

classifica as normas em válidas ou inválidas. Por sua vez, a Ciência do Direito 

obedece à lógica Clássica, classificando as proposições em verdadeiras ou 

falsas.13 

A distinção dos ditames lógicos que guiam cada uma das linguagens em 

análise é essencial ao presente trabalho, de modo a evitar que o intérprete avalie 

os textos legais sob o viés de ali encontrar proposições verdadeiras ou falsas (já 

que os diplomas legislativos não se submetem a tais valores) ou ainda venha a 

creditar um caráter de verdade absoluta, sem qualquer questionamento, a um 

                                            

10 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 8ª ed. Trad. João Batista Machado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2009. p. 80/81. 
11 Embora Kelsen adote a locução “proposições jurídicas” para fazer alusão somente ao conteúdo 
da ciência, advertimos que utilizaremos o vocábulo “proposição” em outro sentido, designando, 
sempre diante do contexto, se estamos fazendo referência a um texto de direito positivo (utilizando 
“proposição normativa”) ou da ciência do direito (“proposições descritivas”). 
12 KELSEN, Hans. Teoria Geral do direito e do estado. Trad. Luis Carlos Borges. São Paulo: 
Martins Fontes, 1990. p. 63. 
13 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
p. 3/4. 
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conceito criado por determinado conjunto de autores, dado que determinadas 

proposições científicas podem ser classificadas como falsas. 

No entanto, albergados pelos preceitos do Construtivismo Lógico-

Semântico, advertimos desde já que a classificação de uma proposição como 

falsa significa apenas que sua significação não se encontra em consonância com 

as premissas por nós elegidas neste trabalho, o que não impede que tais 

assertivas sejam tomadas por verdadeiras no modelo proposto por aqueles que 

se utilizam de outras premissas interpretativas (outros sistemas de referência). 

 

1.3 Norma jurídica 

 

Como o presente trabalho está imerso na ciência do Direito, tomando como 

objeto um dos aspectos do Direito Positivo, é oportuno salientar que este é 

composto pelo conjunto de unidades das normas jurídicas. Assim como o sistema 

solar é formado pelos planetas, o sistema do Direito Positivo é formado por suas 

normas jurídicas. Mas qual o sentido atribuído à expressão norma jurídica? 

Antes de identificarmos a delimitação conceitual da norma jurídica, faz-se 

necessário perquirir o que vem a ser uma norma, para somente então atribuirmos 

a adjetivação de jurídica. As normas são ordens emanadas de forma a direcionar 

a ação dos indivíduos aos moldes pretendidos.14 Nesse sentido, temos as normas 

sociais, que determinam as ações admitidas (ou esperadas) pelos integrantes de 

uma determinada comunidade; as normas morais e religiosas, que direcionam 

nossos comportamentos sob a tutela do que é entendido como correto ou 

reprovado segundo nossas crenças; e as normas jurídicas, que constituem ordens 

                                            

14 Versando sobre as normas, o professor Gregorio Robles Morchón adverte que estas têm por 
objetivo dirigir a ação humana: “Ahora bien, la norma a su vez constituye una modalidad de un 
género más amplio, que llamaremos el género de las directivas. Dentro de las directivas caben 
múltiples modalidades: consejos, órdenes, advertencias, amenazas, admoniciones, ruegos, 
promessas... 
Directiva es toda expresión linguística cuyo sentido (o función inmanente) es ‘dirigir’ la acción 
humana”. (MORCHÓN, Gregorio Robles. Teoria del derecho (fundamentos de teoria 
comunicacional del derecho). vol. 2. 2ª ed. Thomson Civitas, 2006. p. 157. 
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que nos impõem determinados comportamentos (respeito à propriedade alheia; 

recolhimento de tributos; cumprimento de obrigações acessórias etc.). 

Todos os sistemas normativos citados acima preveem uma espécie de 

sanção para o descumprimento das condutas previstas, demonstrando um 

aspecto coativo. Ao descumprir as normas sociais, são desencadeadas reações 

de reprovação pelos demais membros. Exemplificando, ao furar uma fila, 

certamente os demais integrantes dessa fila demonstrarão sua indignação por 

meio de expressões, gestos ou até mesmo advertências verbais, de modo que o 

“infrator” note a reprovação e dirija-se ao final da fila (conforme prevê a regra 

social). No âmbito religioso, o descumprimento das ordens previstas pode levar 

até mesmo à desvinculação compulsória (excomunhão) dessa pessoa de 

determinado círculo religioso. 

Embora o caráter coativo desencadeado pelo descumprimento das normas 

esteja presente em todos os sistemas referidos, apenas o Direito possui a 

legitimidade de empregar a força como meio de aplicação de suas sanções, 

chegando até mesmo a impor sanções que privam os indivíduos de suas 

liberdades, como as previstas nas normas penais. Dessa forma, o que diferencia 

o Direito, enquanto sistema composto de normas jurídicas, dos demais sistemas, 

é a possibilidade de aplicação da sanção por meio da força.15 

Para que uma norma seja tida como jurídica, deverá estar inserida no 

sistema do Direito Positivo por meio de uma autoridade competente, que crivará o 

comando nos diplomas legais, seguindo os ritos procedimentais determinados 

para tanto (aprovação; quóruns específicos; publicação no Diário Oficial etc.). 

Adotamos a relação de pertinencialidade da norma com o sistema como seu 

critério de validade, segundo o qual uma norma que não pertença ao Direito 

Positivo não poderá ser adjetivada como jurídica, razão pela qual o Professor 

Paulo de Barros Carvalho assevera que, “antes de sua admissibilidade pelo 

ordenamento, falemos de outra entidade, porque norma jurídica ainda não será”.16 

                                            

15 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária. 5ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 
2009. p. 33. 
16 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. 7ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009. p. 59. 
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Sintetizando o raciocínio do aludido Professor, Aurora Tomazini de Carvalho 

afirma que, “para identificarmos se uma regra pertence ou não ao ordenamento, 

utilizamo-nos de dois critérios: (i) a autoridade competente; e (ii) o procedimento 

próprio”.17 

Traçadas as linhas gerais que diferenciam as normas jurídicas das demais 

normas, ainda assim nos deparamos com a problemática da ambiguidade. Isso 

porque a expressão é utilizada para designar diferentes significados, fazendo 

alusão a: (i) enunciados do direito positivo; (ii) significação construída pelo 

intérprete com bases nesses enunciados; e (iii) significação estruturada pelo 

intérprete na forma do dever-se, de modo hipotético-condicional.  

No tocante ao primeiro sentido, como entende-se por enunciado18 qualquer 

forma linguística acabada,19 tal como uma frase, tem-se que a norma designaria 

as frases constantes no diploma normativo, tais como os artigos, parágrafos e 

incisos constantes de uma lei, decreto ou instrução normativa, por exemplo.  

Em sua segunda acepção, a norma jurídica designa não mais o enunciado 

em si, mas a construção mental formada pelo intérprete ao travar contato com 

referido enunciado. Nesse caso, ao deparar-se com o artigo da lei, o sujeito 

formula o comando aludido pela norma.  

Já em sua terceira acepção, além de formular o comando tomando por 

base o enunciado, o intérprete já o constrói seguindo uma lógica hipotético-

condicional, ou seja, apreende que, na hipótese de (se) realizar determinado 

comportamento, deverá ocorrer (deve-ser) a consequência prevista pelo 

ordenamento. Exemplificando, na hipótese de ser proprietário de bem imóvel, no 

dia 01 do ano-calendário, deverá recolher o Imposto sobre a Propriedade Predial 

                                            

17 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito: o construtivismo lógico-
semântico. São Paulo: Noeses, 2009. p. 707/708. 
18  Segundo Paulo de Barros Carvalho, o enunciado é “o produto da atividade psicofísica da 
enunciação. Apresenta-se como um conjunto de fonemas ou de grafemas que, obedecendo a 
regras gramaticais de determinado idioma, consubstancia a mensagem expedida pelo sujeito 
emissor para ser recebida pelo destinatário, no contexto da comunicação” (Direito Tributário: 
Fundamentos Jurídicos da Incidência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 22). 
19 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. Trad. Edson Bini. São Paulo: Quartier Latin, 2005. 
p. 25. 
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e Territorial Urbana (IPTU). Arrematando, vejamos o que nos ensina Paulo de 

Barros Carvalho20 sobre o tema: 

Uma coisa são os enunciados prescritos, isto é, usados na função 
pragmática de prescrever condutas; outras, as normas jurídicas, 
como significações construídas a partir dos textos positivados e 
estruturadas consoante a forma lógica dos juízos condicionais, 
compostos pela associação de duas ou mais 
proposições prescritas. 

 

Entre os possíveis significados atribuídos às normas jurídicas que 

abordamos acima, iremos utilizar a expressão usualmente para nos reportarmos à 

significação estruturada na forma hipotética-condicional do dever-ser, criada pelo 

próprio intérprete tomando como ponto de partida o texto da lei. 

No entanto, diante da existência de significados distintos, a doutrina traçou 

diversos critérios de classificação das normas. Dado que as classificações não se 

submetem ao crivo da verdade/falsidade, mas sim da utilidade/inutilidade, 

abordaremos abaixo apenas aquelas que serão úteis aos propósitos deste 

trabalho. 

De modo a evitar confusões quanto ao conteúdo expressado ao referir-se 

às normas jurídicas, Paulo de Barros Carvalho classifica como normas jurídicas 

em sentido amplo tanto os enunciados jurídicos (textos de lei) como os 

significados extraídos desses enunciados. Essa classificação englobaria os 

sentidos “i” e “ii” acima referidos. Por outro lado, atribui a classificação de norma 

jurídica em sentido estrito para as construções de significado estruturadas na 

forma hipotética-condicional. 

Arrematando essa distinção, vejamos as palavras de Paulo de Barros 

Carvalho:21 

A despeito disso, porém, interessa manter o secular modo de 
distinguir, empregando “normas jurídicas em sentido amplo” para 
aludir aos conteúdos significativos das frases do direito posto, vale 

                                            

20 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. 7ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009. p. 129. 
21  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 128. 
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dizer, aos enunciados prescritos, não enquanto manifestações 
empíricas do ordenamento, mas como significações que seriam 
construídas pelo intérprete. Ao mesmo tempo, a composição 
articulada dessas significações, de tal sorte que produza 
mensagens com sentido deôntico-jurídico completo, receberia o 
nome de “normas jurídicas em sentido estrito”. 

 

A estrutura da norma jurídica 22  em sentido estrito é composta por um 

antecedente que, uma vez firmada sua ocorrência, desencadeará a relação 

jurídica prevista no consequente, devendo sua estrutura compor as notas 

mínimas para que seja possível vislumbrar a integralidade do comando e sua 

consequência. Dito por outros torneios, o intérprete irá averiguar o diploma 

normativo e, mediante o contato com os diversos enunciados, irá formular uma 

norma devidamente estruturada, verificando qual o fato de possível ocorrência 

(ex.: ser proprietário de veículo) que quando realizado ensejará a instauração da 

relação jurídica (ex.: pagar o IPVA ao Estado). Uma vez verificada a ocorrência do 

fato previsto na hipótese, após crivado em linguagem competente, instaura-se a 

relação jurídica prevista no consequente, conforme nos ensina o Professor Paulo 

de Barros Carvalho:23 

As normas jurídicas têm a organização interna das proposições 
condicionais, em que se enlaça determinada consequência à 
realização de um fato. Dentro desse arcabouço, a hipótese refere-
se a um fato de possível ocorrência, enquanto o consequente 
prescreve a relação jurídica que se vai instaurar, onde e quando 
acontecer o fato cogitado no suposto normativo.  

 

Por trazer todas as notas mínimas necessárias para verificação do 

comando jurídico, Lourival Vilanova asseverou que a norma jurídica é 

considerada a “expressão mínima e irredutível de manifestação do deôntico”.24 

Quando afirmamos que o Direito Positivo deve ser entendido como o 

conjunto de normas jurídicas válidas, estamos utilizando a expressão norma 

jurídica em seu sentido estrito, de modo a compreender todos os comandos que 

atribuem uma determinada consequência jurídica caso ocorrido o comportamento 

                                            

22 Sobre a estrutura das normas jurídicas: CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria 
Geral do Direito: o construtivismo lógico-semântico. São Paulo: Noeses, 2009. p. 289/304. 
23  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 137. 
24 VILANOVA, Lourival. Lógica Jurídica. São Paulo: Bushatsky, 1976. p. 97. 
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ali descrito. Confere-se então uma homogeneidade sintática aos elementos do 

Direito, uma vez que detêm a mesma composição elementar.  

Outra forma de classificação das normas jurídicas traz por critério os seus 

destinatários. Quando destinadas, indistintamente, a todos os sujeitos ou um 

grupo de sujeitos de direito (não individualizados), classifica-se tal norma como 

geral (leis, instruções normativas, decretos etc.). Em contraposição, aquelas que 

possuem um destinatário (ou conjunto de destinatários) devidamente especificado 

são classificadas como normas individuais (ex.: sentença judicial, contrato de 

trabalho, contrato social etc.). 

Quando se toma por foco de análise o antecedente normativo, as normas 

poderão ser classificadas como abstratas, sempre que o antecedente contiver 

apenas a indicação dos fatos cuja ocorrência é relevante para o direito, tal como 

ocorrem nos diplomas legais (leis em geral) ao determinar os fatos que ensejam a 

incidência de tributos (ex.: ser proprietário de bem móvel). Por outro lado, as 

normas são classificadas como concretas sempre que seu antecedente se referir 

a um fato já ocorrido na realidade empírica (produzido por linguagem), como, por 

exemplo, a lavratura de auto de infração determinando que João é proprietário de 

determinado veículo e consequentemente realizando a cobrança do IPVA que não 

foi recolhido tempestivamente. 

Restando conceituada a norma jurídica, bem como traçadas as linhas 

gerais acerca das classificações pertinentes a este trabalho, realizaremos o pacto 

semântico de que utilizaremos a expressão “norma jurídica” no mais das vezes 

para nos referirmos à norma jurídica em sentido estrito, realizando a advertência 

necessária (explicitamente ou dentro do contexto da análise) quando utilizarmos a 

locução em seu sentido amplo. 
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1.3.1 Regra-matriz de Incidência Tributária 

 

Ao analisar o sistema jurídico, travando contato com a linguagem ali 

esculpida e produzindo as normas jurídicas que regularam as condutas 

intersubjetivas, o operador do direito acabou por criar uma estrutura com o fito de 

melhor compreender como se instaura a relação jurídica entre os sujeitos. Deve-

se então traçar as linhas gerais que determinam a obrigação tributária, enquanto 

relação jurídica estabelecida entre um sujeito ativo e um sujeito passivo em torno 

de seu objeto pecuniário denominado tributo. 

A estrutura normativa é composta por uma relação hipotético-condicional 

em que um antecedente e um consequente estão ligados por um liame 

implicacional, podendo-se afirmar que, sempre que ocorrida a situação prevista 

no antecedente, haverá a produção dos efeitos jurídicos previstos no 

consequente. Dessa forma, uma vez relatada em linguagem competente a 

realização de um fato previsto na norma, surgirá uma relação jurídica entre os 

sujeitos de direito relacionados ao pagamento e recebimento do tributo. 

Visando a conferir maior rigor científico à análise da norma jurídica, Paulo 

de Barros Carvalho abordou-a em sua tese de doutoramento defendida no início 

dos anos 70,25  elaborando uma estrutura sintática hermeticamente delimitada 

denominada regra-matriz de incidência tributária (RMIT), a qual pode ser definida 

como o modelo estrutural que identifica e classifica os critérios engendrados no 

texto jurídico, separando o antecedente e o consequente normativo, e ainda 

identificando os critérios sem os quais a norma carecerá de sentido deôntico. 

 

 

 

                                            

25 CARVALHO, Paulo de Barros. A estrutura lógica da norma jurídica tributária. Tese de doutorado 
apresentada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1973. 
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A RMIT pode ser formalizada da seguinte maneira: D{[Cm (v.c). Ce.Ct]  

[Cp(Sa.Sp).Cq(bc.al)]}. Na referida estrutura, deve-se ler: “D” significa o dever-ser 

neutro que determina a norma como válida; [Cm (v.c). Ce.Ct] enquanto hipótese 

tributária (ou antecedente); “Cm” é o critério material, núcleo da descrição fática 

contida na norma por meio de um verbo e seu complemento, representado por 

“(v.c)”; “.” é o conectivo conjuntor; “Ce” é o critério espacial; “Ct” é o critério 

temporal; “” é o conectivo condicional; [“Cp(Sa.Sp).Cq(bc.al)]” é o consequente 

normativo; “Cp” é o Critério pessoal, composto pelo sujeito ativo “Sa” e o sujeito 

passivo “Sp”; “Cq é o critério quantitativo, composto pela conjugação entre a base 

de cálculo “bc” e a alíquota “al”.26 

Passaremos então a analisar cada um dos critérios esculpidos na regra-

matriz de incidência tributária, demonstrando como a utilização desses critérios 

confere um norte aos operadores do direito quando da construção das normas 

jurídicas. 

 

1.3.1.1 Antecedente e seus critérios 

 

A hipótese de incidência (ou antecedente normativo) tem por função 

estrutural verificar qual a conduta objeto de regulação (critério material), onde 

referida conduta é tida como ocorrida (critério espacial) e quando a conduta é 

reputada como juridicamente existente (critério temporal). A resposta a cada 

questão acima referida (o que, onde e quando) consistirá no cerne dos critérios do 

antecedente. 

O critério material é composto por verbo pessoal, de predicação incompleta 

e um complemento, demonstrando então qual a ação eleita pelo legislador para 

desencadear os efeitos tributários esculpidos na norma. Os verbos impessoais 

não são utilizados para compor o critério material da hipótese tributária porque a 

exação deve estar sempre atribuída à ação de um sujeito, o qual é inexistente 

                                            

26  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 533. 
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quando o verbo é impessoal. No intuito de regulamentar as condutas 

intersubjetivas, o verbo constante na hipótese deve ser sempre pessoal e de 

predicação incompleta, de modo que seja permitido ao intérprete verificar qual o 

sujeito que praticou a ação constante no verbo, de modo a imputar-lhe as 

consequências previstas para a concretização do suposto. 

O critério espacial da hipótese tributária diz respeito ao espaço geográfico 

no qual o fato deverá ocorrer para que se enquadre no descrito na norma 

tributária. Importante não confundir tal critério com o âmbito de vigência territorial, 

o qual nos informa o espaço geográfico que se encontra submetido a sua 

regulamentação. 

Muito embora, por vezes, os critério espacial e de vigência territorial se 

confundam, há diferenciação entre os eles, posto que a lei poderá ser vigente em 

todo um território delimitado, mas eleger como critério espacial para a sua 

aplicação uma subdelimitação inserida dentro de seu espaço de vigência. 

Já no que toca ao critério temporal da hipótese tributária, este nos traz 

elementos por meio dos quais identificaremos em qual momento será considerado 

como ocorrido o fato descrito no antecedente. Referido critério não se confunde 

com a vigência da lei no tempo, a qual se refere ao período no qual poderá incidir 

(observadas as hipóteses de ultra-atividade e retroatividade). O primeiro (critério 

temporal) determina o tempo no qual o fato passa a ser jurídico, e o segundo 

(vigência da lei) nos mostra em qual momento a lei poderá ser aplicada. 

 

1.3.1.2 Consequente e seus critérios 

 

Uma vez constatados todos os elementos que compõem o antecedente 

normativo, após firmada tal ocorrência por meio de linguagem expedida pela 

autoridade competente, instaurar-se-á o vínculo jurídico capaz de enlaçar os 

sujeitos ativo e passivo em torna do objeto da obrigação tributária. 
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Muito embora o antecedente tenha importância fulcral para a análise da 

situação que ensejará o nascimento da obrigação tributária, é no consequente 

que encontraremos os elementos que instauram a relação jurídica, razão pela 

qual o professor Paulo de Barros Carvalho 27  destaca a importância do 

consequente normativo, nos ensinando que 

é incontestável a importância que os fatos jurídicos assumem, no 
quadro sistemático do direito positivo, pois, sem eles, jamais 
apareceriam direitos e deveres, inexistindo possibilidade de 
regular a convivência dos homens, no seio da comunidade. Mas, 
sem desprezar esse papel fundamental, é pela virtude de seus 
efeitos que as ocorrências factuais adquirem tanta relevância. E 
tais efeitos estão prescritos no consequente da norma, irradiando-
se por via de relações jurídicas. Isso nos permite dizer, com 
inabalável convicção, que o prescritor normativo é o dado por 
excelência da realização do direito, porquanto é precisamente ali 
que está depositado o instrumento da sua razão existencial. 

 

O sujeito ativo será aquele ao qual o ordenamento atribua o direito 

subjetivo de exigir o tributo, direito esse que é estabelecido quando da repartição 

de competência estabelecida pela Carta Magna. Por sua vez, o sujeito passivo 

será aquele ao qual a legislação atribua o dever jurídico de cumprir a obrigação 

tributária, podendo ser classificado como contribuinte (quando possuir relação 

imediata com a materialidade do evento previsto como fato gerador da obrigação 

tributária) ou responsável (sujeito que não está relacionado com a materialidade 

do evento erigido pelo legislador como fato gerador, sendo obrigado por lei ao 

recolhimento do tributo). 

O legislador não é livre para escolher o sujeito passivo, posto que deve 

observar as normas constitucionais de competência tributária, bem como 

obedecer algum grau de relacionamento (direto ou indireto) entre o sujeito elegido 

e o fato que desencadeia os efeitos tributário. 

Firmados os sujeitos da relação jurídica, seu objeto será determinado pelo 

critério quantitativo da regra-matriz, o qual é composto pela base de cálculo e pela 

alíquota aplicável. 

                                            

27  CARVALHO. Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 538-539. 
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A base de cálculo é o valor destacado da materialidade do tributo, que 

representa a grandeza que se conjugará com a alíquota para se auferir o 

montante devido a título de tributo. Referida base possui como função: a) 

comparativa – quando irá demonstrar ao intérprete se a mesma reflete o critério 

material do antecedente normativo, afirmando, infirmando ou confirmando o 

mesmo; b) mensuradora – quando determina abstratamente qual valor deverá ser 

analisado perante a RMIT; c) objetiva – quando, ao ser conjugada com a alíquota, 

determina o valor devido a título de tributo.28 

Por sua vez, a alíquota representa a parcela percentual da riqueza 

mensurada pela base de cálculo, a qual deverá ser recolhida aos cofres públicos. 

Assim, após identificado no texto jurídico o conteúdo capaz de preencher 

os critérios suso aludidos, operador do direito poderá firmar o conteúdo mínimo de 

representação do deôntico, sendo capaz de afirmar as razões do nascimento da 

obrigação (pela verificação dos critérios do antecedente), bem como a relação 

jurídica desencadeada no consequente entre os sujeitos ativo e passivo em torno 

de seu objeto (tributo). 

 

1.4 Conceituar, definir e classificar 

 

O presente trabalho pretende analisar como os conceitos originados no 

contexto do direito privado devem ser utilizados quando inseridos em normas que 

instaurem uma relação de caráter tributário. Assim, restarão investigados no 

decorrer do trabalho quais os sentidos que devem ser atribuídos a termos como 

mercadoria, serviço, receita, entre outros. Em outras palavras, poderia uma norma 

tributária entender por mercadoria algo diferente do que representa o termo 

mercadoria quando crivado em outras normas do sistema? 

                                            

28 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
p. 361/365. 
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Uma análise apressada do tema nos faria partir diretamente aos conceitos 

e definições que tais termos despertam em nossa mente, iniciando 

inadvertidamente a discussão da extensão de termos (e suas consequências 

jurídicas), sem delimitar as bases sobre as quais recaem tais discussões.  

Porém, para que a tarefa cumpra os requisitos científicos, faz-se 

necessário, antes de discutirmos a utilização dos conceitos, firmarmos conceitos 

básicos acerca da própria atividade de conceituação. Afinal, o que é conceituar? 

Qual o grau de sua ligação com as coisas-em-si? 

 

1.4.1 Conceituar 

 

Em nossos primeiros anos de vida, experimentamos um contato inédito 

com o mundo, conhecendo por meio de nossos sentidos tudo aquilo que nos 

rodeia. Desde a mais tenra idade, os pais estimulam a introdução de seus bebês 

dentro dos costumes linguísticos nos quais estão inseridos. Dessa forma, passam 

a repetir incessantemente palavras, tentando fazer com que os pequenos às 

vinculem a determinados objetos. Exemplificando, passamos a colocar um carro 

no campo de visão do bebê e, em seguida, pronunciamos a palavra carro, com o 

intuito de que ele vincule tal palavra ao objeto de quatro rodas. Fazemos o 

mesmo com bolas, frutas, bonecas e vários outros objetos. 

Com o decorrer dos anos, passamos a formar em nossa mente uma ideia 

que é despertada pelo nosso contato com os termos. Ou seja, ao travarmos 

contato com a palavra carro (em sua forma escrita ou falada), imediatamente 

imaginamos um objeto que se locomove por meio de quatro rodas, por dois eixos 

paralelamente interligados, o que corresponde a nossa significação do termo 

carro. 

Temos então que o conceito é a ideia que o termo desperta no intérprete, 

permitindo-o firmar uma imagem do próprio objeto designado, conferindo-lhe 

identidade e o distinguindo dos demais. Nesse sentido, o Professor Lourival 
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Villanova nos ensina que o conteúdo do conceito “é justamente a identidade que o 

pensamento destaca na multiplicidade do objeto, é a unidade e a permanência 

que coexistem no objeto”.29 

O conceito possui função seletiva, segregando em meio à complexa 

realidade somente aquele objeto ou propriedade que nos interessa. Tomando 

como parâmetro o exemplo acima, após apreendermos o conceito (ideia) de carro 

nos é possibilitado distinguir este objeto de outros, tais como as motos ou os 

trens. Ou seja, por meio da linguagem, atribuímos ao termo carro uma ideia 

distinta de todas as outras acima mencionadas. 

É importante salientar que os conceitos estão relacionados aos termos, e 

não às coisas-em-si ou aos objetos da experiência. As notas características que 

apresentamos para diferençar um objeto de todos os demais vinculam-se ao 

próprio termo, e não à realidade (apesar de se referirem à ela). Isso porque as 

palavras são símbolos cuja associação com os objetos é conferida de forma 

arbitrária, dentro de uma determinada comunidade linguística. Assim, ao 

apresentarmos a um cidadão londrino (que apenas domine a língua inglesa) um 

papel em que esteja escrita a palavra casa, referido termo não trará à sua mente 

qualquer ideia, uma vez que o vocábulo escolhido em sua língua para designar 

esse tipo de moradia foi absolutamente diferente: house. 

Nota-se então que, como o conceito está sempre ligado a determinada 

palavra, só temos acesso a determinados conceitos por estarmos inseridos em 

determinada comunidade linguística, razão pela qual Aurora Tomazini de 

Carvalho assevera que “não é demasiado reforçar que o conceito de um vocábulo 

não depende da relação com a coisa, mas do vínculo que mantém com outros 

vocábulos”.30 Assim, abandonamos um entendimento comum de que o conceito 

se refere ao próprio objeto, uma vez que o mesmo objeto é conceituado por 

                                            

29 VILANOVA, Lourival. Sobre o conceito do direito. Recife: Imprensa Oficial, 1947. p. 17. 
30 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito: o construtivismo lógico-
semântico. São Paulo: Noeses, 2009. p. 59. 
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diferentes termos, a depender do seu referencial linguístico. Nesse sentido 

vejamos as palavras do professor Tárek Moysés Moussallem:31 

Então, o conceito perde a sua aura de relação com a realidade e 
passa a ser fruto de uma pré-compreensão (ou pré-interpretação) 
advinda de um mundo cultural, isto é, possuímos o conceito de 
uma palavra porque vivemos em um mundo de significações e de 
valores. Enfim, habitamos uma linguagem.  

O conceito de uma palavra jamais chega a tocar a realidade, pois, 
por mais que procure se aproximar do mundo físico, nunca o 
alcançará, porque sempre estará ligado a um pré-juízo ou pré-
conceito. Daí dizer que o conceito não reproduz o objeto 
(entendido aqui como objeto físico). 

 

Firmaremos então que, para fins deste trabalho, adotamos o conceito como 

a ideia que o termo desperta em nossa mente,32 sendo necessário salientar que 

conceituamos sempre os termos, e nunca os objetos em si.33 O conceito mostra-

se então algo eminentemente linguístico, já que se vincula sempre aos termos, e 

estes por sua vez só detêm significado no contexto de determinada língua. 

 

1.4.2 Conotação e Denotação 

 

Enquanto ideia, o conceito acaba por destacar seu significado de todos os 

demais. Ocorre que essa segregação é feita por meio das notas que atribuímos a 

tal objeto, ou seja, das características específicas que condicionamos como 

necessárias para que tal objeto se enquadre em determinado conceito. 

                                            

31 MOUSSALEM, Tárek Moysés. Fontes no direito tributário. 2ª ed. São Paulo: Noeses, 2006. p. 
27. 
32  
33 Neste sentido, Vilém Flusser assevera que “as palavras são apreendidas e compreendidas 
como símbolos, isto é, como tendo significado. Substituem algo, apontam para algo, são 
procuradores de algo. O que substituem, o que apontam, o que procuram? A resposta ingênua 
seria: ‘em último análise, a realidade’. A resposta mais sofisticadas dos existencialistas e dos 
lojistas seria provavelmente: ‘nada’. A resposta deste trabalho será: ‘Já que apontam para algo, 
substituem algo e procuram algo além da língua, não é possível falar-se deste algo’” (Língua e 
Realidade. São Paulo: Annablume, 2007. p. 40). 
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Denomina-se conotação o conjunto de características necessárias para 

pertencer a determinado conceito. 34 Exemplificando, para que um objeto se 

enquadre no conceito de carro, faz-se necessário que o mesmo possua uma 

estrutura automotora capaz de carregar pessoas em seu interior e sua 

movimentação se dê por meio de quatro rodas, firmadas em dois eixos paralelos. 

Note-se que cada uma das características acima é necessária para que o objeto 

se enquadre no conceito de carro. Assim, caso esse objeto seja movido por 

cavalos (e não por um motor), teremos uma carroça (e não um carro). Da mesma 

forma, caso o objeto realize o movimento por meio de apenas duas rodas, 

teremos algo que se enquadra no conceito de moto (e não um carro). 

De posse das linhas características para pertencer a um conceito, 

conseguimos aplicá-lo a diversos objetos. Assim, ao andarmos na rua é possível 

visualizar diversos objetos que se enquadram em tais características, nos sendo 

possível apontar diversos carros das mais variadas marcas e modelos. 

Portanto, enquanto o conjunto de características para o enquadramento do 

objeto em determinado conceito é denominado conotação, o conjunto dos 

próprios objetos que pertencem a esse conceito é denominado denotação. 

Seguindo nosso exemplo, a denotação do termo carro seria composta por todos 

os carros, dos mais diversos tamanhos, marcas e modelos, sendo certo que, 

apesar das diferenças existentes entre si, todos são dotados das características 

básicas previstas na conotação do termo. 

 

1.4.3 Definir 

 

Enquanto estudantes, muitas vezes nos deparamos com provas que nos 

indagam o conceito ou definição das matérias postas a exame e, em alguma 

oportunidades, temos uma ideia do que significa o termo em análise, mas não nos 

vêm à mente as corretas palavras para expressar esse conceito. 

                                            

34 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
p. 370. 
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Isso ocorre porque, apesar de termos uma ideia (conceito) do termo em 

análise, sabendo até utilizá-lo em determinados contextos, podemos ainda não 

deter a definição desse conceito. Definir é explicar o conceito em palavras, 

demarcando linguisticamente aquela ideia constante no conceito. Nesse sentido, 

o professor Paulo de Barros Carvalho35 nos ensina que 

definir é a operação lógica demarcatória dos limites, das 
fronteiras, dos lindes que isolam o campo de irradiação semântica 
de uma ideia, noção ou conceito. Com a definição, outorgamos à 
ideia sua identidade, que há de ser respeitada do início ao fim do 
discurso. 

 

Depreende-se do excerto acima que é por meio do ato de definir que 

conferimos a identidade a um conceito, estabelecendo sua linha demarcatória 

dentro de determinado contexto linguístico.  

Necessário salientar que, assim como asseveramos com o conceito, as 

definições não se relacionam diretamente com os objetos, mas sim com os 

termos. Ou seja, não definimos as coisas, mas sim os termos que usamos para a 

elas se referir. Assim, quão mais detalhada for nossa definição, menor será a 

quantidade de elementos que corresponderão a ela. 

Do ponto de vista estrutural, toda definição é composta por duas partes: 

definiendum e definiens. Enquanto o definiendum é o próprio termo para o qual se 

busca uma definição, o definiens consiste no significado atribuído ao próprio 

termo. Analisando a relação formal entre estes dois elementos sob a ótica da 

lógica clássica, Lucas Galvão de Britto36 nos ensina que 

[...] [a] definição costuma-se exprimir sob a forma alética clássica, 
sujeito é predicado, que se costuma expor em linguagem 
formalizada desse modo: S(p). O termo a ser definido, ocupa a 
posição de sujeito, o(s) elemento(s) definitório(s), que registram 
os cortes realizados para isolar o objeto perfazem o papel de 
predicado. É comum nos livros de lógica a notação que reserva à 
primeira parte do enunciado definidor, que comporta o termo a ser 
definido, o nome de definiendum, e à segunda, que apresenta o(s) 

                                            

35  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 120. 
36  BRITTO, Lucas Galvão de. Dividir, definir e classificar: Conhecer é recortar o mundo. In: 
CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Construtivismo Lógico Semântico. Vol. I. São Paulo: 
Noeses, 2014. p. 227. 
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predicado(s) utilizados para delimitar o campo de aplicabilidade do 
definiendum, chama-se definiens. 

 

Como vimos no item anterior, os conceitos podem ser fixados por meio de 

conotação (características necessárias para pertencer ao conceito) ou denotação 

(elementos que estão compreendidos no conceito). Ao voltar sua atenção às 

formas conotativas e denotativas, Ricardo Guibourg37 classifica as definições em 

conotativas e denotativas. As primeiras utilizam-se de outros vocábulos para 

delimitar o uso do termo, enquanto a definição denotativa se limita a enumerar os 

objetos nomeados pelo termo, sem indicar quais as características necessárias 

para pertencer a essa classe. 

Um exemplo de definição denotativa seria, de forma a definir o vocábulo 

planeta, passar a elencar todos os planetas (Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, 

Júpiter, Saturno, Urano e Netuno), sem trazer à baila as características que fazem 

com que tais objetos se enquadrem no conceito de planeta. Na definição 

denotativa, deixar-se-ia de lado sua conotação, ou seja, seria omitido que para 

ser um planeta é preciso ser um corpo celeste opaco não dotado de luz própria e 

que gravita ao redor do Sol.38  

Embora uma definição denotativa tenha certa utilidade no dia-dia, para 

fazer-se entender sem entrar na complexidade das notas conotativas do objeto 

que se pretende apresentar, tais definições não trazem as necessárias zonas 

limitadoras de um conceito, atingindo-o apenas por meio de uma indução. É 

possível então afirmar que as definições denotativas, na verdade, nada definem, 

remetendo o intérprete ao conceito tão-somente por indução. 

Assim, como as definições denotativas são demasiadamente abertas, o 

discurso científico deverá prezar pelas definições conotativas, elucidando quais as 

notas específicas que os objetos devem ter para pertencerem a determinado 

conceito. 

                                            

37  GUIBOURG, Ricardo; GHIGLIANI, Alejandro; GUARINONI, Ricardo. Introduccion al 
conocimiento científico. Buenos Aires: EUDEBA. p. 58. 
38 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito: o construtivismo lógico-
semântico. São Paulo: Noeses, 2009. p. 61. 
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Ricardo Guibourg39 classifica ainda as definições em verbais ou ostensivas. 

As primeiras se utilizam de outras palavras para especificar o sentido do 

definiendum, enquanto as ostensivas apenas apontam para o objeto a ser 

definido.  

Para exemplificar uma definição ostensiva, basta que imaginemos um 

aluno em sua primeira aula de francês, na qual o professor de origem francesa, 

apesar de dominar o português como sua língua nativa, opte por somente falar 

em francês durante a aula. Nessa situação, ao proferir a palavra cahier, para que 

o aluno compreenda sua definição, bastará que lhe aponte para o caderno, de 

modo que o aluno compreenda automaticamente a definição do vocábulo cahier.  

O mesmo autor em comento classifica ainda as definições em informativas, 

quando tem por escopo tão-somente evidenciar um costume linguístico adotado 

por determinada comunidade, e estipulativas, quando possuem a função de 

introduzir um novo termo no contexto do discurso, identificando como esta palavra 

será utilizada nesse determinado contexto. 

Entre tais classificações, nos interessa em especial as estipulativas, uma 

vez que são utilizadas corriqueiramente pela ciência jurídica para demonstrar qual 

o sentido que o termo adquirirá para fins de determinado estudo. Referida forma 

de definição confere absoluta liberdade ao autor, que poderá credenciar o 

significado que desejar a determinado termo. Em decorrência de tal liberdade, 

IRVING COPI40 nos adverte que as definições estipulativas não estão submetidas 

ao crivo do binômio verdade/falsidade, senão vejamos: 

Uma definição estipulativa não é verdadeira nem falsa, mas deve 
ser considerada uma proposta ou uma resolução de usar o 
definiendum de maneira que signifique o que o definiens significa, 
ou como um pedido ou uma ordem. Nesta acepção, uma definição 
estipulativa tem o caráter mais diretivo do que informativo. 

 

Traçadas as linhas gerais acerca do ato de definir, bem como as 

classificações que entendemos pertinentes à abordagem do tema que será 

                                            

39  GUIBOURG, Ricardo; GHIGLIANI, Alejandro; GUARINONI, Ricardo. Introduccion al 
conocimiento científico. Buenos Aires: EUDEBA. p. 55. 
40 COPI, Irving M. Introdução à Lógica. São Paulo: Mestre Jou, 1981. p. 114. 
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desenvolvido ao longo da dissertação, passemos ao estudo das classes, as quais 

são criadas sempre que separamos um objeto do todo, por meio de sua 

conceituação. 

 

1.4.4 Teoria das Classes 

 

O ato de classificar está intimamente ligado à ideia de conjunto. Isso 

porque, ao classificar, elegemos critérios para segregar do todo um conjunto de 

objetos que detêm aquela característica específica. Nesse sentido, o professor 

Paulo de Barros Carvalho41 nos ensina: 

Classificar é distribuir em classes, é dividir os termos segundo a 
ordem de extensão ou, para dizer de modo mais preciso, é 
separar os objetos em classes de acordo com as semelhanças 
que entre eles existam, mantendo-os em posições fixas e 
exatamente determinadas em relação às demais classes. 

 

Adotando os preceitos traçados nos itens anteriores, observamos que o 

conceito se expressa por meio de uma conotação, a qual aponta os critérios que 

um determinado objeto deve ter para enquadrar-se nele, enquanto a denotação 

aponta quais os elementos que se adequam ao conceito em tela. Note-se, 

portanto, que cada conceito forma uma classe, representando a conotação a linha 

demarcada pelas características elegidas e a denotação os elementos que 

pertencem a essa classe. Dito por outros torneios, temos que a classe representa 

“a extensão de um conceito geral ou universal”. 42  Visando a demonstrar 

graficamente os limites traçados pela conotação de um conceito, reproduzimos 

abaixo a ilustração realizada pela professora Aurora Tomazini de Carvalho43 para 

tratar da matéria: 

                                            

41  CARVALHO. Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 117/118. 
42 MENNE, Alberto. Introducción a la lógica. Madrid: Editorial Gredos, 1969. p. 140.  
43 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito: o construtivismo lógico-
semântico. São Paulo: Noeses, 2009. p. 57. 



40 
 

 

 

Explicando: Todo conceito cria uma classe: a classe de uso da palavra X e com 
ela o seu não uso -X. Tudo que se enquadra na classe X é denominado de ‘X’. 
Tudo que não se enquadra na classe X é denominado de ‘não X’ (‘-X’ = 
contraconceito). A conotação é formada pelos critérios de uso (aquilo que faz 
com que algo seja nominado de X). A denotação é formada pelos elementos 
que se enquadram nos critérios de uso da palavra. 

 

Nota-se então que, uma vez atendidos os requisitos firmados pela 

conotação do termo que se analisa, determinado elemento passará a compor a 

classe à qual o conceito se refere. Dessa forma, há uma intrínseca relação entre 

atender ao critério proposto pela conotação e pertencer ao conjunto delimitado 

pelo conceito, conforme nos ensina Cezar Mortari:44 

Há uma relação muito estreita entre ter uma certa propriedade e 
pertencer a um certo conjunto (e, como você vai ver depois, entre 
relações em geral e certos tipos de conjuntos). De fato, 
poderíamos dizer que, grosso modo, uma propriedade determina 
um conjunto. 

 

Arrematando, temos que todo nome ou conceito cria uma classe, composta 

pelos elementos que a ele correspondem, demonstrando os elementos que 

podem ser nomeados pelo referido termo. Em contraponto, todos os elementos 

não compreendidos nesse mesmo conceito (que não podem ser nomeado por tal 

termo) compõem o que se denomina classe complementar.  

                                            

44 MOTARI, Cezar. Introdução à Lógica. São Paulo: UNESP, 2001. p. 44.  
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Uma das relações primordiais quando trabalhamos com conjuntos é a de 

pertinencialidade. Referida relação nos é apresentada já nos primeiros anos do 

ensino fundamental, quando travamos contato com as noções básicas de 

conjuntos nas aulas de matemática, sendo corrente que os primeiros exercícios 

consistem em classificar os números entre pares e ímpares. Para realizar referida 

tarefa, apontamos como pares todos aqueles que atenderem ao critério de ser 

divisível por 2. Por outro lado, a classe complementar dos números pares 

corresponde a todos aqueles cuja divisão por dois não resulta em um número 

inteiro (números ímpares). 

A depender do critério45 adotado, todas as classes estão susceptíveis a 

divisão, criando-se uma espécie que se diferencia do gênero por ser portadora de 

uma diferença específica. Utilizando o mesmo exemplo acima, poderíamos 

classificar todos os números pares como gênero e segregar entre os elementos 

do conjunto aqueles que são menores que 10. Dessa forma, teríamos como 

gênero os números pares e como espécie o conjunto formado pelo números 2, 4, 

6 e 8. 

Alinhavadas as características essenciais da teoria das classes para a 

compreensão deste trabalho, faz-se necessário trazermos uma última ressalva. 

Não são as coisas-em-si que são objetos de classificação, mas sim os conceitos. 

Ou seja, não existe uma distinção classificatória já presente na natureza, sendo 

as classes criadas pelo próprio homem, ao elaborar seus conceitos. Assim, 

mostra-se equivocado afirmar que uma determinada classe foi descoberta, pois 

classes jamais são descobertas, mas sim criadas pelo próprio homem, no intuito 

de agrupar os elementos em classes cada vez mais específicas. 

 

                                            

45 Sobre o critério, MAX BLACK: “By a ‘criterion’ I mean a test which can be used in determining 
whether the word in question should be rightly applied to a given specimen. Such a test 
will normally mention some character (or ‘constitutive factor’ as we shall later call it) that the 
specimen is required to have. Thus, one criterion for the application of the word ‘dachshund’ is that 
the specimen be within a given size range” (Definition, Pressuposition, and Assertion. Problems of 
Analysis. Londres: Routledge, 1954. p. 26). 
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1.4.5 Legislador e aplicador do direito como operador de conceitos e 

classes 

 

Para que possamos compreender o mundo, criamos inúmeros conceitos, 

separando os objetos que devem ser designados por cada palavra, de modo a 

permitir a nossa comunicação dentro de uma determinada comunidade linguística. 

Dessa forma, sempre que utilizamos um conceito, estamos a realizar uma nova 

secção, um corte, mediante o qual criamos uma classe.46  

Conforme mencionado no início deste trabalho, o Direito Positivo tem por 

função regular as condutas intersubjetivas, servindo-se da linguagem emitida por 

uma autoridade competente para pinçar as condutas que pretende regulamentar, 

determinando uma implicação jurídica sempre que essa conduta for constatada.  

Nesse sentido, a atividade do legislador, antes de mais nada, consiste num 

ato de classificação, uma vez que, entre todos os acontecimentos ocorridos em 

determinada sociedade, o Direito Positivo irá segregar aqueles que são relevantes 

para o Direito, trazendo-os ao mundo jurídico por meio das normas.  

Desta feita, os conceitos firmados nas hipóteses normativas se dirigem aos 

fatos sociais, buscando juridicizá-los e impor o liame de uma relação jurídica. 

Exemplificando, tomemos a norma que impõe o pagamento do IPTU. Nesse caso, 

o legislador crivou no art. 32 do Código Tributário Nacional que, verificado o fato 

de um sujeito de direito ser proprietário de um imóvel localizado na área urbana, 

em determinado átimo temporal, será estabelecida uma relação jurídica entre 

esse proprietário e o Município onde o imóvel está localizado, sendo tal município 

credor de uma quantia (determinada pela multiplicação do valor venal pela 

alíquota estipulada na lei municipal) devida pelo proprietário. Nota-se que entre 

todos os tipos de propriedade, quando esculpiu o art. 32, o legislador voltou sua 

atenção somente para a propriedade de imóveis urbanos, segregando esse fato 

                                            

46 Nesse sentido, Lucas Galvão de Britto assevera que “a relação de pertinência ou não a um 
conjunto, por vezes descrita como campo de aplicação do conceito, é resultado da aplicação de 
um critério de pertinência, que também pode ser chamado de definição do conjunto. Por isso, a 
operação lógica de definir muito se aproxima ao ato de classificar: cada vez que definimos um 
termo, criamos uma classe [...]” (O Lugar e o Tributo. São Paulo: Noeses, 2014. p. 15). 
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dos demais (e, portanto, classificando-o), para imputar-lhe uma consequência 

jurídica (dever de pagar o IPTU). 

Devemos observar ainda que, ao estabelecer o critério material na norma, 

o legislador utiliza-se de conceitos. Isso porque a propriedade (de imóveis) é um 

conceito que deita raízes no direito civil e, salvo algumas exceções (como o 

usucapião, que constitui um modo originário de aquisição), transmite-se com o 

registro47 do título translativo no Registro de Imóveis, conforme determina o art. 

1.245 do Código Civil.48 

A análise do exemplo supra já demonstra a aplicabilidade das noções de 

conceito e classificação para analisarmos as normas jurídicas. Seguindo o 

exemplo, o conceito de propriedade traz suas notas conotativas no Código Civil 

(ser o titular do imóvel no Registro de imóveis), distinguindo no mundo jurídico 

uma classe, cuja denotação é composta pelos proprietários.  

Mas não é só na norma geral e abstrata que realizamos a classificação. 

Quando o agente fiscal verifica a ausência de pagamento do IPTU por parte do 

proprietário, deverá lavrar um auto de infração, constituindo uma norma individual 

e concreta, criando dessa forma uma classe unitária ao apontar que João é 

proprietário do imóvel X, imputando-lhe em consequência disso o pagamento do 

tributo em voga.  

O mesmo ocorre quando verificada a realização de uma operação 

consistente na circulação de mercadoria na qual o contribuinte não realizou o 

recolhimento da exação. Investido da autoridade concedida pelo Estado, o agente 

fiscal lavrará auto de infração para constituir o crédito tributário, especificando 

qual a operação que entende por ocorrida e qual a mercadoria envolvida na 

                                            

47 Nesse sentido, Luiz Edson Fachin assevera que “o direito brasileiro adota o sistema registral 
para a aquisição da propriedade imobiliária. Em outras palavras, não basta a concretização do 
negócio jurídico para que o domínio do bem imóvel seja transferido, impõe-se a realização do 
devido registro” (Considerações sobre o ITBI Inter Vivos e o Regime Contemporâneo das 
Titularidades e do Trânsito Jurídico à Luz do Novo Código Civil Brasileiro. In: 
GRUPPENMACHER, Betina Treiger (coord.). Direito tributário e o novo Código Civil. São Paulo: 
Quartier Latin, 2004. p. 260). 
48 Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no 
Registro de Imóveis. 
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transação, de modo a criar uma classe que compreende apenas o contribuinte (ou 

contribuintes) em questão. 

Da mesma forma como exemplificamos acima, em todas as esferas, ao 

manusear o Direito estamos sempre gravitando entre diversas classificações, as 

quais são criadas por meio de conceitos firmados mediantes notas expelidas pela 

tinta do legislador. Sendo assim, a missão do aplicador consiste, em apertada 

síntese, no manuseio de conceitos, conforme assevera o ex-Ministro do Supremo 

Tribunal Federal Eros Roberto Grau:49 

Em verdade, ao aplicador do Direito não importa descobrir a 
essência das coisas, mas sim descobrir o significado dos 
conceitos.50  

 

É precisamente no manuseio desses conceitos (especificamente nos 

decorrentes de normas privadas e que são utilizados por normas tributárias) que 

se insere nosso trabalho, buscando delinear quais os limites do legislador para, 

em normas tributárias, defini-los de forma estipulativa e, ao mesmo tempo, de 

forma mais restritiva que aquela crivada em outras normas de direito privado e 

vigentes no ordenamento.  

 

1.5 Teoria das Relações 

 

A Teoria das Relações consiste num subcapítulo da Lógica dos 

Predicados, a qual é intitulada Lógica dos Predicados Poliádicos. Após nomear os 

objetos, criando as diferentes classes que compreendem os objetos que atendem 

às notas conotativas dos conceitos, podemos estabelecer qual a relação que os 

diferentes objetos mantêm entre si. 

                                            

49 GRAU, Eros Roberto. Direito, conceitos e normas jurídicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1988. p. 80.  
50  Fazemos a ressalva de que, nos itens posteriores, demonstraremos que os sentidos são 
construídos pelo intérprete e não “meramente descobertos” por ele. Todavia, a citação expressa 
bem o papel de destaque que os conceitos possuem para operação do sistema jurídico. 
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Os enunciados proposicionais são formulados mediante a estrutura lógica 

“S é P”, em que S é o sujeito ou objeto, e P representa o predicado que lhe é 

atribuído. Quando o predicado se refere tão-somente ao próprio indivíduo, como 

ao proferir que “Paulo é brasileiro”, tem-se um predicado monádico. Já quando o 

predicado relaciona um ou mais indivíduos ou objetos, como ocorre nos exemplos 

“Paulo é mais alto que João”; ou “O trem é maior que o carro”, o predicado é 

denominado poliádico.51  

Como as relações são estudadas sempre entre mais de um objeto, a teoria 

das classes ocupa-se apenas dos predicados poliádicos, formalizando a relação 

entre tais objetos na forma (x R y), em que x e y representam diferentes objetos, 

enquanto R representa a relação existente entre eles. 

Os elementos que ocupam o lugar de x são denominados predecessores, e 

a classe que compreende todos eles é chamada de domínio. Por outro lado, os 

elementos que ocupam o lugar de y são chamados de sucessores, e a classe de 

todos os seus elementos é chamada de contradomínio.52 

Com base no número de objetos que temos no domínio e no 

contradomínio, as relações são classificadas em unívocas (ou biunívocas) ou 

plurívocas, sempre utilizando o termo para indicar quantos elementos se 

enquadram no domínio e no contradomínio. Assim, teremos relações: (i) 

biunívocas quando houver apenas um elemento no domínio e um elemento no 

contradomínio, citando como exemplo a relação “João é casado com Maria”; (ii) 

uni-plurívocas quando o domínio for composto por um elemento, enquanto o 

contradomínio é formado por mais de um, como no exemplo “João é pai de 

Mariana e Luiza”; (iii) pluriunívocas, que podem ser exemplificadas pelo inverso 

do exemplo anterior, em que “Mariana e Luiza são filhas de João (dois elementos 

no domínio e apenas um no contradomínio); e (iv) pluriplurívocas, em que há, 

                                            

51  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 99.  
52 Op. cit., p. 101. 
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tanto no domínio quanto no contradomínio, mais de um elemento (exemplo: x é 

amigo de y).53 

Estabelecidos os tipos de relação que podem ser travadas entre os 

elementos, faz-se necessário tratar das três características mais relevantes: 

Reflexividade, Simetria e Transitividade.54 

A Reflexividade ocorre quando temos o mesmo indivíduo ocupando o lugar 

de predecessores e sucessores, travando relação consigo mesmo, na forma (x R 

x). Como exemplo podemos mencionar que “Fulano suicidou-se”. Assim, as 

relações que não permitem que o mesmo sujeito ocupe ambas as posições são 

denominadas irreflexivas.  

As relações entabuladas pelo Direito são sempre irreflexivas, posto que o 

sistema regula sempre a relação de um indivíduo com outros. Nesse ponto, é 

importante ressaltar que, mesmo ao firmar uma relação de propriedade, como ao 

registrar um imóvel em seu nome, a relação não é firmada entre o sujeito e o 

imóvel, mas sim entre o sujeito que detêm os direitos decorrentes da propriedade 

(usar, gozar e dispor da coisa, conforme art. 1.228 do CC) e aqueles que não são 

proprietários. 

A simetria, por sua vez, consiste no vínculo instaurado entre x e y ser 

exatamente o mesmo estabelecido entre y e x. Exemplificando, se x e y são 

vizinhos, tem-se que x é vizinho de y, e y também é vizinho de x. No entanto, se 

colocarmos em análise a relação de paternidade, percebe-se a assimetria, uma 

vez que, enquanto x é pai de y, y é filho de x. 

Dessa forma, a relação mostra-se simétrica quando a inversão de polo dos 

seus elementos (relação conversa) não altera o tipo de relação estabelecida entre 

as partes. 

Por fim, uma relação é classificada como transitiva quando, tendo-se em 

vista três elementos, a relação travada entre dois deles implique necessariamente 

uma relação estabelecida com um terceiro. Podemos utilizar a relação de 

                                            

53 Op. cit., p. 102. 
54 Op. cit., p. 103/106. 
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antiguidade entre três irmãos para exemplificar. “Se Arthur é mais velho do que 

Pedro e Pedro é mais velho do que José, então Arthur é mais velho que José”.55 

Os conceitos gerais tratados neste item serão úteis para analisar a relação 

entre os ramos do direito e, em momento posterior, para verificar a possível 

relação de identidade entre os predicados firmados no direito privado e aqueles 

elegidos pelo direito tributário como situação jurídica passível de desencadear 

uma obrigação tributária. 

 

1.6 Sistema Jurídico 

 

Antes de abordarmos em que consiste o sistema jurídico, faz-se necessário 

entendermos o que define algo como um sistema. Analisando a origem do 

vocábulo em obra destinada ao tema, o professor Tércio Sampaio Ferraz Jr. 

asseverou que “a palavra sistema, etimologicamente do grego systema, provém 

de syn-istemi e significa o composto, o construído”.56 Referido composto tem por 

característica elementar uma determinada ordem (ou organização), determinada 

por um vetor comum, razão pela qual Paulo de Barros Carvalho assevera que, 

“onde houver um conjunto de elementos relacionados entre si e aglutinados 

perante uma referência determinada, teremos a noção fundamental de sistema”.57 

Seguindo as lições acima, adotaremos neste estudo o vocábulo sistema 

enquanto conjunto de elementos cujas relações são orientadas por um vetor 

comum que ordena tais elementos.58 Destaca-se então que duas propriedades 

                                            

55  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 105. 
56 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Conceito de sistema no direito. São Paulo: 1976. p. 9. 
57 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. 7ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009. p. 47. 
58  Nesse sentido, Lourival Vilanova: “O conceito formal de todo (no sentido husserliano) 
corresponde ao sistema. Sistema implica ordem, isto é, uma ordenação das partes constituintes, 
relações entre as partes ou elementos”. As estruturas lógicas e o sistema de Direito Positivo. 4ª 
ed. São Paulo: Noeses, 2010. p. 135. 
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são inerentes aos sistemas: elementos e relações.59 O conjunto de elementos de 

um sistema Tércio Sampaio Ferraz Jr.60 denomina repertório, enquanto que para 

o conjunto de relações utiliza a denominação estrutura.  

Analisando a estrutura que vincula elementos de um determinado 

repertório, Marcelo Neves61 propõe a classificação dos sistemas nos seguintes 

tipos, esquematizados no quadro sinóptico abaixo: 

 

Explicando o quadro acima, temos que a primeira subdivisão segrega os 

sistemas em Reais e Proposicionais. Os Reais são aqueles cujos elementos 

encontram-se no mundo físico (exemplo: sistema solar, sistema hidroviário etc.), 

enquanto os Proposicionais possuem por elementos as proposições, ou seja, são 

firmados em linguagem. Por sua vez, os sistemas Proposicionais são 

classificados em Nomológicos, cujos elementos não possuem correspondência 

empírica, constituindo entidades lógicas criadas pelo homem (exemplo: todos os 

elementos da matemática ou da lógica) e Nomoempíricos, cujos elementos 

possuem um referencial empírico, relacionando-se com o objeto referido segundo 

sua função descritiva ou prescritiva. Por fim, os sistemas Nomoempíricos são 

classificados em Descritivos, cujos elementos são referidos pelo sistema por meio 

de enunciados informativos, e Prescritivos, compostos por proposições que se 

destinam à regulação das condutas intersubjetivas. 

Para fins deste trabalho, como adotamos a premissa de que todos os 

objetos que se encontram no mundo físico apenas são apreendidos e conhecidos 

por meio da linguagem, faremos a ressalva de que não pactuamos com a 

distinção entre os sistemas reais e proposicionais. Segundo essa concepção, 

                                            

59 CARVALHO, Cristiano. Teoria do Sistema Jurídico: direito, economia, tributação. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005. p. 42. 
60  FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, Decisão, 
Dominação. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 145. 
61 NEVES, Marcelo. Teoria da inconstitucionalidade das leis. Saraiva, 1988. p. 4. 
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mediante a qual a linguagem constitui a realidade, todos os sistemas seriam 

classificados como proposicionais, sendo acolhidas as suas subdivisões acima 

propostas.62 

Aplicando os critérios acima referidos, podemos classificar a Ciência do 

Direito como um sistema nomoempírico descritivo, uma vez que referida Ciência 

constitui um ramo do conhecimento que tem por objeto o estudo do direito 

positivo, estudando e interpretando-o mediante a formulação de proposições 

descritivas, que auxiliam na compreensão e estruturação do direito positivo. Ou 

seja, em última instância, a Ciência do Direito seria composta pelo conjunto de 

enunciados descritivos acerca de seu objeto (direito positivo). 

Assim como a Ciência do Direito, o Direito Positivo, enquanto conjunto de 

normas expedidas pelas autoridades credenciadas, também pode ser 

considerado um sistema, posto que o conjunto de regras expedidas possui como 

vetor comum a prescritividade de condutas intersubjetivas, razão pela qual tal 

sistema deve ser classificado como nomoempírico prescritivo. 

É importante salientar que existem doutrinadores63 que entendem que o 

conceito de sistema deve compreender como critério fundamental a coerência e 

estruturação interna de seus elementos, razão pela qual não conferem ao Direito 

Positivo o status de sistema, sob o argumento de que seus elementos (textos 

normativos expedidos pelas autoridades credenciadas) não estariam 

autonomamente ordenados, sendo posteriormente sistematizados por meio da 

linguagem da Ciência do Direito. 

Todavia, acreditamos que as normas do Direito Positivo já são inseridas no 

sistema com uma certa carga de racionalidade, já que firmam entre si relações de 

coordenação e subordinação, configurando, portanto, a formação de um sistema. 

                                            

62  Neste sentido: CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito: o 
construtivismo lógico-semântico. São Paulo: Noeses, 2009. p. 127. No mesmo sentido: TOMÉ, 
Fabiana Del Padre. A prova no Direito Tributário. 2ª ed. São Paulo: Noeses, 2008. p. 38. 
63 Gregorio Robles Morchón, ao negar o caráter sistemático ao texto do direito positivo, afirma que 
o sistema somente é obtido após uma estruturação do texto bruto elaborada pela ciência jurídica 
(Teoria del derecho (fundamentos de teoria comunicacional del derecho). vol. 2. Thomson Civitas. 
p. 131-138).  
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Seguindo as premissas acima expostas, acreditamos que é possível 

afirmar a existência de um sistema de Direito Positivo, posto que este é 

constituído por normas dotadas de um mínimo de racionalidade, direcionadas por 

um princípio unificador e aglutinadas em relações de coordenação e 

subordinação. Nesse sentido são as palavras do professor Paulo de Barros 

Carvalho:64 

Enquanto conjunto de enunciados prescritivos que se projetam 
sobre a região das condutas inter-humanas, o direito posto há de 
ter um mínimo de racionalidade para ser recepcionado pelos 
sujeitos destinatários, circunstância que lhe garante, desde logo, a 
condição de sistema. 

 

Nesse mesmo sentido, Lourival Vilanova atribui ao Direito Positivo a 

característica sistemática, adotando o modelo kelseniano da norma fundamental 

para asseverar que “o que confere homogeneidade a todas as regras de Direito 

positivo é a sua normatividade”.65 

Assim, muito embora a Ciência do Direito descreva (com enfoque crítico 

construtivo) e sistematize o Direito Positivo, este possui por si só a qualificação de 

sistema (uma vez que as normas estão vinculadas por um vetor comum), que 

certamente será melhor estruturado quando objeto de apreciação do cientista do 

direito. 

Conforme verificaremos no decorrer deste trabalho, os textos normativos 

que compõem o Direito Positivo serão estruturados pelo interprete para a criação 

de normas jurídicas disciplinadoras das condutas intersubjetivas, exercendo a 

regra-matriz de incidência papel fundamental enquanto instrumento utilizado pelo 

intérprete para a construção da norma jurídica. 

 

                                            

64 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. 7ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009. p. 45. 
65 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de Direito Positivo. 4ª ed. São Paulo: 
Noeses, 2010. p. 127. 
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1.6.1 Sistema x Ordenamento 

 

Ordenamento jurídico é o conjunto de normas jurídicas válidas num 

determinado território. Parte da doutrina entende que há diferença entre 

ordenamento e sistema, atribuindo o primeiro termo ao conjunto bruto de textos 

expedidos pelas autoridades competentes e o segundo (sistema) ao conjunto 

estruturado de forma hierarquizada das normas vigentes no país. 

Entre os que diferenciam sistema de ordenamento, encontram-se 

Alchourrón e Bulygin, 66  para quem o sistema seria um conjunto de normas 

jurídicas estaticamente consideradas e o ordenamento seria uma série de normas 

jurídicas organizadas num intervalo de tempo pré-determinado. Ou seja, para os 

referidos doutrinadores, em cada momento determinado temos um sistema 

(composto pelas normas jurídicas vigentes), consistindo o ordenamento numa 

sequência temporal de sistemas. 

Também atribuindo diferença entre sistema e ordenamento, Gregório 

Robles Mórchon afirma que este seria o texto jurídico bruto (composto por textos 

concretos) enquanto o sistema é “el resultado de la elaboración doctrinal o 

científica del texto bruto del ordenamento”.67 

Paulo de Barros Carvalho, 68  por sua vez, adota como sinônimas as 

expressões de sistema e ordenamento, por acreditar que o direito positivo tal 

como emanado pela autoridade competente já é inserido no mundo jurídico (e, 

portanto, no ordenamento) com um certo grau de hierarquia e coordenação entre 

seus elementos (as normas jurídicas).  

Filiamo-nos à concepção desenvolvida por Paulo de Barros Carvalho, uma 

vez que acreditamos inexistir qualquer traço distintivo entre sistema e 

ordenamento, posto que as normas já são inseridas no ordenamento de forma 
                                            

66 ALCHORRÓN, Carlos; BULYGIN, Eugênio. Sobre la existência de las normas jurídicas. México: 
Distribuciones Fontamara, 1997. p. 62. 
67 MORCHÓN, Gregorio Robles. Teoria del derecho (fundamentos de teoria comunicacional del 
derecho). vol. 2. 2ª ed. Thomson Civitas, 2006. p. 122. 
68  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. 2ª ed.. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 212-213. 
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estruturada e coordenada (obedecendo a critérios objetivos de criação e 

hierarquia constantes no sistema), podendo ser analisadas em sua forma 

dinâmica ou estática. 

Numa análise estática das normas, estas são verificadas sob o prisma de 

um momento específico da aplicação do direito, verificando seu critério de 

validade perante as outras normas que se encontram em vigor. Nesse sentido, o 

professor Paulo Ayres Barreto69 nos ensina que: 

a análise estática pode ser vista, analogicamente, como uma 
fotografia do sistema jurídico num determinado momento, no 
tempo e no espaço, sem as mutações que são inerentes à 
perspectiva dinâmica. 

 

Por outro lado, uma análise dinâmica da norma possibilitaria ao intérprete 

verificar o processo de positivação da norma, ou seja, o processo pelo qual a 

norma se dirige à conduta humana mediante a formação de normas individuais e 

concretas.  

Sendo assim, restando firmado que não há traço distintivo capaz de 

diferençar ordenamento e sistema jurídico, passemos a analisar as relações entre 

o sistema do Direito Positivo e o Sistema Social, cuja interação resultará na 

modificação de comportamentos por meio da prescrição de condutas. 

 

1.6.2 A relação entre o sistema do direito positivo e o sistema social 

 

O sistema jurídico é composto pelo conjunto de normas emanadas pelas 

autoridades competentes, normas essas que se destinam à regular as relações 

intersubjetivas. Constitui um subsistema do sistema social, incumbido da função 

de ordenar as condutas, direcionando-as para os valores considerados relevantes 

para determinada comunidade. Tendo em vista que utiliza a linguagem natural 

                                            

69 BARRETO, Paulo Ayres. Ordenamento e sistemas jurídicos. In: CARVALHO, Paulo de Barros 
(coord.). Construtivismo Lógico Semântico. Vol. I. São Paulo: Noeses, 2014. p. 258. 
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para construir sua linguagem prescritiva, esta última resta caracterizada como 

uma linguagem de sobrenível. 

Dessa forma, já que as normas jurídicas prescrevem comportamentos a 

serem adotados pela sociedade, há uma interferência do sistema jurídico em 

relação ao sistema social, uma vez que o sistema social será alterado mediante o 

direcionamento das condutas previstas nas mensagens legislativas. Segundo 

preconiza Marcos Bernardes de Mello,70 a vida em sociedade estaria fadada ao 

caos na ausência do sistema jurídico, afirmando o referido doutrinador que 

parece indiscutível, no entanto, que se a cada qual fosse 
permitido conduzir-se socialmente como bem lhe aprouvesse, 
deixando-se governar pelo seu egoísmo e ambição, tendo como 
medida de ação o seu poder e a fraqueza do outro, a vida em 
comunidade seria intolerável e praticamente impossível o avanço 
para formas superiores de civilização.  

[...] 

Disso decorre, evidentemente, a imperiosa exigência da 
comunidade de estabelecer normas de conduta que tenham um 
caráter obrigatório em decorrência do qual sua impositividade seja 
incondicional e independente da adesão das pessoas. Essas 
regras constituem normas jurídicas [...] 

 

Todavia, a interferência a que se refere é apenas de caráter relacional, 

destinando-se os elementos do sistema jurídico a promover efetivas mudanças no 

sistema social. Não podemos perder de vista que os enunciados pertencentes ao 

sistema jurídico jamais tocam os eventos realizados no sistema social, havendo 

uma relação de tangenciamento entre essas linguagens que instaura um vínculo 

que regula as condutas por meio dos modais obrigatório, permitido e proibido. 

Nesse ponto, para que o Direito constitua um verdadeiro instrumento de 

modificação da sociedade, opera mediante o código lícito/ilícito, partindo em 

direção ao sistema social para colher os atos comunicacionais que pretende 

disciplinar, trazendo-o ao universo jurídico para classificá-lo como lícito/ilícito, 

                                            

70 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: Plano da existência. 12ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003. p. 4-5.  
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moldando-se então as condutas da sociedade mediante a aplicação dessas 

normas devidamente modalizadas.71 

Ademais, importante salientar que somente ingressarão no universo 

jurídico as normas (gerais e abstratas) que obedeçam aos critérios de validade 

formal e material. Para que a interferência entre o sistema social e jurídico ocorra 

de forma efetiva, é necessário que as normas jurídicas estejam cunhadas em 

linguagem e sejam proferidas por aqueles que detêm competência para tanto. 

Dessa forma, o sistema jurídico só impõe a prescritividade da conduta ao sistema 

social quando emanada por autoridade competente, e desde que a norma 

aplicada esteja inserida no ordenamento. 

Tendo em vista que a linguagem jurídica ordenará a sociedade, 

encontramos certas vezes impasses entre os significados das palavras 

constantes na lei e a evolução de significado dada pelos utentes da linguagem 

àqueles mesmos termos. Dessa forma, como apenas o direito poderá modificar a 

realidade jurídica por ele constituída, temos que o ordenamento jurídico é fechado 

em termos sintáticos (apenas podendo ser modificado por outra linguagem do 

direito positivo) e aberto nos planos semântico (dotando novos significados às 

palavras constantes no texto jurídico) e pragmático (atualizando os significados 

dos termos àqueles utilizados pela sociedade). 

Conclui-se então que existe uma relação tangencial que vincula os 

sistemas jurídico e o social, fazendo com que o cumprimento das normas do 

primeiro resulte no direcionamento das condutas realizadas no segundo. 

 

1.6.3 A unicidade do sistema jurídico e sua divisão em ramos 

 

Conforme mencionamos linhas acima, como o sistema jurídico é composto 

pelo conjunto de normas jurídicas válidas, são apenas as normas os elementos 

que compõem o repertório do sistema. Referidas unidades estão organizadas por 

                                            

71 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no Direito Tributário. 2ª ed. São Paulo: Noeses, 2008. p. 47. 
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relações de hierarquia e coordenação, consistindo num amálgama indivisível, 

como nos ensina Paulo de Barros Carvalho:72 

Com efeito, a ordenação jurídica é una e indecomponível. Seus 
elementos – as unidades normativas – se acham 
irremediavelmente entrelaçados pelos vínculos de hierarquia e 
pelas relações de coordenação, de tal modo que tentar conhecer 
regras jurídicas isoladas, como se prescindissem da totalidade do 
conjunto, seria ignorá-lo, enquanto sistema de proposições 
prescritivas. 

 

Dada a complexidade do sistema, o todo assume uma decomposição em 

ramos, cujo corte epistemológico é realizado apenas para fins didáticos, de modo 

a facilitar a compreensão das normas. Como todo ato classificatório, a 

demarcação dependerá do critério utilizado. Assim, caso escolhida como critério a 

verificação de que um ente público ocupa (revestido das prerrogativas de Estado) 

um dos polos da relação, teremos o ramo do Direito Público, ao passo que, se a 

relação regulamentada pela norma tem em ambos os polos sujeitos de direito 

diferentes do Estado, temos o ramo do direito privado. 

De igual forma, ao voltarmos a atenção para o objeto regulamentado por 

determinadas normas jurídicas, também damos origens a diversos ramos (ou 

classes) dentro do sistema jurídico. Exemplificando, quando as normas versam 

sobre a instituição e cobrança de tributos, bem como prescrição de deveres 

instrumentais em decorrência da obrigação tributária, temos o ramo do direito 

tributário. Quando o cerne normativo é a administração do próprio Estado, tem-se 

o ramo do Direito Administrativo. Quando o foco são as normas que estabelecem 

relações entre os indivíduos, temos o Direito Civil. 

Embora o corte epistemológico referido nos parágrafos anteriores seja de 

grande valia ao operador do Direito para aprofundar seus conhecimentos sobre o 

sistema, é preciso salientar que o isolamento das normas possui apenas caráter 

didático, não implicando a fragmentação da unidade do sistema jurídico. Não por 

outro motivo Paulo de Barros Carvalho assevera que, “mesmo em obséquio a 

                                            

72 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. 7ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009. p. 14. 
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finalidades didáticas, não deixaria de ser a cisão do incindível, a secção do 

inseccionável”.73  

Lourival Vilanova, 74  adotando uma concepção kelseniana, salienta que 

todas as normas possuem um fundamento de validade comum (ao menos em 

última instância) e que tal direcionamento a um único ponto confere absoluta 

unidade ao sistema, senão vejamos: 

A unidade de um sistema de normas é decorrente de um superior 
fundamento-de-validade desse sistema – a Constituição positiva, 
ou, em nível epistemológico, a Constituição em sentido lógico-
jurídico, ou seja, a norma fundamental. A unicidade decorre da 
possibilidade também gnosiológica de se poder conceber todo o 
material jurídico dado com um só sistema. 

 

Assim, dividiu-se o complexo direito em ramos para fins de estudo, não 

havendo uma autonomia propriamente dita. Todavia, a complexidade do sistema 

impõe que cada norma seja analisada mediante o contexto ao qual se propõe, o 

que pode acarretar diferentes interpretações quando se trate de direito privado ou 

de direito tributário. 

A compreensão do sistema jurídico como uma unidade indivisível é 

fundamental para a solução das problemáticas postas à análise na presente 

dissertação. Isso porque, sempre que nos socorremos de um conceito de direito 

privado para compreender uma norma de direito tributário, não poderemos 

esquecer que estamos atuando dentro de um mesmo sistema. Em algumas 

situações (como firmado no art. 110 do CTN e abordado em capítulo posterior), a 

norma tributária será impedida de criar um novo conceito a termo previamente 

delimitado por norma de direito privado, o que, como veremos adiante, não 

significa a supremacia de um ramo sobre o outro, mas a existência de um 

mecanismo de controle inserido dentro do próprio sistema.  

 

                                            

73 CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
13. 
74 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de Direito Positivo. 4ª ed. São Paulo: 
Noeses, 2010. p. 141. 
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CAPÍTULO 2 – INTERPRETAÇÃO DO DIREITO 

 

2.1 O Círculo de Viena e o nascimento da filosofia da linguagem 

 

O Neopositivismo lógico foi uma corrente de pensamento desenvolvida em 

Viena, em meados de 1920, onde um grupo de cientistas e filósofos se 

encontrava para discutir a natureza dos problemas científicos.  

Dada a heterogeneidade de seus desenvolvedores, cada qual pertencente 

a variados campos de estudo (filosofia, psicologia, matemática, física, direito, 

entre outros), foi desenvolvida uma Epistemologia Geral,75 trazendo a lume uma 

teoria capaz de analisar de forma crítica os conceitos básicos, princípios e 

objetivos do conhecimento científico, assim como averiguar o resultado da 

aplicação de tais elementos.  

Após firmar teorias acerca dos conceitos científicos básicos, os 

neopositivistas lógicos reduziram a Epistemologia à Semiótica (teoria geral dos 

signos), passando a se debruçar sobre os sistemas de comunicação, conferindo à 

linguagem o predicado de instrumento maior do saber científico. 

Dessa forma, ao destacar a importância da linguagem para o 

desenvolvimento do saber científico, os neopositivistas lógicos perceberam que a 

linguagem utilizada no cotidiano não possuía rigorosidade capaz de descrever o 

conhecimento de forma escorreita e precisa, partindo para a elaboração de 

linguagens artificiais, capazes de diminuir (ou até extirpar) as imprecisões do 

                                            

75 Paulo de Barros Carvalho aborda a diferenciação entre a Epistemologia Geral e a Gnosiologia, 
afirmando que “é daí que se pode falar de uma Epistemologia Geral, isto é, de uma teoria crítica 
voltada para o estudo e a análise dos conceitos básicos, dos princípios e dos objetivos do 
conhecimento científico em geral, bem como dos resultados de sua efetiva aplicação. 
Epistemologia, aliás, é termo mais restrito que Teoria Geral do Conhecimento, ou Gnosiologia, 
pois seu foco temático não é o simples conhecimento (doxa = crença, opinião), mas o saber 
qualificado como científico (episteme = conhecimento científico + logos = estudo, pensamento, 
reflexão)” (Direito Tributário: Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: Noeses, 2008. p. 21). 
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conhecimento vertido em signos. Essa busca pelo refinamento da linguagem foi 

denominada por Rudolf Carnap de processo de elucidação.76 

O movimento conhecido como Círculo de Viena teve sua fase embrionária 

em 1907, quando Rudolf Carnap, Hans Hahn e Otto Neurath encontravam-se 

ordinariamente para debater temas ligados à Filosofia da Ciência. No entanto, 

com a chegada de Moritz Schilick em Viena em 1922 para assumir a cátedra de 

Filosofia das Ciências Indutivas, surgiu em 1923 um grupo de debates 

coordenado por Schilick, consolidando o Círculo de Viena. Tal movimento era 

caracterizado por uma atitude antidogmática e recebeu tal nomenclatura em 

virtude de um manifesto, escrito por seus fundadores (Carnap, Hahn e Neurath), 

intitulado “O ponto de vista científico do Círculo de Viena”. 

No manifesto, os autores propunham a conquista de uma concepção 

científica do mundo, a qual seria alcançada mediante: maior rigorosidade 

impressa à linguagem existente; orientação do discurso para bases humanistas; 

retirada da Teologia e da Filosofia os foros de verdades impassíveis de 

questionamento. Do corpo de seu texto, os fundadores crivaram os atributos 

essenciais do movimento, firmando que todo o conhecimento deve estar 

circunscrito ao campo do conhecimento empírico e que os métodos e análises da 

linguagem deveriam ser elaborados com maior atenção à estrutura lógica. 

Tendo em vista o maior rigor das bases sobre as quais recaem o 

conhecimento científico, o manifesto pôs a lume inconsistências encontradas em 

termos fundamentais da Aritmética, da Física entre outras áreas, buscando 

conferir precisão a uma visão científica do mundo. 

Entre os principais precursores do Neopositivismo Lógico, estão David 

Hume, Gottlob Frege e Ernst Mach. Hume (1711/1776) é considerado o pai do 

Positivismo Lógico, dotado de um pensamento empirista e antimetafísico, 

preconizando que o mundo do dever-ser, apesar de aproximar-se do mundo do 

ser, nunca chegaria a tocar nesse plano de existência. Frege (1848/1925) foi o 

responsável pela definição de número, reduzindo a Aritmética à Lógica, 

                                            

76 Op. cit., p. 22/26. 
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compondo o primeiro sistema completo de lógica formal. Mach (1838/1916) 

versou sobre os princípios da Mecânica, produzindo fortes argumentos 

antimetafísicos, acreditando não haver distinção entre a “coisa em si” e sua 

“aparência”, enfatizando a necessidade de uma “unidade de ciência”. 

Apesar de não pertencer ao Círculo de Viena, Ludwig Wittgenstein exerceu 

profunda influência sobre seus fundadores, por meio de seu livro Tractatus lógico-

philosophicus, em que a filosofia da linguagem foi posta como caminho único ao 

alcance do conhecimento, preconizando que “os limites da minha linguagem 

significam o limite do meu mundo”.77 

Após o lançamento das duas obras de Wittgenstein, Tractatus lógico-

philosophicus e Investigações filosóficas, conferindo a primeira um caráter 

representativo à linguagem e a segunda adotando a linguagem como ponto de 

partida do conhecimento, restou iniciado um movimento denominado giro-

linguístico, no qual se admite que a linguagem constrói o saber científico, não 

meramente o representa.78 Como assevera o professor Robson Maia Lins, para o 

giro-linguístico “a linguagem ganhou um novo sentido, não aparecendo como um 

meio, mas como algo que estaria entre o eu e o objeto, capaz de criar tanto o eu 

como a realidade”.79 

                                            

77 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. São Paulo: Edusp, 1994. p. 111. 
78 Sônia Maria Broglia Mendes destaca a diferença com que a linguagem foi abordada nas duas 
obras de Wittgenstein: “No Tractatus, a linguagem era considerada por meio da relação da palavra 
com a coisa referida: as palavras nomeavam os objetos, representavam-nos e, dessa forma, 
adquiriam significado. Nas Investigações filosóficas, Wittgenstein renunciou ao projeto inicial e a 
noção de ‘sentido’ adquiriu uma nova dimensão. Isto ficou claro na parte final do parágrafo 116: 
‘Nós reconduzimos as palavras do seu emprego metafísico ao seu emprego quotidiano’. Além 
disso, como existem palavras que não se referem a coisas ou objetos, elas necessitam, para ser 
compreendidas, de um contexto. Portanto, Wittgenstein deixou de privilegiar a função puramente 
representativa da linguagem, que concebia todas as proposições como imagens da realidade, 
para começar a entendê-la em função do conceito de ‘jogos de linguagem’, que designava o 
conjunto formado pela palavra e a atividade humana, na qual ela era empregada, levando, dessa 
forma, às várias maneiras de utilizar a linguagem, de jogar, conforme observa Alain Graif” (A 
validade Jurídica: pré e Pós Giro Linguístico. São Paulo: Noeses, 2007. p. 60/61). 
79 LINS, Robson Maia. Considerações sobre o conceito de norma jurídica e a pragmática da 
comunicação na decisão judicial na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. In: CARVALHO, 
Paulo de Barros (coord.). Construtivismo Lógico Semântico. Vol. I. São Paulo: Noeses, 2014. p. 
177. 
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Nessa toada, o Neopositivismo lógico aprimora as construções linguísticas 

como forma de conferir rigor ao conhecimento científico auferido, construindo 

modelos artificiais de linguagem denominadas de linguagens naturais purificadas. 

Diante do novo rigor linguístico, os neopositivistas utilizaram os recursos 

semióticos como forma de depurar a linguagem científica, conferindo maior 

importância aos planos sintático (que versa sobre as relações entre os signos) e 

semântico (ligação entre o signo e o objeto representado). O respeito às regras 

sintáticas conferia o almejado sentido aos enunciados, enquanto a verdade ou 

falsidade de tais sentidos seria averiguada no campo semântico (por meio da 

experiência). 

O movimento em apreço trouxe consigo novos entendimentos acerca do 

que se entende por linguagem e como a mesma se estrutura para representar ou 

criar na mente do intérprete os elementos científicos que consistam no objeto de 

estudo. 

Como este trabalho terá por objeto a análise de limites normativos 

existentes entre o direito tributário e o direito privado e como as normas jurídicas 

possuem por ponto de partida os diplomas legais do ordenamento 

(necessariamente firmados em linguagem escrita), restará demonstrado linhas 

adiante que faremos uma aproximação do texto prescritivo de modo a construir 

seu sentido e firmá-lo em linguagem rigorosamente estabelecida segundo nossas 

premissas, tomando por base um compromisso de construção linguística que fora 

estabelecido há quase cem anos, no seio do Círculo de Viena. 

 

2.2 A Linguagem e os signos 

 

A língua é posta como um sistema de signos escolhidos com o propósito 

de efetivar a comunicação entre os utentes de determinada linguagem. Paulo de 
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Barros Carvalho 80  adota a concepção de idioma à palavra língua, mesmo 

admitindo que este não seja o único código de linguagem, existindo outros como 

a expressão corporal, a arquitetura, a música, o vestuário etc. Possui caráter de 

instituição social, representada pela linguagem, adotando esta uma concepção 

mais ampla, significando a capacidade do ser humano de comunicar-se utilizando 

signos de sua língua.  

Baseado nas concepções adotadas por Saussure, Paulo de Barros 

Carvalho faz a devida distinção entre a língua e a fala, esta última tomada como 

um ato individual de seleção dos elementos constantes na língua. Arrematando, o 

professor afirma haver uma relação indissociável entre linguagem, língua e fala, 

preconizando que “nenhuma delas poderá ser estudada, com profundidade, se 

não atinarmos para o esquema dialético que as aproxima”.81 

O signo é tido como uma unidade do sistema da linguagem que permite a 

comunicação, sendo tudo aquilo que representa algo, tal como um desenho, uma 

palavra, um gesto etc. Daí por que Clarice Von Oertzen de Araújo82 invoca as 

palavras do filósofo Charles Sanders Pierce para esclarecer que signo é aquilo 

que representa algo para alguém, conforme passagem abaixo transcrita: 

Para a compreensão desta análise, citemos uma clássica 
concepção do signo, proposta pelo precursor da semiótica, o 
filósofo e matemático norte americano Charles Sanders Peirce: 

“Um signo ou representâmen é aquilo que, sob certo aspecto ou 
modo, representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, 
cria, na mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um 
signo mais desenvolvido. [...]” 

 

Diante desse primeiro conceito, percebe-se que um alinhamento cultural é 

necessário para que a escolha dos signos firme uma comunicação efetiva. Isso 

porque as palavras ou gestos adquirem diferentes significados, dependendo da 

cultura do intérprete.  

                                            

80  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 30/31. 
81 Op. cit., p. 32. 
82  ARAÚJO, Clarice Von Oertzen. Fato e Evento Tributário – Uma análise Semiótica. In: DE 
SANTI, E. M. (coord.). Curso de Especialização em Direito Tributário: Estudos analíticos em 
homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 336. 
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Dessa forma, segundo preconiza Edmund Husserl,83 o signo estabelece 

relações triádicas entre o suporte físico, significado e significação. A primeira 

relação (suporte físico) é o suporte material que concretiza a mensagem a ser 

passada pelo signo (como, por exemplo, as marcas de tinta gravadas no papel ou 

as ondas sonoras do ato de fala). Já o significado é o objeto do mundo exterior ou 

imaginário ao qual o signo se refere (por exemplo: um barco ou o duende 

guardião do pote de ouro). Por fim, a significação é a ideia conceitual do objeto 

produzida e sedimentada na mente do intérprete (por exemplo, ao travar contato 

com o vocábulo casa, certamente cada indivíduo forma uma ideia em sua mente, 

que, apesar de possuir alguns traços comuns, varia em suas peculiaridades).84 

Exemplificando as relações acima expostas, Paulo de Barros Carvalho85 

nos ensina:  

A palavra manga (fruta) é o suporte físico (porção de tinta gravada 
no papel). Refere-se a uma realidade do mundo exterior que todos 
conhecemos: uma espécie de fruta, que é seu significado. E faz 
surgir em nossa mente o conceito de manga, variável de pessoa 
para pessoa, na dependência de fatores psíquicos ligados à 
experiência de vida de cada um.  

 

Firmadas as premissas acima, deve ser feita uma incisão epistemológica 

para analisar as associações travadas entre o suporte físico e o significado, 

classificando essas espécies em: índice, ícone e símbolo. 

Por índice, entende-se o signo que mantém relação física com o objeto 

representado, apresentando como exemplo as nuvens carregadas enquanto 

índices de chuva. Já o ícone é o signo que mantém traços de semelhança com 

seu objeto, refletindo alguns de seus atributos, tendo, por exemplo, os bustos 

talhados de personalidades. Por fim, o símbolo é o signo que estabelece uma 

ligação com o objeto por meio de uma convenção estabelecida pelos utentes da 

                                            

83 Apesar de haver enorme dissenso doutrinário quanto à nomenclatura dos itens que compõem a 
relação triádica, adotaremos neste trabalho as denominações atribuídas por Edmund Husserl: 
suporte físico, significado e significação. 
84 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Norma, Evento, Fato, Relação Jurídica, Fontes e Validade no 
Direito. In: DE SANTI, E. M. (coord.). Curso de Especialização em Direito Tributário: Estudos 
analíticos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 07. 
85  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 34. 
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linguagem, sem que seja necessário possuir ligações materiais nem 

representações de predicados dos objetos, como ocorre com as palavras. 

A ciência que estuda os signos fora desenvolvida concomitantemente 

(entre o final do século XIX e início do século XX) por Ferdinand Saussure e 

Charles Sanders Pierce, sendo que tais filósofos nunca chegaram a se conhecer, 

tendo desenvolvido seus estudos separadamente. Saussure direcionou seus 

estudos para a linguagem verbal, denominando-a Semiologia, enquanto Pierce 

ocupou-se de todos os campos da linguagem, denominando sua ciência de 

Semiótica. Em 1974, durante um congresso ocorrido em Milão, Roman Jakobson 

pugnou por unificar a denominação da ciência geral dos signos como semiótica. 

Pierce e Charles Morris passaram a desenvolver três planos de 

investigação sobre os signos. O sintático, responsável por averiguar as relações 

dos signos entre si; o semântico, que investiga a relação do signo com o objeto 

representado; e o pragmático, que se detém sobre as formas pelas quais os 

utentes da linguagem utilizam os signos. 

É importante ressaltar que o esclarecimento das premissas do que se 

entende por linguagem e por signos mostra-se relevante para o desenvolvimento 

deste trabalho, uma vez que, ao traçar o processo de interpretação das normas 

aqui averiguadas, é importante ter em mente que não há uma relação intrínseca 

entre a palavra e o objeto, sendo essa relação criada arbitrariamente pelos 

usuários da linguagem. 

 

2.2.1 Análise semiótica do Direito 

 

A semiótica trouxe uma sistematização ao estudo da linguagem, fazendo 

uma cisão do incindível, apenas com fins didáticos, de modo a demonstrar como 

o ser humano se comunica ao travar relações com os diversos signos, utilizando 

deles para enviar as mensagens desejadas. 
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Como o sistema do Direito opera essencialmente por meio da linguagem, e 

no caso brasileiro quase que primordialmente por meio da escrita, a semiótica 

mostra-se um instrumento valioso para analisar a construção das normas por 

meio do contato do jurista com os textos legislativos. 

Abandona-se aqui uma ideia ontológica, segundo a qual as palavras 

possuem relação intrínseca com o objeto, para se admitir que os significados 

atribuídos às palavras são definidos de forma arbitrária pelo usuários da 

linguagem.86 Nesse sentido, quando nos deparamos com as palavras crivadas no 

texto legal, partiremos em busca de seu significado firmado dentro do discurso 

jurídico, construindo o sentido sempre observando o contexto no qual está 

inserida. 

Ao aplicar os conceitos de suporte físico, significado e significação ao 

Direito, temos que o suporte físico pode ser representado pelas marcas de tinta 

que se firmam no papel, formando o texto; o significado é aquilo que é 

representado pela palavra (ex.: a palavra imóvel, quando no texto jurídico, pode 

estar ali representando uma casa, um apartamento, um terreno ou outro objeto 

que se adeque à definição desse vocábulo); e a significação consiste na ideia 

formulada pelo intérprete quando em contato com o texto (ex.: o que vem a sua 

mente como imaginário de casa, apartamento, terreno etc.). Nota-se que, por ser 

o Direito um objeto cultural e abstrato, seus maiores desafios serão enfrentados 

quando da busca pelo significado das palavras, uma vez que palavras com 

idêntica grafia poderão ser utilizadas para designar objetos diferentes, a depender 

do contexto no qual estão inseridas, e dos referenciais utilizados para relacionar a 

palavra com seu objeto conceitual. 

Para analisar os signos que compõem as palavras dos textos jurídicos, a 

semiótica nos remete à análise dessa camada de linguagem por meio de três 

planos fundamentais: sintático, semântico e pragmático. No plano sintático serão 

                                            

86 Nesse sentido: “A significação de um vocábulo não depende da relação com a coisa, mas do 
vínculo que estabelece com outras palavras. Nessa linha de raciocínio, a palavra precede os 
objetos, criando-os, constituindo-os para o ser cognoscente” (TOMÉ, Fabiana Del Padre. Vilém 
Flusser e o Construtivismo Lógico-Semântico. In: HARET, Florence; CARNEIRO, Jerson (coord.). 
Vilém Flusser e Juristas: comemoração aos 25 anos do grupo de estudos Paulo de Barros 
Carvalho. São Paulo: Noeses, 2009. p. 324. 
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analisadas as relações que os símbolos travam entre si, sendo possível perquirir 

se a frase está corretamente construída, segundo as regras da gramática 

portuguesa. A boa construção sintática de um enunciado é condição 

indispensável para facilitar a transmissão da mensagem.87  

Importante salientar que a análise sintática se refere à ordem dos signos 

tomando como referencial a estrutura regulamentar determinada, o que nos 

permite analisar também, tomando como referencial a ordem hierárquica de 

nosso sistema jurídico, a validade das normas em relação aos seus fundamentos 

de validade. 

No plano semântico analisa-se a ligação entre os vocábulos e os objetos 

que por ele são retratados. Aqui encontramos o epicentro dos debates jurídicos, 

posto que, na maioria das vezes, uma palavra poderá nos remeter a mais de um 

sentido. A arguta investigação deste plano toca o centro deste trabalho, uma vez 

que voltaremos nossa atenção aos conceitos firmados no direito privado, sendo 

necessário averiguar se as palavras utilizadas para se referir a conceitos devem 

possuir um mesmo significado quando crivadas em diplomas tributários. Dito por 

outros torneios, devemos analisar se o legislador pode se utilizar da repetida 

escusa da expressão “para fins desta lei” para atribuir um novo significado a um 

termo que designa um conceito de direito privado.  

Por fim, no plano pragmático, o enfoque é transferido para o modo como os 

intérpretes utilizam a linguagem, sem maiores preocupações com uma correta 

construção sintática ou uma demorada análise semântica do trajeto entre as 

palavras e seus significados. Trata-se, no direito, da análise de jurisprudência, 

verificando qual a interpretação realizada pelos aplicadores do direito. Este plano 

será objeto de nosso último capítulo, demonstrando como a jurisprudência tem 

analisado a relação entre as normas de direito privado e de direito tributário, 

realizando nossas observações acerca da tecnicidade das conclusões alcançadas 

pelos órgãos julgadores. 

 

                                            

87  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 36/37. 
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2.3 Hermenêutica Tradicional x Hermenêutica Filosófica 

 

Hermenêutica é a ciência que tem por objeto as possíveis técnicas de 

interpretação, mediante as quais serão construídos os sentidos decorrentes dos 

signos interpretados. Nas palavras de Rubens Limongi França, hermenêutica é “o 

conjunto orgânico das regras de interpretação”.88 

A Hermenêutica Tradicional fincou a ideia de que há um sentido contido no 

texto, o qual deverá ser extraído pelo intérprete, que possui como missão a 

revelação de um conteúdo preexistente no texto. Adepto dessa corrente, Carlos 

Maximiliano89 nos ensina que 

interpretar é explicar, esclarecer; dar o significado de vocábulo, 
atitude ou gesto; reproduzir por outras palavras um pensamento 
exteriorizado; mostrar o sentido verdadeiro de uma expressão; 
extrair, de frase, sentença ou norma, tudo o que na mesma se 
contém. (original sem grifos) 

 

Nota-se que a corrente em apreço assume o texto com uma função 

descritiva da realidade, sendo correta uma interpretação sempre que houver a 

correspondência entre a descrição realizada pela palavra e o objeto por ela 

descrito. 

Em contraposição a esse modo de aproximação do texto, a escola 

denominada Hermenêutica Filosófica defende que a interpretação consiste numa 

atividade intelectual na qual o sujeito irá construir o conteúdo e sentido do texto. 

Sob esse novo prisma, Paulo de Barros Carvalho afirma que “interpretar é atribuir 

valores aos símbolos, isto é, adjudicar-lhe significações e, por meio dessas, 

referências a objetos”. 90  O aludido professor, 91  sintetizando a contraposição 

                                            

88 FRANÇA, Rubens Limongi. Hermenêutica jurídica. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 21. 
89 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2013, p. 7. 
90  CARVALHO. Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 180.  
91 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
96.  
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existente entre as premissas apresentadas, refere-se a Gadamer para nos 

ensinar que, para a Hermenêutica Filosófica, 

interpretar é criar, produzir, elaborar sentido, diferentemente do 
que sempre proclamou a Hermenêutica tradicional, em que os 
conteúdos de significação dos textos legais eram “procurados”, 
“buscados” e “encontrados” mediante as chamadas técnicas 
interpretativas. 

 

Em decorrência da adoção dos preceitos semióticos abordados nos itens 

precedentes, nos filiamos à Hermenêutica Filosófica, considerando que o 

processo de interpretação se desenvolve na mente do intérprete, visando a 

atribuir significações aos signos mediante a influência de seu meio cultural e de 

sua ideologia (conjunto de valores).  

Como consequência da premissa adotada, segundo a qual interpretar seria 

criar sentido mediante o contato com o suporte físico, decorre a conclusão de que 

cada intérprete construirá um sentido específico (muitas vezes coincidentes) aos 

termos com os quais se depara, mostrando-se inesgotável a gama de sentidos 

passíveis de construção. Assim, muito embora o sujeito esteja imerso em um 

determinado cenário cultural, a combinação entre as convenções pré-

determinadas e seus valores resultará em infindáveis trabalhos interpretativos, em 

que cada sujeito (dotado de valores diferentes, mas que poderão ser semelhantes 

em alguns aspectos) construirá um sentido significativo. 

Assim, firmados na premissa da Hermenêutica Filosófica, adotaremos nas 

páginas seguintes uma postura construtivista de sentido, o que põe em destaque 

a importância do intérprete na construção do sentido quando em contato com o 

texto normativo. 

 

2.3.1 Inesgotabilidade da interpretação (limitada ao sentido possível) 

 

Quando adotada a Hermenêutica Filosófica como premissa, tem-se que a 

posição do intérprete adquire enorme relevância no processo de interpretação, 
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uma vez que será responsável pela construção do sentido, não havendo que se 

falar numa “descoberta” de sentido já constante no texto. Segundo essa 

abordagem, cada intérprete pode criar seu próprio sentido quando voltar sua 

atenção a um mesmo texto.  

É devido à múltipla possibilidade de criação de sentido que os romances 

literários despertam na mente dos leitores diferentes significações referentes aos 

personagens e lugares onde a trama se desenvolve. Note-se que, embora duas 

pessoas tenham acesso a um mesmo livro, mantendo contato com as mesmas 

descrições linguísticas dos personagens, cada uma criará em sua mente uma 

imagem própria individual e própria. Daí por que, corriqueiramente, quando um 

romance é adaptado às telas de cinema, ouvimos de alguns leitores: “o 

personagem x não se parece com o que imaginei”. 

A construção de sentido, embora surja do contato com o texto, traz muito 

do próprio intérprete, fazendo com que construa suas significações com base nos 

seus valores, sua experiência cultural, suas memórias etc. Assim, quando um 

escritor passa a descrever um local campestre, a imagem formada por um 

brasileiro que vive no interior do estado de Alagoas certamente será diferente 

daquela imaginada por um leitor que nasceu e cresceu no interior do Rio Grande 

do Sul, haja vista o diferente repertório cultural dessas pessoas, que travaram 

contato com paisagens campestres com características bem diferentes (devido à 

diferença de relevo, clima, vegetação etc.). Mas a multiplicidade de significações 

não se restringe às características físicas dos personagens e aos ambientes em 

que a história se desenvolve. Todo o sentido é construído, contudo, sob um 

sistema referencial mínimo (língua). 

Assim, como cada intérprete terá papel decisivo na construção do sentido 

do texto, tem-se que as possibilidades de interpretação são infinitas,92 pois cada 

pessoa trará em sua construção de sentido um universo cultural que lhe é próprio. 

Talvez essa característica da inesgotabilidade da atividade interpretativa na 

                                            

92  CARVALHO. Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 197/198. 
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criação dos sentidos torne a leitura algo tão cativante e digno de ser estimulado 

em todas as idades. 

Do mesmo modo que os romances de ficção, nosso Direito Positivo 

também é formado por palavras, constantes nos inúmeros diplomas normativos 

que compõem o ordenamento jurídico. Quando em contato com esses textos cujo 

conteúdo possui caráter prescritivo, o operador do direito também realizará uma 

incursão no processo interpretativo, travando contato com cada texto para então 

construir seu significado, estruturando as normas jurídicas que compõem o 

sistema jurídico.  

Todavia, analisando a interpretação enquanto processo de criação de 

normas jurídicas, acertadamente nos adverte Luis Eduardo Schoueri 93  que a 

aludida inesgotabilidade não implica admitir que qualquer resultado é possível, 

devendo sempre ser plausível e buscar albergue no enunciado ao qual se refere. 

Assim, resta rechaçada uma anarquia de significações, posto que o texto legal 

implica um ponto de partida e aponta um limite segundo seu contexto, não sendo 

possível admitir que interpretações que não busquem justificativa coerente dentro 

do contexto analisado sejam taxadas de incorretas. Neste ponto, nos socorremos 

das lições de Karl Larenz, para quem o limite da interpretação está no “sentido 

possível da letra da lei”.94 

Nesse mesmo sentido, Paulo de Barros Carvalho95 assevera que 

os predicados da inesgotabilidade e da intertextualidade não 
significam ausência de limites para a tarefa interpretativa. A 
interpretação toma por base o texto: nele tem início, por ele se 
conduz e, até o intercâmbio com outros discursos. 

 

Sendo assim, resta firmado que a inesgotabilidade é um verdadeiro axioma 

da atividade interpretativa, implicando a existência de infinitas significações que 

                                            

93 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 680/681. 
94  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian. 1997. p. 454. 
95 CARVALHO, Paulo de Barros. Poesia e Direito – O Legislador como poeta: anotações ao 
pensamento de Flusser. In: HARET, Florence; CARNEIRO, Jerson (coord.). Vilém Flusser e 
Juristas: comemoração aos 25 anos do grupo de estudos Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: 
Noeses, 2009. p. 59. 
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podem ser atribuídas aos textos. Todavia, é importante destacar que a 

inesgotabilidade não significa a ausência de limites para interpretação, tendo em 

vista que a atividade deve ter por base o texto sob análise. 

 

2.3.2 Intertextualidade  

 

Diante das premissas adotadas linhas acima, resta evidenciado que o texto 

não possui vida própria, posto que, sem o intérprete que conheça devidamente a 

língua na qual o mesmo foi escrito, não passará de um conjunto de tintas crivadas 

no papel sem qualquer significação. 

Tomado contato com o texto, enquanto conjunto de símbolos cujos 

significados foram construídos arbitrariamente dentro de uma determinada língua, 

temos que o intérprete buscará o conteúdo semântico de forma a criar sua 

significação. Mas a análise semântica do texto o levará à busca pelo significado 

da palavra, o qual, por sua vez, é expresso por outras palavras, pois como 

asseveramos no item 1.4, conceituamos sempre os termos e nunca as coisas em 

si. Assim, um conceito é expresso por meio de outras palavras, que por sua vez 

também possuem uma delimitação semântica, ocorrendo um processo 

interpretativo infindável. 

Existe uma relação entre os discursos travados nos textos 

(intertextualidade), tomando-se sempre alguma ideia estabelecida em outros 

textos como ponto de partida ou referencial. Nesse sentido, vejamos as palavras 

de José Luiz Fiorin:96 

o real se apresenta para nós semioticamente, o que implica que 
nosso discurso não se relaciona diretamente com as coisas, mas 
com outros discursos, que semiotizam o mundo. Essa relação 
entre os discursos é o dialogismo. 

 

                                            

96 FIORIN, José Luiz. Interdiscursividade e intertextualidade. In: BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin outros 
conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2010. p. 167. 



71 

 

 

O dialogismo acima referido pode ser analisado como uma relação 

entabulada entre textos (intertextualidade). Referido conceito foi construído com 

base nas lições de Bakhtin, o qual abordava o texto não como um mero produto 

de uma atividade intelectual individual, mas sim como um produto que traz em si 

uma conversação de diversos conhecimentos culturais.97 

Sempre que houver um texto, haverá ali uma conversação com outros 

textos já produzidos, em maior ou menor grau. Assim, ao escrever textos 

normativos, nossos legisladores tomam como parâmetro diversos outros textos 

integrantes do ordenamento, nos quais podemos extrair algumas definições 

necessárias a construção da norma jurídica. Utilizando outro exemplo, podemos 

dizer que esta própria dissertação de mestrado, como toda dissertação, vale-se 

do conhecimento firmado por diversos autores em vários textos para criação de 

nosso discurso, combinando o conhecimento já estabelecido em diversas obras 

no intuito de criar um novo texto voltado à solução de uma problemática 

específica. 

No tocante ao nosso Direito Positivo, o diálogo entre os textos 

(intertextualidade) poderá se apresentar em dois níveis: (i) intertextualidade 

interna ou intrajurídica, em que os diversos textos do próprio direito positivo são 

analisados pelo intérprete na construção do sentido; e (ii) intertextualidade 

externa, em que o sistema do direito positivo (textos normativos) irá se relacionar 

com a linguagem presente em outros sistemas (econômico, contábil, político, 

social etc.), para a formação do sentido a ser construído.98  

Como o presente trabalho visa a investigar os limites impostos às normas 

tributárias para alterar os conceitos firmados pelo direito privado, nota-se que 

nossa empreitada se situa no âmbito da intertextualidade interna, verificando no 

sistema jurídico o diálogo travado entre textos de direito privado e de direito 

                                            

97  Nesse sentido Priscila de Souza afirma que: “Bakhtin ‘abre’ oportunidade à construção do 
conceito de intertextualidade, quando modifica o que se compreende sobre texto, deixando de 
enxergá-lo como uma produção exclusivamente individual para tê-lo como o produto dos 
conhecimentos culturais em conversação” (Intertextualidade na linguagem jurídica: conceito, 
definição e aplicação. In: CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Construtivismo Lógico 
Semântico. Vol. I. São Paulo: Noeses, 2014. p. 96. 
98 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito: o construtivismo lógico-
semântico. São Paulo: Noeses, 2009. p. 175/176. 
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tributário em busca das significações possíveis. Os limites à intertextualidade 

interna, no caso do Direito, são traçados pelo próprio sistema, conforme assevera 

Priscila de Souza,99 em seu artigo dedicado ao estudo da intertextualidade: 

Ao direito cabe estabelecer os limites dessa intertextualidade, 
mediante a edição de normas que determinem a forma como a 
intertextualidade pode/deve atuar no ordenamento jurídico. A mais 
comum das normas de estrutura que expressa a intertextualidade 
em matéria tributária é a das regras de competência. Afirmando 
essa limitação é que vem o artigo 110 do CTN. 

 

Assim, quando a lei tributária utiliza a palavra serviço, esse texto estará 

mantendo um diálogo com outros já inseridos no sistema, os quais trouxeram as 

notas conotativas desse termo, bem como sua definição. O mesmo ocorre com 

diversos outros termos, tais como mercadoria, receita, faturamento etc.  

De modo a restringir a alterações de certas definições já firmadas no seio 

do sistema, o próprio Direito estabelece os limites para essa intertextualidade, 

conforme asseverou Priscila de Souza no excerto que transcrevemos acima, 

limites esses que serão abordados no capítulo 3 desta dissertação, analisando o 

que determinam os arts. 109 e 110 do Código Tributário Nacional. 

 

2.3.3 Paradoxo da interdisciplinaridade 

 

A realidade que cerca o homem é demasiadamente complexa e, no intuito 

de depurar seu conhecimento sobre a mesma, o ser cognoscente realiza um corte 

epistemológico, de forma a isolar tudo aquilo que não lhe interessa e voltar sua 

atenção tão-somente ao seu objeto de estudo. De modo ilustrativo, seria como se 

o sujeito voltasse seu olhar ao objeto por meio de uma câmera, aplicando um 

zoom de tamanha proximidade que apenas tal objeto restasse em seu campo de 

visão, abstraindo todo o entorno que o circunda. 

                                            

99 SOUZA, Priscila de. Intertextualidade na linguagem jurídica: conceito, definição e aplicação. In: 
CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Construtivismo Lógico Semântico. Vol. I. São Paulo: 
Noeses, 2014. p. 101. 
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Por meio dessa cisão momentânea, que é realizada apenas para fins de 

estudo, surgem as mais diversas disciplinas. Ao isolar como objeto os seres vivos, 

o homem cria a Biologia. Colocando no campo de análise os fenômenos da 

natureza tem-se a Física. Quando o objeto de estudo é a matéria e suas 

propriedades tem-se a ciência Química. Tendo em mente essas três diferentes 

ciências, caso todas elas voltem sua atenção a um mesmo ser vivo, cada uma 

delas irá analisá-lo sobre diferentes prismas. O biólogo investigará a que espécie 

esse ser pertence, ao tempo em que o físico irá estudar como esse corpo reage 

às leis da natureza, enquanto o químico, por sua vez, analisará qual a 

composição desse corpo.  

Trazendo a análise para o âmbito das ciências sociais, tem-se que todas 

elas possuem por objeto uma determinada feição do fato social. Neste ponto, 

cabe salientar que, segundo as premissas adotadas neste capítulo, a linguagem é 

responsável pela criação do fato, não cabendo ao intérprete a atividade de 

“descobrir” aquilo que existe no mundo, mas sim criar o fato mediante o recorte 

realizado na realidade, utilizando a linguagem para decompô-la. Assim, um fato 

social é constituído quando se verifica um relato (em linguagem) do evento 

ocorrido. 

Ocorre que, dada a multiplicidade de características dos fatos sociais, para 

que o mesmo seja conhecido em sua complexidade, as diferentes disciplinas 

sociais o encaram mediante critérios de análise diferentes. Assim, o economista 

estudará o fato sob a perspectiva da oferta e demanda, verificando os efeitos 

dessa distribuição de riqueza no conjunto social. O contabilista utilizará as normas 

convencionadas em sua ciência para de firmar qual a variação quantitativa 

ocorrida no patrimônio, possibilitando sua correta mensuração e avaliação 

(gerando informação útil aos acionistas, credores, investidores etc.). Já o jurista 

verificará se as notas do fato social foram elegidas pelas normas jurídicas, pois, 

em caso positivo, o fato adjudicará o predicado de jurídico, desencadeando as 

consequências que lhes são peculiares.  

Assim, como cada disciplina utilizará critérios próprios para analisar o fato 

social, tem-se que a linguagem utilizada nos moldes de cada disciplina acaba por 
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criar um fato próprio, nascendo assim o fato jurídico, o fato econômico, o fato 

contábil etc. 

Exemplificando, ao verificar o fato de que uma pessoa recebeu uma 

quantia em dinheiro, o jurista verificará se referido recebimento corresponde a 

alguma hipótese normativa crivada numa norma jurídica, de modo a atribuir 

determinada natureza jurídica a tal recebimento e, consequentemente, atribuindo-

lhe a respectiva consequência jurídica. Tratando-se da retribuição por um serviço, 

vislumbrará a cobrança de um percentual a título de Imposto Sobre Serviço. Caso 

a quantia tenha sido recebida a título de herança, verificará a incidência do 

Imposto sobre doações (ITCMD). Esse mesmo recebimento (fato social) será 

abordado pelo economista por outro enfoque, vislumbrando verificar quais os 

efeitos da percepção da quantia na distribuição dos recursos, seja numa esfera 

microeconômica (em um mercado especificamente considerado) ou 

macroeconômica (impactando acúmulo ou decréscimo de riqueza de um 

determinado país). 

Do aludido exemplo depreende-se que, embora o homem tenha criado as 

diferentes disciplinas com o intuito de cindir a irrepartível realidade de modo a 

estudá-la de maneira mais objetiva e apropriada, a soma dos conhecimentos de 

diversas disciplinas é que lhe proporcionará um melhor conhecimento do fato 

social em sua integralidade. Ou seja, as disciplinas se afastam para determinar 

seus próprios âmbitos de estudo, mas se aproximam para trocar algumas 

informações que se interseccionam e para proporcionar melhor conhecimento do 

todo, configurando uma situação paradoxal de intertextualidade que aproxima 

disciplinas que foram criadas para analisar seus respectivos aspectos em 

separado. Nesse sentido,100 vejamos as palavras de Paulo de Barros Carvalho:101 

                                            

100  Versando sobre a necessária complementariedade das disciplinas para a completude do 
conhecimento sobre os objetos, Paulo de Barros Carvalho assevera: “Sem disciplinas, é claro, não 
teremos as interdisciplinas, mas o próprio saber disciplinar, em função do princípio da 
intertextualidade, avança na direção dos outros setores do conhecimento, buscando a 
indispensável complementariedade. O paradoxo é inevitável: o disciplinar leva ao interdisciplinar e 
este último faz retornar ao primeiro” (Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. 7ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 90). 
101 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
273. 
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Como já anotado, o direito não pede emprestado conceitos de 
fatos para outras disciplinas. Ele mesmo constrói sua realidade, 
seu objeto, suas categorias e unidades de significação. O 
paradoxo inevitável, e que causa perplexidade no trabalho 
hermenêutico, justifica a circunstância do disciplinar levar ao 
interdisciplinar e este último fazer retornar ao primeiro. Sem 
disciplinas, portanto, não teremos as interdisciplinar, mas o 
próprio saber disciplinar, em função do princípio da 
intertextualidade, avança na direção dos outros setores do 
conhecimento. Tanto o jurídico quanto o econômico fazem parte 
do domínio social e, por ter este referente comum, justifica-se que 
entre um e outro haja aspectos ou áreas que se entrecruzem, 
podendo ensejar uma tradução aproximada e, em parâmetros 
mais amplos, uma densa e profícua conversação. 

 

Embora exista certo dialogismo entre os textos produzidos pelas diferentes 

disciplinas, é importante ressaltar que cada uma delas constrói seu próprio fato 

mediante a utilização de diferentes critérios para recortar a realidade. Dessa 

forma, mostra-se equivocada a utilização de métodos e critérios desenvolvidos 

numa ciência para a construção de um fato referente a ciência diversa. Assim, 

não se podem utilizar os métodos próprios da ciência econômica para a criação 

do fato jurídico. Referida confusão metódica macula a própria caracterização do 

fato jurídico, posto que não foi construído de acordo com seu ponto de referência 

(as normas jurídicas), culminando numa mancebia irregular de métodos, como 

afirmava Alfredo Augusto Becker.  

Sendo assim, resta firmado que a intertextualidade também ocorre entre 

diferentes disciplinas, permitindo ao homem um melhor conhecimento do fato 

como um todo. Todavia, a intertextualidade não deve ser confundida com a 

permissão para que o jurista se aproprie de conceitos desenvolvidos em outras 

ciências de forma a construir o fato jurídico, pois assim acabaria por formular um 

fato jurídico maculado, já que não fora construído de acordo com as normas 

jurídicas. 
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2.4 Os métodos de interpretação 

 

Firmado o conceito de interpretação utilizado neste estudo, no qual o 

sujeito possui papel preponderante na construção do sentido normativo a ser 

atribuído aos textos legais, faz-se necessário escolher um método de 

interpretação que será utilizado para analisar os dispositivos cujo sentido 

pretende-se delimitar. 

Ao analisar o direito positivo, o qual se caracteriza como o conjunto de 

normas válidas inseridas no ordenamento em um determinado lugar, o jurista terá 

por objeto mediato o texto (suporte físico) no qual são crivados os enunciados 

prescritivos que visam a regular as condutas intersubjetivas.  

Ocorre que estudar o direito, enquanto sistema comunicacional inserido no 

macro sistema social, implica analisar textos e, a depender das premissas 

adotadas, extrair ou construir (nossa opção) os comandos normativos que ali se 

encontram (ou dali se originam, para sermos mais exatos), sendo necessária a 

escolha de um método que confira lógica ao raciocínio que constrói e avalia a 

norma jurídica. 

Os métodos102 mais utilizados e mencionados pela doutrina jurídica para a 

análise dos textos normativos são: a) o literal, para o qual a literalidade do texto 

(em seu sentido ontológico segundo o qual o texto já detém um conteúdo a ser 

descoberto) é fundamental para extrair o conteúdo expresso na norma 

(geralmente utilizada com maior ênfase pelos adeptos da Hermenêutica 

Tradicional); b) o histórico, que busca regatar qual a intenção presente quando da 

emissão do enunciado, investigando a evolução do termo a partir do sentido 

primeiramente adotado; c) o lógico, que encadeia as expressões e sentidos de 

acordo com as regras da lógica formal; d) o teleológico, o qual privilegia o 

encontro da finalidade pretendida pelo comando normativo; e) o sistemático, 

considerado pela doutrina como o método por excelência, cotejando a norma 

                                            

102 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
98/99. 
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investigada com todas as normas e princípios que compõem o ordenamento 

jurídico. 

Para nos mantermos fiéis às premissas desenvolvidas no item precedente, 

nos cabe fazer algumas considerações acerca dos métodos cujo cerne 

expusemos no parágrafo anterior. 

Primeiramente, acreditamos que o método literal, pelo menos em sua 

concepção estrita, de nada poderia nos servir, tendo em vista que não 

comungamos da ideia de que se pode “extrair” um conteúdo de um texto, já que o 

sentido é conferido pelo intérprete quando em contato com os signos que 

compõem o texto. Dessa forma, entendemos que o referido método apenas 

poderia ser utilizado para firmar um norte de delimitação dos sentidos a serem 

buscados pelo intérprete, em consonância com as convenções linguísticas que 

atribuíram sentido a cada um dos termos esculpidos na norma. 

No que toca ao método histórico, mostra-se necessário esclarecermos que 

não se trata de buscar um sentido contido na própria lei, investigando o momento 

de sua edição, mas sim averiguar a intenção dos próprios parlamentares que 

elaboraram o enunciado e o contexto no qual o debate legislativo se inseria no 

momento da elaboração. Todavia, como a construção de sentido será realizada 

pelo intérprete, a intenção do legislador não terá grande valia quando não se 

alinhar com o significado possível a ser construído com base no texto final 

aprovado. 

O método lógico está presente e em tudo se amolda com o viés 

interpretativo da Hermenêutica Filosófica, uma vez que o sentido construído pelo 

intérprete não poderá ser realizado de forma desencadeada, devendo ser firmado 

num raciocínio que obedeça às regras lógicas de relação entre as expressões 

crivadas no texto. 

O método teleológico também não demonstra contrariedade à premissa 

interpretativa adotada. Isso porque a análise da finalidade buscada pelo comando 

normativo não implica asseverar que o sentido do texto não é atribuído ao 

intérprete. Ao contrário disso, a busca da finalidade a ser alcançada encontra-se 

num momento posterior à construção do sentido, sendo importante sua análise 
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tendo em vista que o direito positivo possui como principal razão de ser a 

regulação (de forma mediata ou imediata) das condutas intersubjetivas. 

Por fim, entre os métodos de interpretação mencionados acima deve-se 

sempre privilegiar o método sistemático, pois tal metodologia implica a 

consideração de todos os demais, analisando a norma com atenção aos planos 

sintático, semântico e pragmático, razão pela qual é considerado método por 

excelência. Como o presente trabalho versará sobre a interpretação de normas 

tributárias calcadas em conceitos de direito privado, faz-se oportuno transcrever 

as palavras de Marcos André Vinhas Catão:103 

Para fins de utilização do método sistemático, entretanto, deverá 
existir uma interpenetração e uma sinergia que permitam 
reconhecer a unicidade do sistema jurídico. Daí decorrer um 
verdadeiro empréstimo de conceitos e formas. 

 

É imperioso destacar que o objeto de estudo desta dissertação possui 

maior proximidade com o campo semântico da investigação, posto que 

voltaremos nossa atenção à formação dos conceitos utilizados pelo direito 

tributário, sem deixar de lado o posicionamento sintático das normas, ao analisar 

a intertextualidade interna entre os conteúdos nascidos no seio do direito privado 

e aqueles utilizados pelo direito tributário. 

Sendo assim, traçadas as linhas gerais sobre os métodos de interpretação, 

fincando o posicionamento de que a interpretação segundo a Hermenêutica 

Filosófica ficará mais completa se o dispositivo legal for analisado de acordo com 

o método sistemático, adotaremos esse método para guiar nossos itens 

posteriores e elucidar a problemática proposta. 

 

 

                                            

103 CATÃO, Marcos André Vinhas. O método Sistemático. In: TORRES, Ricardo Lobo (Coord.). 
Temas de Interpretação de Direito Tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 2003 p. 235. 
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2.5 O percurso gerador de sentido dos textos jurídicos 

 

Trabalhar com o Direito Positivo leva o operador a, necessariamente, 

debruçar-se sobre diversos textos, conferindo-lhes sentido com a finalidade de 

construir as normas jurídicas que foram cunhadas como um modo de moldar as 

condutas intersubjetivas. 

Ocorre que as normas jurídicas, como destacamos no item 1.3 do Capítulo 

I, são juízos implicacionais construídos pelo próprio intérprete ao travar contato 

com o texto. De modo a melhor compreender como o intérprete realiza essa 

construção do sentido em sua expedição em busca das normas do sistema, o 

professor Paulo de Barros Carvalho 104  realiza um corte meramente 

epistemológico no incindível processo de interpretação, com o intuito de estudar e 

compreender a formação do núcleo do Direito Positivo – as normas jurídicas. 

Em decorrência do referido corte, Paulo de Barros Carvalho segmenta o 

percurso gerador de sentido em quatro planos distintos, indicados pela letra S. No 

primeiro plano (S1), analisa a literalidade textual, atribuindo valores aos símbolos 

que constituem os enunciados; no segundo plano (S2), ingressa no plano do 

conteúdo, construindo as significações com base nos símbolos positivados; no 

terceiro plano (S3), formula em sua mente a estrutura hipotético-condicional que 

corresponde à norma jurídica; e, no quarto plano (S4), faz o cotejo entre as 

normas jurídicas construídas, verificando como estas se relacionam entre si em 

termos de coordenação e subordinação.  

Primeiramente, note-se que os planos de interpretação formulados por 

Paulo de Barros Carvalho tomam por pressuposto uma análise semiótica do texto, 

assumindo a premissa firmada pela Hermenêutica Filosófica segundo a qual o 

intérprete não descobre o sentido do texto, mas sim o constrói após travar contato 

com os símbolos (no caso do direito, as palavras).  

                                            

104 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
109/133. 
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Na primeira aproximação com o texto do direito positivo, a secção do 

processo interpretativo nos levará a isolar o conjunto dos enunciados prescritivos, 

voltando nossa atenção à correta estruturação dos mesmos de forma a passar um 

sentido completo. Nesse estágio (S1), o interprete encontra-se no plano da 

literalidade, verificando se a construção ali formada foi realizada respeitando uma 

construção sintática que seja capaz de transmitir algum sentido. Assim, o texto 

deverá estar estruturado seguindo as regras gramaticais de estruturação, 

constituindo o plano de expressão firmado nos textos legislativos. Isso porque o 

enunciado só é reconhecido como tal quando sua construção nos permite formar 

uma ou mais proposições.  

Neste ponto, faz-se necessário salientar que o vocábulo enunciado é aqui 

utilizado para fazer alusão às frases, formadas no plano da literalidade textual, ao 

passo que as proposições são os sentidos conferidos a tais enunciados. Em 

algumas vezes, uma única palavra pode ser suficiente para a construção de uma 

proposição, tal como ocorre com a palavra conclusos, que isoladamente já nos 

permite inferir que o processo está com o juiz, ou com o vocábulo indeferido, que 

expressa a mensagem de que o juiz não aceitou o pedido formulado nos autos 

por uma determinada parte.105 

 Sendo assim, o plano S1 é marcado pelo isolamento da literalidade 

textual, verificando o intérprete se a construção sintática dos enunciados está feita 

segundo as regras gramaticais, formando um enunciado passível de transmitir 

sentido. 

Uma vez realizada essa análise inicial, o intérprete deixará de lado o 

aspecto material e passará a realizar construção dos conteúdos de significação 

dos enunciados prescritivos (plano S2). Nesse plano, não há ainda normas 

jurídicas, mas apenas sentidos que são construídos pelo intérprete mediante o 

contato com o texto prescritivo. Neste ponto, são analisadas apenas as 

significações isoladas dos enunciados e, como tais significados são extraídos de 

textos devidamente inseridos no sistema jurídico, Paulo de Barros Carvalho indica 

                                            

105  Nesse sentido, CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito: o 
construtivismo lógico-semântico. São Paulo: Noeses, 2009. p. 240. 
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que os requisitos para ingresso nesse plano são: “i) que sejam expressões 

linguísticas portadoras de sentido; ii) produzidas por órgãos credenciados pelo 

ordenamento para a sua expedição; e iii) consoante o procedimento específico 

que a ordem jurídica estipular”.106 

É preciso ressaltar que, nem sempre, os enunciados do direito positivo se 

apresentam numa forma textual que indica a prescrição de uma conduta. Ao 

contrário, por vezes se nota a presença de enunciados formulados numa forma 

descritiva, como aquele crivado no art. 13 da Carta Magna, ao asseverar que “a 

língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil”. Todavia, é 

importante ter em mente que, mesmo quando expressado na forma declarativa, o 

enunciado jurídico possui caráter prescritivo, formulando a proposição (sentido) 

de que outra língua não poderá ser adotada como idioma oficial (podendo-se 

inferir que as comunicações do Estado não podem ser realizada sem outra 

língua). 

Dentro do corte do processo de geração de sentido, podemos afirmar que 

esse segundo plano seria o mais relevante aos propósitos desta dissertação. Isso 

porque é nesse momento que o intérprete irá atribuir sentido às palavras que 

compõem o enunciado prescritivo. Para tanto, irá utilizar-se de conceitos e 

realizar definições, de modo a traçar uma pretendida uniformidade no ponto de 

partida da empreitada exegética do intérprete. Dessa forma, embora nesse 

estágio a significação ainda não esteja estruturada na forma implicacional de uma 

norma jurídica, aqui reside uma parte substancial da investigação pretendida por 

este trabalho, uma vez que pretendemos analisar como o direito tributário pode 

utilizar-se de conceitos que foram originados dos textos normativos formulados no 

direito privado. 

Uma vez verificada a estrutura literal (S1) e formulado o significado do 

enunciado normativo (S2), o intérprete parte para a terceira etapa (S3), na qual 

realiza a estruturação do sentido na forma hipotética-condicional, criando então a 

norma jurídica, unidade molecular que carrega um sentido deôntico completo.  

                                            

106 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
120. 
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Para que o sentido deôntico seja tido por completo, no mais das vezes, faz-

se necessário que o intérprete busque o sentido de diversos enunciados, no 

intuito de criar uma unidade que prescreva a conduta desejada pelo legislador. 

Esse plano também mostra uma densa conexão com o escopo desta dissertação, 

tendo em vista que, para compor a norma, o jurista utiliza diversos enunciados 

para engendrar um conteúdo prescritivo completo e, por vezes, socorre-se de 

enunciados firmados nos diplomas que tratam do direito privado para completar o 

sentido das normas tributárias. 

Por fim, uma vez formulada a norma jurídica, o intérprete ingressará no 

último estágio da formação de sentido, o plano da organização das normas 

construídas (S4), no qual irá analisar as relações de coordenação e subordinação 

das normas criadas no S3, de forma a estruturá-las dentro do sistema jurídico. 

Em todas as etapas do percurso gerador de sentido é possível verificar a 

existência de intertextualidades, dado que todo texto dialoga em determinado 

grau com outros textos. Nesse caso, verificamos a ocorrência de 

intertextualidades internas, ocorridas dentro do sistema jurídico. Analisando 

referidos dialogismos quando segmentado o percurso gerador de sentido, Priscila 

de Souza107 nos indica alguns exemplos: 

S1 – plano da literalidade: para a formação dos enunciados 
prescritivos, por exemplo, de direito tributário foram necessárias 
especificações, apropriações de conceitos de outros ramos do 
direito, como é muito comum acontecer com o direito civil; 

S2 – plano das significações: o intérprete, ao criar as significações 
dos enunciados prescritivos do sistema normativo, utiliza o código 
utilizado naquele discurso e também seu repertório, suas 
experiências para poder construir essas significações; 

S3 – plano das normas jurídicas: da mesma forma, ao estabelecer 

o elo entre hipótese e consequente D(H C), próprio da estrutura 
normativa, o intérprete faz uso de vários enunciados prescritivos, 
buscando as peças de composição da norma jurídica; e 

S4 – plano da sistematização: no intuito de promover a 
sistematização do direito positivo, pelas relações de coordenação 
e subordinação das normas, o jurista realiza o dialogismo. 

                                            

107 SOUZA, Priscila de. Intertextualidade na linguagem jurídica: conceito, definição e aplicação. In 
CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Construtivismo Lógico Semântico. Vol. I. São Paulo: 
Noeses, 2014. p. 99/100. 



83 

 

 

Exemplo desse trabalho é o da busca do fundamento de validade 
de uma norma. 

 

Necessário salientar que, embora a autora tenha indicado que a referência 

aos conceitos de direito civil ocorre no plano S1, acreditamos que tal referência se 

dá tão-somente para que seja realizada uma análise literal dos enunciados, sem 

perquirir a construção de sentidos, a qual se dá no plano S2.  

Em síntese, no plano denominado S1, é analisada a estrutura gramatical 

dos enunciados, procurando identificar a função sintática dos termos e seu 

escorreito emprego na construção das frases prescritivas, sem nos preocuparmos 

com o conteúdo deôntico; no plano S2, procuramos identificar os significados 

constantes nos enunciados prescritivos, considerando estes isoladamente, sem 

ainda buscar a integração dos significados oriundos de diferentes construções 

frásicas; no plano S3, o interprete da lei fará uma integralização, contextualizando 

o significado extraído de diferentes enunciados para um conteúdo integral da 

norma, contextualizando-a; por fim, no plano S4, o exegeta fará a integração das 

normas tendo por critérios as relações de subordinação e de coordenação. 

 

2.6 Relação entre os valores e a interpretação 

 

Os valores são objetos metafísicos 108  que expressam a ausência de 

indiferença do sujeito em relação a determinado objeto. Valorar significa não ser 

indiferente à apreciação de um objeto, exprimindo preferências acerca das 

significações que o cercam. 

O valor atribuído a cada objeto está relacionado ao contexto cultural que 

circunda o intérprete, posto que o mesmo irá se deparar, por exemplo, com um 

texto do direito positivo, construindo normas que devem consolidar alguns valores 

                                            

108  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 176. 
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almejados pelo legislador, ou seja, os valores irão conduzir as condutas 

intersubjetivas a uma determinada finalidade.  

A interpretação, enquanto processo gerador de sentido (significações), será 

permeada sempre pelos valores do intérprete, que irá se deparar com o texto 

físico e criará suas significações de acordo com os valores que ali percebeu. 

Todavia, o vínculo da valoração com o Direito Positivo se estabelece já no 

nascimento do instrumento legislativo. Isso porque, diante de uma multiplicidade 

de acontecimentos, o legislador elege alguns que deverão ser regulados por meio 

de normas jurídicas. Essa eleição representa um juízo de valor ante as condutas 

a serem reguladas, determinando que as relações intersubjetivas devem ser 

permitidas, proibidas ou obrigatórias. Formalizando em estruturas lógicas, os 

valores positivos são expressos por meio dos símbolos “O” (para as condutas 

obrigatórias) e “P” (para as condutas permitidas). Já os valores negativos, que 

representam uma conduta socialmente desaprovada, culminaram na proibição 

das condutas, representada pelo símbolo “V”. Nesse sentido, Paulo de Barros 

Carvalho109 assevera: 

Ao escolher, na multiplicidade intensiva e extensiva do real-social, 
quais os acontecimentos que serão postos na condição de 
antecedente de normas tributárias, o legislador exerce uma 
preferência: recolhe um, deixando todos os demais. Nesse 
instante, sem dúvida, emite um juízo de valor, de tal sorte que a 
mera presença de um enunciado sobre condutas humanas em 
interferência subjetiva, figurando na hipótese da regra jurídica, já 
significa o exercício da função axiológica de quem legisla. 

 

Desta feita, o ato de valorar será expresso pelo sujeito mediante a 

apreensão de qualidades positivas ou negativas que o mesmo encontrará na 

avaliação do objeto. Assim, valorar seria não ser indiferente ao objeto, atribuindo-

lhe um valor específico (positivo ou negativo), conforme nos ensina Tércio 

Sampaio Ferraz Júnior:110 

                                            

109  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 174. 
110  FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, Decisão, 
Dominação. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 86. 
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Por isso os sistemas sociais conhecem outros núcleos 
significativos, como os valores. Trata-se de centros significativos 
que expressam uma preferibilidade (abstrata e geral) por certos 
conteúdos de expectativa, ou melhor, por certos conjuntos de 
conteúdos abstratamente integrados num sentido consistente. 

 

Sendo assim, resta firmado que os valores estabelecem uma ligação entre 

os utentes da linguagem e a interpretação construída a partir do texto, sendo 

verificados no percurso de geração de sentido tanto nos planos S2, S3 e S4. Toda 

a dissertação busca albergue nos preceitos de interpretação firmados neste 

capítulo, conferindo papel de destaque ao intérprete que deverá construir a norma 

jurídica tributária quando em contato com o texto legislado. 

  



86 
 

 

CAPÍTULO 3 – Dialogismo entre os textos de direito tributário e Direito Civil 

 

3.1 O início do embate entre a autonomia do direito tributário e o Primado do 

Direito Civil 

 

Firmamos nos itens precedentes a premissa de que o sistema jurídico é 

complexo e uno, constituindo um amálgama de textos legislativos que 

estabelecem as regras pertinentes às mais diversas relações: negócios jurídicos 

firmados entre particulares; relações de trabalho; direitos conferidos àqueles que 

possuem laços familiares; relação entre o Estado e os contribuintes referentes à 

cobrança de exações etc. Das relações acima, nos interessa apenas aquelas 

estabelecidas pelo direito tributário nas quais as normas se utilizaram de 

conceitos de direito privado. 

A primeira vista, mostra-se paradoxal afirmar que o direito é uno e, ao 

mesmo tempo, que sua complexidade nos leva a constatar a existência de 

princípios informadores específicos para cada ramo, os quais devem servir de 

guia ao interprete quando da análise de cada tipo de relação.  

Quando se trata de relações de direito privado, as normas devem ser 

analisadas tomando como pressuposto o princípio da autonomia da vontade, da 

liberdade de iniciativa, da boa-fé, do pacto sunt servanda, da igualdade etc. Já 

quando as normas versarem sobre matéria tributária, há que se observar os 

princípios informadores da capacidade contributiva e da legalidade, uma vez que 

o Estado apenas poderá adjudicar parte do patrimônio do contribuinte quando 

este demonstrar deter o signo presuntivo de riqueza elegido pela lei tributária, sob 

pena de atuação de forma arbitrária e que não busca albergue no ordenamento 

jurídico. Nesse sentido, o professor Paulo Ayres Barreto nos adverte que 
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“reconhecer a unicidade do direito não autoriza o baralhamento de princípios 

específicos que regem cada um de seus ramos”.111 

No início do século XX, no seio do debate acerca da sistematização do 

complexo sistema jurídico, já admitindo-se a existência de ramos didaticamente 

distintos e influenciados por institutos e princípios próprios, uma corrente 

doutrinária passou a preconizar a autonomia do Direito Fiscal,112 inaugurando um 

movimento que questionava o caráter até então subsidiário de suas normas frente 

aquelas previstas pelo direito privado. O embate entre os ramos tomou destaque 

a partir de artigos publicados pelos professores franceses Louis Trotabas e 

François Geny, ambos catedráticos da Universidade de Nancy (França), sendo o 

primeiro defensor da “autonomia do direito tributário” enquanto o segundo 

defendia a “Primazia do direito privado”. 

Tendo em vista que o método literal era utilizado unanimemente pelos 

juristas franceses para analisar as normas de direito tributário, Louis Trotabas 

mostrou-se uma voz dissidente ao romper o posicionamento cristalizado. Em seu 

artigo denominado Interpretação das Leis Fiscais, Trotabas afirma que a 

interpretação literal conferida à legislação fiscal possuía raízes na antiga crença 

de que tal legislação seria parte de um direito excepcional, composto por leis 

odiosas que deveriam ser interpretadas restritivamente. Todavia, adverte que as 

fórmulas atuais de Estado não mais permitem que tais leis sejam classificadas 

como “odiosas”, concluindo que “o pretendido princípio da interpretação literal das 

leis fiscais já não se funda no estado atual das fórmulas jurídicas e das condições 

políticas e sociais da legalidade moderna”.113 

Em decorrência da libertação ocasionada pelo rompimento do 

enclausuramento da interpretação literal, o professor francês passa a defender 

                                            

111 BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento tributário: limites normativos. São Paulo: Noeses, 2016. 
p. 35. 
112 No início do século XX, a doutrina francesa adotava a nomenclatura de direito fiscal para 
referir-se ao que hoje entendemos, no Brasil, como Direito Tributário. Dessa forma, realizaremos o 
pacto semântico de adotar as expressões “direito fiscal” e “direito tributário” como sinônimas, uma 
vez que para o contexto pretendido não haverá qualquer transmutação do sentido original firmado 
nos textos mencionados neste tópico. 
113 TROTABAS, Louis. A interpretação das leis fiscais. Revista de Direito Administrativo, Vol. 01, 
1945. p. 47.  
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uma certa medida de autonomia ao Direito Fiscal, o qual deveria ser analisado de 

acordo com seus princípios e institutos próprios, sem que isso significasse um 

absoluto rompimento com os demais ramos do direito francês. Nasce então a 

ideia de um direito tributário autônomo, que não mais deveria buscar guarida 

obrigatória nos institutos de direito privado, tal como ensinava a corrente 

majoritária vigente à época. Ou seja, as normas de cunho tributário deveriam ser 

analisadas segundo o contexto e ditames da lei fiscal, não devendo subserviência 

às significações constantes no direito privado. 

Em contraponto a tese da autonomia acima referida, adotando uma postura 

mais conservadora que se coadunava com a corrente denominada Primado do 

Direito Civil, o Professor François Geny teceu severas críticas à suscitada 

autonomia. Já nas linhas inaugurais de seu artigo intitulado o particularismo do 

Direito Fiscal, o catedrático afirma que a fórmula da autonomia traçada por 

Trotabas, apesar de sedutora, não possui força suficiente para que se admita a 

existência de um ramo autônomo, pelo menos no sentido etimológico pleno do 

vocábulo autonomia. 

Apesar de defender que nenhum direito é propriamente autônomo, Geny 

reconhece que há certas especificidades que são pertinentes a cada ramo, 

crivando que “em todos os compartimentos jurídicos aparece uma especificação, 

que individualiza cada caso, atribuindo-lhe uma fisionomia original”.114 De modo a 

compatibilizar as mencionadas especificações com a pretensa autonomia, o autor 

propõe a fórmula do particularismo fiscal (que entende ser um meio termo entre a 

especificidade e a autonomia), admitindo que o ramo possui particularidades, mas 

que devem ser combatidos os excessos da doutrina autonomista. 

Fincado sobre as premissas da doutrina tradicionalista, Geny recorre a 

história para ressaltar que o direito privado é anterior ao Fiscal, pois antes de 

existir a coleta expressa dos tributos já havia relações entre os particulares. 

Contudo, referida precedência não implica sua supremacia ante o Direito Fiscal, 

asseverando Geny que “o direito fiscal conserva relações necessárias com o 

                                            

114 GENY, François. O particularismo do direito fiscal. Revista de Direito Administrativo, Vol. 20, 
1950. p. 08. 
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direito privado, as quais devem ser levadas em conta. Não há supremacia, nem 

de um nem de outro lado, e sim funções distintas e colaboração necessária”.115 

Ante esse posicionamento e cumprindo sua meta de combater tão-somente os 

excessos da doutrina autonomista, acaba por adotar uma posição mais branda, 

apontando algumas confluências com a novel doutrina ao admitir que o legislador 

fiscal moderno deforme ou transforme o direito comum para melhor garantir a 

imposição de seus tributos, contanto que o faça de forma expressa e não de 

forma demasiada. 

No decorrer de seu particularismo do direito fiscal, o próprio Geny 

reconhece que os pontos de sua divergência com Trotabas decorrem mais de 

uma questão de precisão das palavras do que uma dissonância a respeito do 

âmago da discussão. Isso porque rechaça apenas a ideia de uma autonomia 

absoluta do Direito Fiscal ante o Privado, defendendo uma influência recíproca, 

que é extraída da conclusão de seu artigo nos seguintes termos: 

Do mesmo modo, o direito fiscal deve apoiar-se no direito civil e 
tirar partido dessa situação. Não que êle fique positivamente 
subordinado e muito menos ainda que seja dominado por êsse 
último. Essa pretensa hierarquia nada significa. [...] Mas, para que 
se realize essa influência recíproca, é preciso, não mais que as 
disciplinas se oponham, porém que colaborem uma com a outra, 

cada qual conforme os seus objetivos próprios.116 

 

Trotabas aproveita a flexibilização que o particularismo de Geny forneceu 

em favor da autonomia do Direito Fiscal para identificar e ressaltar as 

semelhanças de raciocínio entre os professores, tal como a possibilidade de o 

Direito Fiscal recorrer ao Direito Civil quando a lei fiscal for omissa, adicionando 

apenas que tal referência não deve ser encarada como uma regra impositiva. 

Dessa forma, publicou seu Ensaio sobre o Direito Fiscal, no qual procurou 

elucidar que a autonomia por ele defendida não implicaria o desprezo dos outros 

ramos, senão vejamos: 

A “compartimentação” do direito fiscal que acabamos de expor, 
principalmente em relação ao direito privado, não deve ser 

                                            

115 GENY, François. O particularismo do direito fiscal. Revista de Direito Administrativo, Vol. 20, 
1950 p. 12. 
116 Op. cit., p. 30. 
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interpretada como um isolamento absoluto. No ponto a que 
chegamos com as nossas pesquisas, resta-nos demonstrar que o 
direito fiscal autônomo se acomoda o direito privado, porque 
autonomia não quer dizer independência total, e, menos ainda, 
desprêzo e violação sistemáticos.117 

 

Assim, do embate entre os dois professores franceses resultou a 

superação do Primado do direito privado, firmando que as particularidades 

conferidas ao ramo do direito tributário transformam-no em um ramo autônomo, 

tomando-se o vocábulo da autonomia não em seu sentido restrito, mas naquele 

conferido por Trotabas em seu Ensaio, ou seja, de que esse ramo possui 

particularidades que implicam a necessária observância de seus institutos e 

princípios informadores. 

Diante do embate acima descrito, bem como fincados na unicidade do 

sistema (tratada no item 1.6.3), entendemos que o sistema jurídico não comporta 

uma prevalência do direito privado sobre o tributário. Ao revés, ambos fazem 

parte do mesmo sistema, muito embora a complexidade do ordenamento nos 

remeta a princípios específicos que devem nortear a interpretação de cada ramo. 

Frise-se que não estamos defendendo uma autonomia absoluta do direito 

tributário em relação a qualquer outro ramo, mas tão-somente consolidando 

nosso entendimento no sentido de que a complexidade do sistema torna 

necessário verificar as especificidades de cada ramo – e isso não infirma o 

caráter unitário do sistema, como nos ensina Ruy Barbosa Nogueira:118 

[...] a autonomia dos ramos jurídicos, em vez de aparente 
desunião dentro do Direito, mostra que este é unívoco, ligado por 
princípios superiores e que a subdivisão em ramos decorre da 
adequação com que o engenho humano sabe se utilizar ou servir-
se da multifária natureza das coisas. 

 

Concluímos então pela inexistência de subordinação do direito tributário em 

relação ao direito privado. Contudo, demonstraremos nos itens posteriores que 

existem regras específicas (arts. 109 e 110 do CTN) que impossibilitam às 

                                            

117 TROTABAS, Louis. Ensaio sobre o Direito Fiscal. Revista de Direito Administrativo, Vol. 26, 
1951. p. 51. 
118 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 87. 
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normas tributárias a alteração de conceitos privados. Referidas regras consistem 

em dispositivos de controle das competências atribuídas pela legislação, e não 

implicam prevalência do direito privado sobre o tributário. 

Fincada a superação do Primado do direito privado, nota-se que os textos 

dos catedráticos franceses foram publicados no Brasil entre 1945 e 1951, 

fomentando o debate em solo nacional antes do surgimento de nosso Código 

Tributário, que apenas integraria o ordenamento jurídico em 1966. Todavia, o 

debate acerca da autonomia do direito tributário no Brasil possui ampla ligação 

com a denominada doutrina da “consideração econômica do direito tributário”, 

surgida em 1919 na Alemanha, da qual trataremos a seguir. 

 

3.2 Origens da Teoria da Consideração Econômica no direito tributário 

 

Embora a tributação seja um fenômeno que remete aos tempos mais 

remotos, foi apenas em 1919 que surgiu a primeira codificação tributária do 

mundo, o código tributário alemão (Reichsabgabenordnung – RAO), cuja 

elaboração é atribuída ao jurista de formação civilística Enno Becker. A época de 

sua criação havia um movimento expressivo contra o formalismo jurídico,119 além 

da urgente necessidade de obtenção de receita para a reconstrução da Alemanha 

em decorrência da Primeira Guerra Mundial, surgindo então uma proposta 

inovadora de interpretação legal. 

O desprezo pelo formalismo excessivo demonstrava um combate à 

autonomia do direito privado, fundando uma investigação da ordem tributária 

independente da validade dos negócios jurídicos, com o enfoque no conteúdo 

econômico que se encontrava involucrado nas formas jurídicas (de direito privado) 

utilizadas pelo contribuinte. A hipótese tributária passava então a contemplar a 

                                            

119 Sobre a reação ao excessivo formalismo vigente à época: HUCK, Hermes Marcelo. Elisão e 
evasão: rotas nacionais e internacionais do planejamento tributário. Tese de Titularidade, 
Departamento de Direito Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito da USP. São Paulo: 
1996. p. 70. 
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circunstância econômica, e não o negócio jurídico em si, determinando o RAO 

que:  

§ 4º Na interpretação das leis tributárias devem ser considerados 
a sua finalidade, o seu significado econômico e o desenvolvimento 
das circunstâncias. 

§ 5º A obrigação tributária não pode ser eludida ou reduzida 
mediante o emprego abusivo de formas e formulações de direito 
civil. 

Haverá abuso no sentido do inciso I, 

1. quando, nos casos em que a lei submete a um imposto 
fenômenos, fatos e relações econômicos em sua forma jurídica 
correspondente, as partes contratantes escolhem formas ou 
negócios jurídicos inusitados para eludir o imposto e 

2. quando, segundo as circunstâncias e a forma como é ou deve 
ser processado, obtém as partes contratantes, em substância, o 
mesmo resultado econômico que seria obtido, se fosse a forma 
jurídica correspondente aos fenômenos, fatos e relações 
econômicos.120 

 

A intenção do aludido dispositivo era promover uma regra de interpretação 

específica ao ramo que se pretendia destacar do direito privado, firmando uma 

teleologia que deveria guiar o intérprete em busca do significado econômico da 

operação que se pretendia tributar, evitando assim a utilização de formas não 

usuais para realizar os mesmos intuitos sem se submeter à tributação. Como 

exemplo da situação que se pretendia coibir, podemos citar o “Caso MITROPA”, 

em que uma sociedade por ações constituída em 1905 tinha por objeto a 

mineração, mas, após a realização de assembleias de acionistas sucessivas, a 

empresa modificou seu objeto social primeiramente para o comércio de material 

ferroviário e, no momento subsequente, para a compra e venda de vagões-

dormitórios, vagões-restaurantes, vagões e trens de luxo. Nesse caso, embora de 

forma primária se vislumbre apenas uma modificação do objeto da empresa, a 

autoridade fiscal alemã entendeu que os atos formais caracterizavam, em sua 

substância, a criação de uma nova sociedade, que por isso estaria sujeita ao 

imposto do selo, que incidia sobre negócios jurídicos (como a criação de uma 

sociedade). Todavia, o contribuinte acabou por livrar-se da exação, uma vez que 

                                            

120 HARTZ, Wilhelm. Interpretação da lei tributária. Trad. Brandão Machado. São Paulo: Resenha 
Tributária, 1993. p. 10. 
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os tribunais firmaram o entendimento de que a legislação do imposto do selo não 

possuía qualquer dispositivo legal que permitisse a interpretação pretendida pelo 

Fisco.121 

Após a aprovação da novel consideração econômica proposta por Enno 

Becker no RAO de 1919, os tribunais passaram a ter albergue legal para impedir 

atos elusivos como o exemplificado no caso MITROPA, aplicando-se o direito 

tributário não mais sob a rígida tutela das formas jurídicas estipuladas pelo direito 

privado. A autonomia conferida ao direito tributário ganhou uma nova amplitude a 

partir de 1934, quando entrou em vigor a Lei de Adaptação Tributária, a qual 

determinava em seu parágrafo inaugural que “as leis tributárias devem ser 

interpretadas de acordo com a perspectiva mundial do nacional-socialismo”. Esse 

dispositivo passou então a possibilitar um excesso interpretativo por parte das 

autoridades fiscais que firmava ainda mais a autonomia do direito tributário, 

determinando o período áureo da consideração econômica compreendido entre 

1918 e 1955.122  

Em razão da amplitude conferida pela Lei de Adaptação, restou 

desfigurada sua intenção inicial de apenas combater os excessos praticados 

pelos contribuintes, invertendo-se a situação para a realização de excessos por 

parte do Estado em busca de uma maior arrecadação. Em decorrência disso, a 

consideração econômica entrou em crise, perdendo o prestígio que o método 

adquiriu quando de sua criação em detrimento de entendimentos doutrinários que 

defendiam uma análise sistemática do direito na qual o direito tributário é 

analisado conjuntamente com os outros ramos (especialmente o direito privado). 

Esse período de crise perdurou entre os anos de 1955 e 1965, quando o critério 

econômico que firmava a liberdade do direito tributário foi substituído por um 

critério jurídico. 

A partir de 1965, iniciou-se uma terceira fase da consideração econômica, 

calcada sobre a premissa do “sentido possível da palavra” firmada por Karl 

                                            

121 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 685. 
122 A divisão das fases da consideração econômica, tal como tratada em nosso texto, foi proposta 
por Heinrich Beisse, no artigo O critério econômico na interpretação das leis tributárias segundo a 
mais recente jurisprudência alemã. In: MACHADO, Brandão (coord.). Direito tributário: estudos em 
homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 1/39. 
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Larenz, firmando a consideração econômica como um instrumento de 

interpretação teleológica.123  Do novo viés conferido a corrente doutrinária em 

apreço, tem-se duas implicações importantes: 1) Em se tratando de uma 

interpretação teleológica, sua utilização prescinde de dispositivo legal expresso;124 

2) Haverá que se investigar se o legislador instituiu a exação sobre uma situação 

jurídica, ou tentou apreender situações econômicas que usualmente se 

encontram presentes numa determinada situação jurídica mencionada na lei. 

Tem-se então que analisar o contexto para verificar se o legislador pretendeu (ou 

não) vincular a tributação a categorias de direito privado. 

É importante destacar que, ao se afirmar que a consideração econômica 

passou a ser um método de interpretação teleológica, entendemos que a 

expressão consideração econômica é tomada não em seu sentido originário (de 

primeira fase, que buscava a essência econômica a ser apreendida pela norma 

jurídica), mas sim com o intuito mais brando de analisar a norma jurídica tendo 

por enfoque a finalidade pretendida pela norma.  

Dessa forma, doutrina alemã que firmou a consideração econômica então 

vigente a conceituou como um método de interpretação teleológico no qual se 

busca examinar, dentro da norma jurídica tributária, se ela apreende algum 

fenômeno econômico em específico, que seria o objeto em si sobre o qual a 

tributação pretende recair. Assim, a busca por essa finalidade econômica da 

norma encontra-se vinculada ao princípio da capacidade contributiva, afirmando 

Klaus Tipke125 que resta assegurado o princípio da igualdade ao se tributar da 

mesma forma as situações economicamente idênticas.  

                                            

123 ANDRADE, José Maria Arruda de. Interpretação da Norma Tributária. São Paulo: MP Editora, 
2006. p. 270. 
124 Sobre a teoria da consideração econômica como método teleológico, Luis Eduardo Schoueri 
afirma que “na própria Alemanha, pouco tempo depois, a consideração econômica foi revista, não 
passando, daí, de método teleológico de interpretação. Enquanto tal, não carece de dispositivo 
específico, para que seja aplicada” (Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 695). 
125 As lições de Klaus Tipke acerca da relação entre a consideração econômica e o princípio da 
capacidade contributiva são suscitadas por: LEHNER, Moris. Consideração econômica e 
tributação conforme a capacidade contributiva. Sobre a possibilidade de uma interpretação 
teleológica de normas com finalidades arrecadatórias. In: SCHOUERI, Luis Eduardo; ZILVETI 
Fernando Aurélio (coords.). Direito Tributário. Estudos em homenagem a Brandão Machado. São 
Paulo: Dialética, 1998. p. 144. 
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Resta firmado então que a evolução da teoria da consideração econômica 

contribuiu de modo substancial ao debate acerca da vinculação do direito 

tributário aos conceitos do direito privado, passando de uma proposta de 

autonomia plena com intuito de coibir excessos até se tornar um elemento 

teleológico de investigação da norma que privilegia a real intenção da tributação, 

buscando o fenômeno econômico quando a regra jurídica apreendê-lo como 

substrato a ser tributado. Contudo, é importante destacar que a teoria da 

consideração econômica não foi acolhida pelo sistema jurídico brasileiro, 

conforme abordaremos no item subsequente. 

 

3.2.1. A teoria da consideração econômica no Brasil 

 

A teoria da consideração econômica, nascida logo após o final da Primeira 

Guerra Mundial, em 1918, no cenário de um país que se encontrava devastado 

pelas grandes perdas havidas no combate bélico e necessitava abastecer os 

cofres públicos, passou por diversas fases antes que o Brasil tivesse por 

promulgado o Código Tributário Nacional.  

Nota-se que, até o advento do nosso Código Tributário em 1966, a teoria 

passou por fases estremadas, até encontrar um ponto mediano em sua terceira 

fase (como destacamos no item anterior). Assim, após uma primeira fase (1918-

1955) em que se pregava uma autonomia absoluta do direito tributário frente ao 

direito privado, seguiu-se a segunda fase (1955-1965), na qual uma análise 

unitária do sistema jurídico buscava a integração das normas tributárias aos 

outros ramos (em especial no direito privado), culminando numa terceira fase (a 

partir de 1965), que firmou a consideração econômica como um instrumento de 

interpretação teleológica que pretende analisar o cerne econômico apreendido na 

norma jurídica. 

Como não poderia deixar de ser, o surgimento do primeiro Código 

Tributário do mundo (código alemão de 1919) trouxe ao Brasil as discussões que 

o circundavam, causando de forma inicial certa admiração pela nova aproximação 
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proposta. Essa influência foi de certa forma acentuada pelo fato de a doutrina 

brasileira buscar inspiração na doutrina alemã e italiana, gozando a consideração 

econômica de alto prestígio na Escola de Pavia.  

Rubens Gomes de Sousa, autor do anteprojeto do Código Tributário 

Nacional, já havia manifestado sua inclinação pela teoria da consideração 

econômica, afirmando, antes mesmo da aprovação do CTN, que, “em tese, a 

escolha, pela lei tributária, de determinados atos, fatos ou negócios e não outros 

para constituírem a base de cálculo da tributação, deve fazer-se com fundamento 

no conteúdo econômico dêsses atos, fatos ou negócios”.126 Depreende-se que o 

jurista brasileiro acreditava que os conteúdos econômicos poderiam ser 

apreendidos pela norma tributária, tornando-se obrigatória sua análise. Não por 

outro motivo, crivou no art. 129 do anteprojeto do CTN uma regra que privilegiava 

a análise dos aspectos econômicos visados pelo legislador, com o intuito de 

tributar igualmente situações jurídicas que tivessem resultados idênticos. Vejamos 

a redação do referido dispositivo: 

Art. 129. Salvo em se tratando de tributos incidentes sobre atos 
jurídicos formais e de taxas, a interpretação da legislação 
tributária, no que se refere à conceituação de um determinado ato, 
fato ou situação jurídica como configurando ou não o fato gerador, 
e também no que se refere à determinação da alíquota aplicável, 
terá diretamente em vista os resultados efetivamente decorrentes 
do aludido ato, fato ou situação jurídica, ainda quando a tais 
resultados não correspondam aos normais, com o objetivo de que 
a resultados idênticos ou equivalentes corresponda tratamento 
tributário igual.127 

 

Como apontado pelo professor Luís Eduardo Schoueri, 128  o dispositivo 

acima trazia em si a ideia de que haveria duas situações distintas disciplinadas 

pela norma tributária. Uma primeira, na qual o alvo da tributação seria um ato 

jurídico formal, a qual dispensava qualquer análise acerca da consideração 

econômica, e uma outra em que a norma pretendia alcançar o conteúdo 

econômico refletido pelos negócios jurídicos firmados, na qual a consideração 

                                            

126 SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação tributária. 2. ed. Rio de Janeiro: Edições 
Financeiras, 1965. p. 56. 
127 Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional. Rio de Janeiro: Ministério da 
Fazenda, 1954. p. 297. 
128 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 694. 
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econômica deveria ser utilizada em busca de um tratamento isonômico devido a 

situações cujos resultados econômicos eram semelhantes. 

A pretendida distinção entre a tributação dos atos jurídicos quando eleitos 

em sua pura ordem formal e aqueles nos quais a consideração econômica 

deveria ser utilizada permaneceu até o projeto elaborado pela Comissão Especial 

do Ministério da Fazenda, o qual possuía a seguinte redação: 

Art. 74. A interpretação da legislação tributária visará sua 
aplicação não só aos atos, fatos ou situações jurídicas nela 
nominalmente referidos, como também àqueles que produzam ou 
sejam suscetíveis de resultados equivalentes. 

Parágrafo Único. O disposto neste artigo não se aplica: 

I – às taxas; 

II – aos impostos cujo fato gerador seja a celebração de negócio, 
a prática de ato, ou a expedição de instrumento, formalmente 
caracterizados na conformidade do direito aplicável segundo a 
sua natureza própria. (original sem grifos) 

 

A partir da publicação do Código Tributário Nacional em 27.10.1966, o 

debate acerca da consideração econômica no Brasil passa a ter maior 

visibilidade, principalmente pelo fato de que o dispositivo acima transcrito não foi 

acolhido como parte do texto final aprovado. A reprovação dos textos pelos 

Congressistas nos faz concordar com Luis Eduardo Schoueri quando afirma que 

“o legislador complementar não quis que se desse espaço à consideração 

econômica no Brasil”.129 

Além de Rubens Gomes de Sousa, que pelo menos à época da publicação 

do Código Tributário parecia filiar-se à corrente da consideração econômica, 

podemos afirmar que seu grande defensor em solo brasileiro foi Amílcar de Araújo 

Falcão. Em sua obra Fato Gerador da Obrigação Tributária, o professor baiano 

afirmava que o direito tributário possuía como peculiaridade o fato de buscar um 

índice para aferição da capacidade contributiva, concluindo que a substância do 

fato gerador seria um fato econômico ao qual o Direito confere juridicidade. 

Todavia, é importante consignar que o jurista não assevera que o fato gerador é 

                                            

129 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 695. 



98 
 

 

um fato econômico puro, mas apenas aqueles fatos econômicos tocados pelo 

Direito. Vejamos a advertência do autor:  

Entenda-se bem a afirmativa que acabamos de fazer. Não se 
asseverou aqui, como aliás fazem certos autores, ser o fato 
gerador, simplesmente, um fato econômico, o que se afiguraria 
incorreto; sim, por isso que, considerados pelo Direito para que se 
lhes confiram efeitos ou qualificações juridicamente relevantes, os 
fatos políticos, econômicos, sociais em geral, ou mesmo os do 
mundo físico, passam a conceituar-se como fatos jurídicos.130 

 

Seguindo essa mesma linha o professor Hermes Marcelo Huck131 também 

assevera que a consideração econômica não deve ser abandonada, apesar de 

reconhecer que a interpretação da norma há sempre de se guiar por critérios 

jurídicos. Seu raciocínio busca escólio nos ensinamentos do autor do anteprojeto 

do CTN, que propõe cautelosamente que, “recolocada no contexto científico e 

expurgada das distorções inspiradas por determinantes essencialmente políticas, 

a chamada ‘interpretação econômica’ não é um sistema que se oponha à 

‘interpretação jurídica’”.132 

Embora a teoria da consideração econômica tenha sido abordada pelos 

autores acima referidos sem que houvesse uma absoluta ruptura com a 

interpretação jurídica, buscando a teleologia da norma em seu viés econômico, a 

doutrina majoritária, baseada na tecnicidade que o Direito impõe àquele que o 

estuda, acabou por rechaçá-la. Essa corrente tem como seu principal expoente 

Alfredo Augusto Becker, que em seu aclamado Teoria Geral do Direito Tributário 

voltou sua atenção sobre a matéria com o intuito de esclarecer que a hipótese de 

                                            

130  FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato gerador da obrigação tributária. 6ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999. p. 29. 
131 Do texto de HUCK pode-se perceber seu entendimento no sentido de que a norma tributária 
busca atingir uma relação de conteúdo econômico, não podendo esse conteúdo ser desprezado 
pelo Direito Tributário: “A interpretação da norma há de ser sempre jurídica, mas a consideração 
econômica não deve ser abandonada. O direito tributário prende-se ao fenômeno econômico, e 
este não deve ser desconsiderado em seu processo interpretativo. Não seria aceitável que o 
intérprete ou o aplicador da norma ignorasse por completo as formas jurídicas, saindo em busca 
do significado econômico do negócio em análise. Mas uma relação jurídica sem qualquer objeto 
econômico, cuja única finalidade seja de natureza tributária, não pode ser considerada como 
comportamento lícito. Seria fechar os olhos à realidade e desconsiderar a presença do fato 
econômico na racionalidade da norma tributária” (HUCK, Hermes Marcelo. Elisão e evasão: rotas 
nacionais e internacionais do planejamento tributário. 1996. Tese (titularidade), Departamento de 
Direito Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito da USP, São Paulo. p. 324). 
132  SOUSA, Rubens Gomes de. Normas de interpretação no Código Tributário Nacional. 
Interpretação no direito tributário. São Paulo: Saraiva, 1975. p. 374. 
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incidência não é um fato econômico, e sim um fato jurídico, utilizando frases 

altamente combativas para firmar que: 

Exemplo de carência de atitude mental jurídica é a divulgadíssima 
tese (aceita como coisa óbvia) que afirma ser a hipótese de 
incidência (“fato gerador”, “fato imponível”, “suporte fático”) 
sempre um fato econômico. Outro exemplo atual é a muito 
propagada doutrina da interpretação e aplicação do Direito 
Tributário segundo a “realidade econômica” do fenômeno 
social.133 

 

Perfilhando esse mesmo entendimento, o professor Paulo de Barros 

Carvalho, em seu artigo cujo nome já transmite claramente a intenção da 

mensagem (O absurdo da interpretação econômica do “fato gerador’ – Direito e 

sua autonomia – O paradoxo da interdisciplinaridade), nos ensina que o equívoco 

da consideração econômica encontra-se no critério utilizado para recortar a 

parcela do real a ser analisada. Isso porque todos os fatos são construções de 

linguagem que representam o evento, podendo haver diversas representações 

para um mesmo evento, as quais constituem os fatos jurídicos, econômicos, 

políticos, contábeis etc. Dessa forma, para analisar um fato gerador, resta 

estabelecido um corte que implica a análise do evento enquanto fato jurídico, e 

não econômico, conforme conclui Paulo de Barros Carvalho:134 

Existe interpretação econômica do fato? Sim, para os 
economistas. Existirá interpretação contábil do fato? Certamente, 
para o contabilista. No entanto, uma vez assumido o critério 
jurídico, o fato será, única e exclusivamente, fato jurídico; e claro, 
fato de natureza jurídica, não econômica ou contábil, entre outras 
matérias. 

 

As premissas traçadas neste trabalho se coadunam com o entendimento 

exposto pela doutrina majoritária, no sentido de que não se pode analisar um fato 

jurídico sob o enfoque de sua consideração econômica, sob pena de realizar uma 

análise que ultrapassa os limites do sistema jurídico. 

                                            

133 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 4ª ed. São Paulo: Noeses, 2007. 
p. 17. 
134 CARVALHO. Paulo de Barros. O absurdo da interpretação econômica do “fato gerador” – 
Direito e sua autonomia – O paradoxo da interdisciplinaridade. Revista de Direito Tributário, v. 97, 
2007. p. 16. 
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Todavia, é importante assinalar que não nos opomos à utilização da 

consideração econômica enquanto elemento teleológico de interpretação, sendo 

necessário ressaltar que sob esse enfoque a teoria serviria tão-somente para 

verificar a finalidade jurídica a ser alcançada pela norma, levando o jurista a 

enfrentar o inevitável paradoxo da interdisciplinaridade 135  para realizar sua 

atividade hermenêutica. 

É importante destacar que a consideração econômica, tal como colocada 

no anteprojeto (cujo texto não foi aprovado), parecia buscar algo além da 

teleologia da norma jurídica, levando o jurista a imiscuir-se na esfera econômica 

para sedimentar o fato jurídico. Nesse sentido, entendemos que foi acertada a 

reprovação do texto proposto, uma vez que a interpretação do fato a ser realizada 

pelo jurista deve ter como norte a norma jurídica, relegando a interpretação 

econômica do fato aos economistas (dotados de métodos e princípios de análise 

específicos).  

 

3.3 A norma do art. 109 do CTN e a classificação do direito tributário como 

direito de sobreposição 

 

Apesar da unidade do sistema, os princípios específicos que norteiam cada 

ramo jurídico acabam por traçar nortes de raciocínio diversos, sem que isso 

implique cindir o inseparável sistema. Enquanto o direito privado é marcado pelo 

princípio da liberdade e igualdade, sendo conferido o direito de avençar sobre 

tudo aquilo que não é proibido, o raciocínio tributário é guiado pelo princípio da 

                                            

135 Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho nos ensina sobre a interdisciplinaridade: “O paradoxo 
inevitável, e que causa perplexidade no trabalho hermenêutico, justifica a circunstância do 
disciplinar levar ao interdisciplinar e este último fazer retornar ao primeiro. Sem disciplinas, 
portanto, não teremos as interdisciplinas, mas o próprio saber disciplinar, em função do princípio 
da intertextualidade, avança na direção dos outros setores do conhecimento, buscando a 
indispensável complementariedade. Tanto o jurídico quanto o econômico fazem parte do domínio 
social e, por ter este referente comum, justifica-se que entre um e outro haja aspectos ou áreas 
que se entrecruzem, podendo ensejar uma tradução aproximada e, em parâmetros mais amplos, 
uma densa e profícua conversação” (op. cit., p. 17). 
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capacidade contributiva e da isonomia, buscando alcançá-las quando da 

imposição da exação. 

A questão que se põe, quando da análise sistemática, é se o Direito 

Privado teria uma prevalência sobre o direito tributário, havendo este último que 

respeitar de modo invariável as formas jurídicas previstas no primeiro. Temos 

então o embate entre aqueles que preconizam o Primado do Direito Civil e os que 

propõem a autonomia do direito tributário, que, como vimos anteriormente, foi 

intensificado na França e chegou ao Brasil em meio à disseminação da teoria da 

consideração econômica. 

Tomando por base o ordenamento brasileiro, o debate é aguçado pela 

existência dos artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional, que denotam a 

existência de uma ligação estreita entre os ramos em apreço, senão vejamos: 

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. 

 

Como o art. 110 nos remete a situações específicas nas quais os conceitos 

de direito privado são utilizados pelo legislador constitucional para delimitar 

competência, investigaremos os limites crivados por essa norma em item 

posterior. Salientamos desde já que uma análise sistemática privilegia a 

interpretação conjunta dos dispositivos, mas realizaremos uma segregação 

apenas com o intuito de demonstrar as rupturas iniciais trazidas pelo art. 109. 

Ao estipular as hipóteses de incidência tributária, esse ramo toma por 

objeto diversas situações já devidamente juridicizadas e que perfazem conceitos 

já estipulados no direito privado, tais como: compra e venda, bens móveis e 

imóveis, mercadorias etc. Assim, sempre que um conceito de direito privado for 

elegido como núcleo de uma norma tributária, o interprete deverá analisar o 

negócio jurídico sob o viés dos princípios de direito privado, visando a investigar 
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sua efetiva concretização (realização jurídica), para então permitir a ocorrência 

dos efeitos previstos pela norma tributária. Nesse caso, a norma do art. 109 é 

cristalina ao preconizar que os princípios de direito privado devem ser tomados 

como referência para averiguar a concretização das situações conceituadas pelo 

direito privado, estando o legislador livre para conferir os efeitos tributários que 

desejar. 

Uma primeira leitura do art. 109 do CTN poderia levar o intérprete a 

concluir que os institutos, conceitos e formas do direito privado deverão 

permanecer sempre inalterados, cabendo à legislação tributária apenas atribuir 

efeitos (consequências jurídicas) diversos ao versar sobre sua tributação. Essa 

interpretação implicaria uma necessária remissão do utente às leis privadas, 

assumindo que a norma tributária não poderia realizar modificações em tais 

conceitos. Nesse sentido, afirmando que o legislador tributário deverá colher no 

ramo privado os conceitos que ali são definidos, para então submetê-lo à exação, 

João Francisco Bianco136 afirma que  

[...] o direito tributário, como todo mundo sabe, é aquele direito de 
sobreposição, é um direito que se sobrepõe ao direito privado 
para dele extrair o conceito e regular os efeitos tributários 
decorrentes.  

 

Como demonstra o excerto acima, a sobreposição é tomada como óbvia. 

No entanto, nos parece aplicável ao caso em tela o brocado, amplamente 

difundido por Alfredo Augusto Becker, de que por vezes até a mais abalizada 

doutrina toma por óbvio aquilo que não o é. 

O vocábulo sobreposição constante nas palavras de João Francisco Bianco 

denota uma espécie de prevalência do direito privado, no sentido de que o 

conceito deveria ser apreendido pelo direito tributário tal como exposto no direito 

privado, suscitando uma possível hierarquia entre o Privado e o Tributário, com 

prevalência do primeiro para determinação do conceito. Luís Eduardo Schoueri 

                                            

136 BIANCO, João Francisco. O Planejamento Tributário e o Novo Código Civil. In: BORGES, 
Eduardo de Carvalho (coord.). Impacto Tributário do Novo Código Civil. São Paulo: Quartier Latin, 
2004. p. 124. 
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também utiliza o vocábulo sobreposição para se referir a uma subordinação (e por 

isso afirma que o direito tributário não é de sobreposição137), asseverando que 

[...] por muito tempo, o direito tributário foi visto como um “Direito 
de Sobreposição”, o que implicaria que a tributação incidiria sobre 
situações jurídicas, estas entendidas como aquelas reguladas por 
outro ramo do Direito. Assim, havia uma espécie de subordinação 
do Direito Tributário ao Direito Privado, já que se acreditava que 
as leis tributárias fariam referência a fenômeno do Direito Privado 
(reenvio) e apenas na ocorrência destes é que seria possível que 
aquelas fossem aplicadas.138 

 

Entretanto, o vocábulo sobreposição é utilizado pela maior parcela da 

doutrina tão-somente para indicar que o direito tributário incide sobre atos já 

regulados pelo direito privado, mas não que se encontra restrito as conceituações 

daquele ramo, como nos ensina Ricardo Mariz de Oliveira:139 

[...] se costuma dizer que o direito tributário é “de sobreposição”, 
porque ele toma fatos e atos, ou seus efeitos, tal como já 
juridicizados para outros fins de direito, e sobre ele determina os 
respectivos tratamentos tributários, isto é, declara-os fatos 
geradores de tributos e determina as suas bases de cálculo. 

[...] 

se o direito tributário apanha os atos da vida real, quase sempre 
tal como regulados pelo direito privado (daí ser “direito de 
sobreposição”), ou se o substrato fático do direito tributário 
consiste nas consequências econômicas advindas de atos 
jurídicos [...]. (original sem grifos) 

 

Note-se que Ricardo Mariz de Oliveira pontua que os atos colhidos pelo 

direito tributário “quase sempre” já estão regulados pelo direito privado, indicando 

que a norma tributária, em outras oportunidades, conceitua em sua totalidade o 

negócio jurídico que pretender colocar ao centro da norma tributária (sem recorrer 

aos conceitos de direito privado). 

                                            

137  A referida citação tem por escopo apenas demonstrar o sentido conferido ao termo 
sobreposição. Como o autor utiliza esse termo para indicar uma subordinação do Direito 
Tributário, acaba por concluir que o Direito Tributário não é de sobreposição, afirmando que o 
legislador tributário possui liberdade para se vincular ou não aos conceitos de direito privado. 
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 683. 
138 Op. cit., p. 682-683. 
139 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Reflexos do novo código civil no direito tributário. In: BORGES, 
Eduardo Carvalho (coord.). Impacto Tributário do Novo Código Civil. São Paulo: Quartier Latin, 
2004. p. 177 e 201. 
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No mesmo sentido acima exposto, Paulo Ayres Barreto nos ensina que o 

direito tributário é classificado como de sobreposição “no sentido de que colhe, 

em outros ramos do Direito, institutos de que se utiliza para a previsão de 

produção de efeitos tributários”. 140  Seguindo essa linha terminológica, 

classificaremos o direito tributário como de sobreposição, sem que isso implique 

qualquer subordinação ao direito privado. 

Dessa forma, não nos parece que o disposto no art. 109 do CTN implique 

que o direito tributário deverá se curvar a todos os conceitos de direito privado, 

pelo menos não de forma apriorística. Conforme demonstrado no capítulo 

anterior, é possível que uma palavra homógrafa, quando analisada no contexto do 

direito privado, remeta o intérprete a determinado instituto, mas que esse mesmo 

termo assuma outros contornos quando analisada dentro do arcabouço 

interpretativo do direito tributário. Faz-se necessário perquirir quando da análise 

da hipótese tributária se o legislador aplicou a palavra no mesmo sentido que lhe 

foi conferida no direito privado, conforme nos adverte Luís Eduardo Schoueri:141 

Hoje, entende-se caber ao intérprete verificar se o legislador levou 
em conta, ou não, a estrutura de Direito Privado, na definição da 
hipótese tributária. O legislador é livre para se vincular, ou não, às 
formas daquele. O fato de o legislador utilizar uma expressão que 
também surge no Direito Privado não implica que aquela 
expressão exija que se considere o instituto do último que com 
aquela se designa. 

 

Acreditamos que o art. 109 foi cunhado de modo de contrariar o primado do 

direito privado, conferindo uma margem de autonomia para atribuir efeitos 

específicos para tais conceitos. Concordamos com Heleno Torres ao asseverar 

que “foi um modo de afastar qualquer submissão do direito tributário ao primado 

do direito civil, da sujeição das normas tributárias aos princípios gerais de direito 

privado, para garantir a autonomia do direito tributário, com prevalência dos 

                                            

140 BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento tributário: limites normativos. São Paulo: Noeses, 2016. 
p. 139. 
141 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 683. 



105 

 

 

conceitos, formas e institutos que o legislador tributário queira eleger, não 

devendo obediência ao quanto disponha o direito privado”.142 

Saliente-se que não estamos pregando uma autonomia absoluta do direito 

tributário frente ao Direito Civil, tal como defendia Kurt Ball143 quando da análise 

da codificação tributária alemã, mas tão-somente que, dada a unidade do sistema 

jurídico, mostra-se criticável admitir a preponderância absoluta dos institutos de 

direito privado para a análise tributária. A possibilidade de o direito tributário 

alargar ou restringir os institutos para fins tributários, com espeque no art. 109, 

não afronta a unidade do sistema jurídico, mas apenas demonstra que o 

complexo sistema de pode tomar feições diferentes a depender do referencial 

utilizado para análise. Nesse sentido, reproduzimos as palavras de Ruy Barbosa 

Nogueira:144  

[...] a autonomia dos ramos jurídicos, em vez de aparente 
desunião dentro do Direito, mostra que este é unívoco, ligado por 
princípios superiores e que a subdivisão em ramos decorre da 
adequação com que o engenho humano sabe se utilizar ou servir-
se da multifária natureza das coisas. 

 

Percebe-se então que o caráter de sobreposição do direito tributário é 

decorrência da própria unidade do sistema. Ou seja, uma vez existente um 

conceito de direito privado, esse conceito mostra-se válido e aplicável a todos os 

outros ramos, servindo-se no mais das vezes o legislador tributário desses 

conceitos para esquadrinhar as hipóteses tributárias. No entanto, não havendo 

qualquer hierarquia ou distinção entre as leis em razão do ramo ao qual destina 

suas normas, o legislador tributário possui liberdade para ater-se ou não às 

formas até então existentes. 

É preciso salientar que, caso deseje utilizar de sua autonomia relativa para 

alterar qualquer conceito de direito privado exclusivamente para fins tributários, o 

legislador deverá o fazer de forma expressa. Isso porque a racionalidade unitária 

                                            

142 TORRES, Heleno. Direito Tributário e Direito Privado – autonomia privada, simulação e elusão 
tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 78-79. 
143  A posição autonomista de BALL é mencionada por Ezio Vanoni na obra Natureza e 
interpretação das leis tributárias. Tradução de Rubens Gomes de Souza. Edições Financeiras, 
1932. p. 160. 
144 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 87. 
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do sistema nos força a tanto, uma vez que, havendo um conceito claramente 

firmado, não se pode vislumbrar que por força interpretativa pretenda-se conferir 

ao mesmo vocábulo um sentido diverso daquele já estabelecido dentro desse 

mesmo sistema, a não ser que o faça de forma expressa. Ademais, a restrição da 

modificação à forma expressa privilegia a segurança jurídica, uma vez que o 

particular firma seus negócios jurídicos em observância do direito privado, não 

sendo crível lhe incumbir a análise de cada norma tributária para cogitar se tal 

diploma incorporou o conceito ali constante ou o contexto pretendeu modificá-lo. 

Nesse sentido, vejamos as palavras do professor Humberto Ávila:145 

Se houver uma modificação, pelo legislador tributário, de um 
conceito de Direito Privado, essa modificação deve ser expressa. 
Mas por quê? Primeiro, porque a Lei Complementar nº 95, de 
1988, que regula como as leis ordinárias deverão ser editadas, 
estabelece que havendo uma modificação, essa modificação tem 
que ser expressa. Não sendo expressa, vale o conceito de Direito 
Civil. Segundo, porque o particular, quando estabelece as suas 
relações, estabelece-as de acordo com o conceito de Direito 
Privado. O que é uma “sociedade comercial” para o contribuinte? 
É o que ele entende no Direito Privado. 

 

Assim, acreditamos que as normas tributárias apenas deverão procurar o 

sentido dos institutos nos princípios do direito privado quando restar constatado 

que o termo foi utilizado na hipótese tributária com o mesmo sentido conferido na 

esfera privada. Nesse caso, mostra-se como legítimo Direito de Sobreposição. 

Entretanto, é preciso ressaltar que o conceito de direito privado poderá ser 

modificado de forma expressa pela lei tributária (conferindo sentido mais amplo ou 

restrito ao termo que o utilizado no direito privado), situação na qual deverá 

prevalecer o conceito tributário.  

A utilização por normas tributárias de conceitos de direito privado visa a 

evitar o desnecessário excesso de normas. Uma vez que o sistema jurídico é uno, 

não faria sentido que as leis de natureza tributária repetissem as linhas que 

caracterizam cada um dos negócios jurídicos tributados.  

                                            

145 ÁVILA, Humberto. Eficácia do novo Código Civil na legislação tributária. In: GRUPENMACHER, 
Betina Treiger (coord.). Direito tributário e o novo Código Civil. São Paulo: Quartier Latin, 2004. p. 
71.  
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3.3.1 A confirmação da sobreposição por meio do art. 116 do CTN 

 

Restou firmado no item anterior que o direito tributário atua, na maior parte 

das vezes, como um direito de sobreposição, buscando situações já devidamente 

juridicizadas por outros ramos e elegendo tais atos jurídicos como parcela 

integrante das hipóteses tributárias. 

Tendo em vista que o direito tributário nem sempre elege como alvo da 

exação situações já regulamentadas pelo direito, o legislador segregou tais 

hipóteses para fixar o momento em que se dará por ocorrido o fato gerador, 

conforme determina o art. 116 do Código Tributário Nacional: 

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se 
ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos: 

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se 
verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza 
os efeitos que normalmente lhe são próprios; 

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que 
esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá 
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a 
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou 
a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, 
observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei 
ordinária. 

 

O caput do dispositivo em análise já traz um enunciado que corrobora 

nosso posicionamento de que o legislador tributário possui autonomia, não 

somente para modificar os conceitos de direito privado, mas para estipular o 

momento como ocorrido o fato para fins tributários, uma vez que os momentos 

estipulados pelo artigo são válidos como uma regra geral, quando não houver 

disposição em contrário. 

Para aqueles fatos que foram objeto da norma tributária, mas que ainda 

não haviam sido objeto de outros ramos do direito, o legislador crivou o inciso I, 

reputando-os como ocorridos no momento em que verificadas as circunstâncias 
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materiais que lhes são próprias. Pode-se dar como exemplo de uma situação de 

fato a saída da mercadoria do estabelecimento comercial, para fins de incidência 

do ICMS.146 

Antes de prosseguirmos, faz-se necessário tecer uma crítica à 

nomenclatura conferida pelo legislador, que determina tratar-se as hipóteses do 

inciso I de situações de fato, em contraposição as situações jurídicas crivadas no 

inciso II. Isso porque, tal como o exemplo suscitado acima, sempre que uma 

determinada situação for escolhida para integrar a hipótese de incidência, a 

mesma também será jurídica, posto que devidamente juridicizada pelo Direito 

pela norma que esculpiu a hipótese tributária.147 Nesse sentido, o professor Paulo 

de Barros Carvalho afirma que o legislador “descurou novamente da forma, 

deixando prosperar erro jurídico grosseiro, ao diferenciar as situações jurídicas, 

sabendo que as primeiras (situações de fato), uma vez contempladas pelo direito, 

adquiriram a dignidade de situações jurídicas”.148 

No tocante aos fatos que já foram juridicizados anteriormente por outros 

ramos, sempre que eleitos para compor a hipótese de incidência, o legislador 

tributário reputará como ocorrido o fato gerador quando a situação jurídica houver 

sido definitivamente constituída, conforme reza o art. 116, inciso II, do CTN. Ou 

seja, a norma tributária incidirá quando “os requisitos legais necessários à 

existência daquela específica situação jurídica estiverem todos presentes, na 

conformidade do arranjo instrumental exigido ou facultado pela lei”.149  

Como exemplo elucidativo do fato gerador calcado em situação jurídica 

podemos citar o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), cujo fato 

gerador é a transmissão da propriedade do bem imóvel150 (conforme consta no 

art. 35 do Código Tributário Nacional). Para que seja verificada a concretização 

                                            

146 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 
São Paulo: Saraiva, 2009. p. 180. 
147 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 488. 
148 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
306. 
149 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 27. 
150 Mencionamos no exemplo apenas um dos fatos geradores do ITBI, tendo em vista que o art. 35 
do CTN prevê a incidência do tributo sobre: (i) transmissão da propriedade ou domínio útil de bens 
imóveis; (ii) transmissão de direitos reais sobre imóveis; e (iii) cessão de direitos relativos às 
transmissões mencionadas nos itens anteriores. 
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do critério material (transferência da propriedade), faz-se necessário observar que 

a transferência reputa-se efetivada com o registro no Cartório de Registro de 

Imóveis, conforme determina o art. 1227 do Código Civil de 2002. 

A depender da vinculação ou não do fato previsto na hipótese de incidência 

com as normas de direito privado, Alberto Xavier151 classifica as hipóteses de 

incidência como tipos estruturais ou tipos funcionais: 

Tipos estruturais são aqueles em que a norma jurídica utiliza para 
descrever a sua hipótese conceitos de atos ou negócios jurídicos 
de Direito Privado sem alusão expressa aos efeitos econômicos 
por eles produzidos; tipos funcionais são aqueles em que a 
hipótese da norma tributária é caracterizada pela obtenção de um 
certo fenômeno econômico, independentemente da natureza 
jurídica dos atos ou negócios que para ele concorrem. 

 

Adotando a nomenclatura apresentada pelo professor português, temos 

que seu tipo funcional se refere às situações de fato, enquanto o tipo estrutural 

indica as situações já regulamentadas por outro ramo do direito, tal como as 

situações jurídicas previstas no inciso II. 

Em consonância com a ressalva realizada acima, de que todas as 

situações colhidas pela hipótese de incidência devem ser igualmente jurídicas, 

tem-se que o inciso II prevê o momento de ocorrência do fato gerador quando o 

núcleo das hipóteses são atos ou negócios jurídicos152 tal como previstos em 

outros ramos do direito. Dessa forma, o dispositivo em apreço trata exatamente 

das hipóteses nas quais o direito tributário atua como um direito de sobreposição, 

como nos adverte Luís Eduardo Schoueri:153 

A distinção é relevante: evidencia que o fato jurídico tributário 
pode ser, ele mesmo, uma “situação jurídica”, ou melhor, uma 
situação contemplada por outro ramo do Direito, à qual se refere o 

                                            

151  XAVIER, Alberto. Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma Antielisiva. São Paulo: 
Dialética, 2001. p. 35. 
152 Paulo de Barros Carvalho adverte que o legislador deveria ter tratado no art. 116 de atos e 
negócios jurídicos, afirmando ser inapropriada a expressão “situação jurídica”: “O comando [art. 
117] tem por objeto as situações categorizadas pelo direito, implica dizer, aquelas sobre que 
dispõe o inc. II do art. 116. E foi feliz o legislador, substituindo situação jurídica por atos ou 
negócios jurídicos, ao que acrescentou o qualificativo condicionais. A mudança terminológica 
exibe, mais uma vez, a impropriedade vocabular do artigo precedente (Curso de Direito Tributário. 
p. 309). 
153 Op. cit., p. 489. 
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legislador tributário na definição da hipótese tributária. São os 
casos em que o Direito Tributário atua como “direito de 
sobreposição”, já que faz incidir a tributação sobre situação já 
regulada pelo Direito. 

 

As situações jurídicas previstas no art. 116 do CTN expõem o papel central 

que a investigação acerca da extensão dos conceitos possui quando da análise 

da norma tributária. Isso porque o intérprete deverá delimitar o instituto jurídico 

eleito pela norma tributária para, localizando o ramo que o disciplina (em sua 

maior parte, o direito privado), investigar nos diplomas pertinentes a definitiva 

concretização do negócio jurídico. Nesse sentido, Ricardo Mariz de Oliveira154 

afirma que,  

em outras palavras, o momento em que a lei civil define o direito 
como adquirido é o momento em que a situação jurídica está 
completa, de acordo com a norma de direito aplicável, nos termos 
do art. 116, inciso II, do CTN, acima aludido. Sendo assim, se se 
tratar de tributo sobre o efeito do ato jurídico, ainda assim o efeito 
está na dependência da concretização do ato jurídico de acordo 
com o direito aplicável. 

 

Apesar de o inciso II confirmar a natureza de sobreposição que o direito 

tributário assume quando elege uma situação jurídica previamente regulamentada 

pelo direito privado, é preciso ressaltar que o legislador tributário apenas deverá 

observar a conclusão do negócio jurídico às vistas dos outros ramos jurídicos 

caso não exista disposição em contrário, como afirma o caput da norma em 

apreço. Isso confirma o fato de que o direito tributário não necessariamente 

assume a natureza de sobreposição, podendo disciplinar as situações jurídicas de 

forma diversa daquela apresentada no direito privado, devendo o fazer sempre de 

forma expressa. 

Assim, como via de regra as situações jurídicas eleitas pela norma 

tributária se referem a atos e negócios jurídicos já devidamente firmados e 

regulamentados com fulcro em normas de direito privado, não haveria qualquer 

sentido em o direito tributário recriar em seu próprio diploma os referidos 

                                            

154 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Reflexos do novo código civil no direito tributário. In: BORGES, 
Eduardo Carvalho (coord.). Impacto Tributário do Novo Código Civil. São Paulo: Quartier Latin, 
2004. p. 192.  
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negócios, utilizando-se então da sobreposição para impor exações que tenham 

como elemento nuclear da hipótese de incidência os negócios jurídicos tal como 

avençados nos ditames das normas de direito privado. 

 

3.3.2 O que significa “definir os efeitos tributários” 

 

Já firmamos linhas atrás nosso entendimento no sentido de que o 

legislador tributário possui liberdade para alterar conceitos crivados no direito 

privado, sempre de modo expresso, tendo em vista que todos os ramos possuem 

igual valor no sistema, não sendo possível admitir a existência de uma 

supremacia do direito privado. 

Na intertextualidade realizada entre os ramos do direito, o Código Tributário 

Nacional foi expresso ao conferir liberdade ao legislador tributário para atribuir os 

efeitos tributários quando verificada a existência de institutos conceitos e formas 

de direito privado, como se depreende do art. 109 do suscitado diploma: 

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. 

 

Ao se deparar com o dispositivo suso aludido, a doutrina tem concluído que 

o legislador poderá afirmar que determinado conceito de direito privado, para 

efeitos tributários, pode ser entendido de modo diverso. Nesse sentido,155 mostra-

se oportuna a transcrição das palavras de Hugo de Brito Machado:156  

Se determinado conceito legal de direito privado não for adequado 
aos fins do direito tributário, o legislador pode adaptá-lo. Dirá que, 

                                            

155 Em opinião similar a exposta por Hugo de Brito Machado, Regina Helena Costa afirma que "o 
art. 109 estatui que, conquanto os princípios gerais de direito sejam utilizados para pesquisa e 
definição do conteúdo e do alcance de institutos, conceitos e formas no âmbito do direito tributário, 
a definição dos respectivos efeitos é de domínio exclusivo deste ramo do direito e deverá ser feita 
de modo expresso” (COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código 
Tributário Nacional. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 161-162). 
156 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 28ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 
138-139.  
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para os efeitos tributários, ou para os efeitos deste ou daquele 
tributo, tal conceito deve ser entendido desta ou daquela forma, 
com esta ou aquela modificação. (grifos nossos) 

 

Nota-se que o jurista cearense vislumbra no art. 109 uma autorização para 

que o legislador tributário modifique o conceito originalmente atribuído pelo direito 

privado, com o escopo de adaptá-los às finalidades tributárias. Dessa assertiva 

pode-se concluir que “atribuir efeitos tributários” teria sentido equivalente a 

“modificar conceitos para fins tributários”, o que nos leva a uma inevitável 

indagação: é possível afirmar que o conceito próprio do direito privado é 

“modificado” pelo direito tributário? 

Embora a alteração realizada pelo legislador tributário tenha por ponto de 

partida uma significação já conferida pelo direito privado, ao realizar a alteração 

de seu sentido, o direito tributário acaba por criar um conceito novo, utilizando de 

palavra homógrafa, mas que restringe ou amplia os predicados do conceito 

privado. Dessa forma, a rigor, não se poderia falar em um conceito modificado, 

mas sim em um novo conceito, como nos adverte Heleno Tôrres:157 

O legislador pode reelaborar conceitos já definidos em enunciados 
de direito privado, tendo por objeto o mesmo fato material, caso 
em que seria mais exato falar de elaboração de conceitos de 
direito tributário, facilitada pela prévia juridicização promovida pelo 
direito privado. É que mediante tal transformação, o instituto perde 
suas feições originais, de natureza de direito privado, para adquirir 
funcionalidade no direito tributário. Desse modo, já não se 
prestaria a tutelar situações jurídicas entre particulares, mas 
passaria a servir como “causa” para a constituição de situações 
tributárias ou se prestaria como elemento de definição dos 
respectivos efeitos ou qualificações dos elementos da obrigação 
tributária. É como se o direito tributário criasse um conceito “ex 
novo”. 

 

Dessa forma, a rigor, não há que se falar em alteração de um conceito de 

direito privado, mas sim na criação de um conceito específico de direito tributário 

que deita raízes num instituto já existente. Dada a preexistência dos institutos 

privados, caso o legislador não faça nenhuma ressalva ou disponha de modo 

diverso “o instituto de direito privado é 'importado' pelo direito tributário com a 

                                            

157 TORRES, Heleno. Direito Tributário e Direito Privado – autonomia privada, simulação e elusão 
tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 77. 
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mesma conformação que lhe dá o direito privado, sem deformações, nem 

transfigurações”,158 como nos ensina Luciano Amaro. 

É preciso ressaltar que, inexistindo menção expressa que demonstre a 

adoção do termo em sentido diverso daquele atribuído pelo direito privado, é 

indispensável que o intérprete aborde os diplomas legais de direito privado em 

busca dos contornos atribuídos ao instituto analisado.159 Isso não quer dizer que 

exista uma prevalência do direito privado, mas é uma decorrência lógica da 

unicidade do sistema jurídico, e, sendo uno, uma vez definido o instituto em um 

dos ramos, esses parâmetros valerão para a totalidade do sistema jurídico, como 

nos ensina Alfredo Augusto Becker:160 

[...] uma definição, qualquer que seja a lei que a tenha enunciado, 
deve valer para todo o Direito; salvo se o legislador 
expressamente limitou, estendeu ou alterou aquela definição ou 
excluiu sua aplicação num determinado setor do Direito; mas para 
que tal alteração ou limitação ou exclusão aconteça é 
indispensável a existência de regra jurídica que tenha disciplinado 
tal limitação, extensão, alteração ou exclusão. Portanto, quando o 
legislador tributário fala de venda, de mútuo, de empreitada, de 
locação, de sociedade, de comunhão, e incorporação, de 
comerciante, de empréstimo, etc., deve-se aceitar que tais 
expressões têm dentro do Direito Tributário o mesmo significado 
que possuem no outro ramo do Direito, onde originalmente 
entraram no mundo jurídico. 

 

Podemos assumir que, uma vez crivado em legislação tributária um 

vocábulo que designe a existência de um instituto de direito privado, haverá 

necessariamente uma referência conceitual, e não somente terminológica, dado 

que os conceitos privados já estão consolidados e impregnados no sistema,161 

                                            

158 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 218. 
159 Nesse sentido, Ricardo Mariz de Oliveira assevera que “[...] os institutos, conceitos e formas do 
direito privado são o que são segundo esse próprio ramo do direito, e conservam a sua identidade 
também quando tomados como elementos das normas sobre tributos, as quais devem fixar-lhes 
os respectivos efeitos tributários, vale dizer, dar este ou aquele trato para fins de tributação sem 
lhes alterar a substância ou natureza jurídica” (In: OLIVEIRA. Ricardo Mariz de. Fundamentos do 
Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 50). 
160 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 4ª ed. São Paulo: Noeses, 2007. 
p. 129-130. 
161 Humberto Ávila explica que “a referência deve ser havida como conceitual. Sempre que a 
legislação tributária faz menção a um termo e este termo é conceituado, só pode haver uma 
referência conceitual na medida em que não teria nenhum propósito linguístico fazer uma 
referência sem que essa referência estivesse relacionada a um conceito. A referência é sempre 



114 
 

 

tendo validade perante qualquer dos ramos na ausência de ressalva. Tal 

conclusão decorre da unicidade sistemática do Direito, posto que, havendo um 

conceito já inserido no sistema, este deverá ser considerado na construção das 

normas. 

Além da alteração (criação) de conceito específico, por meio da atribuição 

de efeitos tributários é possível agrupar diferentes institutos para que os mesmos 

tenham o mesmo tratamento tributário, sem que haja qualquer alteração do 

instituto de direito privado. É exatamente o que ocorre quando a legislação do 

imposto sobre a renda equipara uma pessoa física que realiza a incorporação de 

prédios em condomínio à pessoa jurídica, para que seja tratada como uma 

pessoa jurídica para fins tributários,162 como preconiza o art. 150, § 1º, inciso III, 

do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99). 

Assim, concluímos que a atribuição de efeitos para fins tributários tanto 

pode ser utilizada para agrupar categorias de direito privado e, sem alterá-las, 

reuni-las para conferir um tratamento único a institutos diferentes, quanto poderá 

ser utilizada para realizar modificações em conceitos de direito privado, criando 

novos conceitos devidamente adaptados às finalidades tributárias, o fazendo 

sempre de modo expresso em respeito à unicidade do sistema jurídico. 

 

3.4 Limitações à modificação de conceitos de direito privado – art. 110 do 

CTN 

 

O disposto no artigo 110 do CTN, numa primeira leitura, pode levar à 

conclusão de que o direito tributário estaria obrigado a adotar os conceitos de 

                                                                                                                                    

feita a conceitos 'civilmente impregnados'” (ÁVILA, Humberto. Eficácia do novo Código Civil na 
legislação tributária. In: GRUPPENMACHER, Betina Treiger (coord.). Direito tributário e o novo 
Código Civil. São Paulo: Quartier Latin, 2004. p. 65. 
162 Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas às 
pessoas jurídicas:  
§ 1º São empresas individuais:  
(…) 
III - as pessoas físicas que promoverem a incorporação de prédios em condomínio ou loteamento 
de terrenos, nos termos da Seção II deste Capítulo. 
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direito privado, devendo obedecê-los tal como constam em sua origem. Todavia, 

a parte final dessa norma realiza corte importante, mencionando que as restrições 

aos conceitos privados apenas devem ocorrer quando tais conceitos forem 

utilizados para definir ou limitar competências tributárias, senão vejamos: 

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. 

 

Depreende-se do dispositivo que o direito tributário apenas deverá seguir 

absolutamente o conceito determinado na esfera privada quando esse conceito 

for utilizado para definir competências. Admitir raciocínio diverso seria 

desconsiderar a superioridade hierárquica da Constituição Federal, permitindo 

que o legislador utilizasse de subterfúgios para moldar a competência que lhe fora 

atribuída pelo Poder Constituinte. Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho163 

assevera que 

o imperativo não vem, diretamente, do preceito exarado no art. 
110. É uma imposição lógica da hierarquia de nosso sistema 
jurídico. O empenho do constituinte cairia em solo estéril se a lei 
infraconstitucional pudesse ampliar, modificar ou restringir os 
conceitos utilizados naqueles diplomas para desenhar as faixas 
de competências oferecidas às pessoas políticas. 

 

Em linha com o excerto acima transcrito, entendemos que os conceitos de 

direito privado apenas não poderão ser modificados quando utilizados para definir 

as competências tributárias. Nesse sentido, concordamos com a categórica 

afirmação do professor Alcides Jorge Costa ao asseverar que “inexiste entre nós 

a possibilidade de discutir se os conceitos e institutos de direito privado 

mencionados na Constituição Federal devem ou não ser recebidos como tais pelo 

direito tributário”.164 

                                            

163 CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
106 
164 COSTA, Alcides Jorge. Direito Tributário e Direito Privado. In: MACHADO, Brandão (coord.). 
Direito Tributário: estudos em homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 
1984. p. 225. 
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Como o sistema jurídico brasileiro encontra sua pedra angular na 

supremacia constitucional, havendo toda norma jurídica que buscar, direta ou 

indiretamente, seu fundamento de validade na Carta Magna, alguns doutrinadores 

apontaram que a regra crivada no art. 110 seria desnecessária,165 uma vez que 

na sua ausência o legislador deveria igualmente obediência aos conceitos 

determinados na constituição para definição de competências. Nesse sentido, o 

Ministro Marco Aurélio já firmou posicionamento de que o dispositivo em comento 

possui uma mensagem meramente pedagógica, atuando como “um verdadeiro 

alerta ao legislador comum, sempre a defrontar-se com a premência do Estado na 

busca de acréscimo de receita”.166 No entanto, acreditamos que Rubens Gomes 

de Sousa foi feliz ao inserir o dispositivo em nosso Código Tributário, reafirmando 

a supremacia constitucional na esfera pragmática num momento no qual a 

doutrina constitucional brasileira ainda não estava tão consolidada.167  

As afirmações traçadas acima não conferem um terreno seguro e 

inquestionável ao intérprete, uma vez que a atividade interpretativa sempre leva o 

exegeta a realizar processos cognitivos para a construção do conteúdo e 

investigação do sentido que se pretende exprimir por meio do texto. Assim, tendo 

em vista que o legislador somente estará adstrito ao conceito de direito privado 

quando a Constituição utilizar de tais conceitos para delimitar a competência 

conferida, restará ao intérprete verificar no texto constitucional se os vocábulos 

foram utilizados tal como no direito privado. Corroborando nossa linha 

argumentativa, trazemos as palavras do professor Humberto Ávila:168 

Se não está posto nem pressuposto pela Constituição, nem direta 
nem indiretamente, nem implícita nem explicitamente, o conceito 
pode ser modificado pelo legislador infraconstitucional. Mas se 
existe um conceito de Direito Privado, será que o legislador de 
Direito Tributário pode modificá-lo? Será admissível um “marido” 
no Direito Privado e um outro “marido” no Direito Tributário, como 
ironizava BECKER? Serão permitidas regras específicas no 

                                            

165 MACHADO, Hugo de Brito. Código Tributário Nacional. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 217. 
166 Trecho do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio no RE 116.121-3/SP. p. 703. 
167 MACHADO, Hugo de Brito. Interpretação e Integração da Lei Tributária. In: _______. (coord.). 
Interpretação e aplicação da lei tributária. São Paulo: Dialética; Fortaleza: Instituto Cearense de 
Estudos Tributários - ICET, 2010. p. 150. 
168  ÁVILA, Humberto. Eficácia do novo Código Civil na legislação tributária. In: 
GRUPPENMACHER, Betina Treiger (coord.). Direito tributário e o novo Código Civil. São Paulo: 
Quartier Latin, 2004. p. 69. 
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Direito Tributário? Será que o chamado “princípio” da unidade do 
ordenamento jurídico permitiria isso? 

Permite, sim. Talvez não em casos extremos como o do marido, 
que seria esdrúxulo, mas essa modificação é permitida porque a 
unidade do ordenamento jurídico não significa necessariamente 
uma unidade conceitual. É aconselhável, em razão da 
necessidade de orientação desempenhada pelo Direito, que os 
mesmos termos tenham o mesmo conceito. Mesmo assim, pode 
haver conceitos diferentes para situações diversas. Para efeitos 
tributários, o conceito pode ter um sentido diferente. É isso que o 
legislador tributário faz, a todo momento. 

 

Concordamos com as palavras do professor gaúcho quando afirma que a 

unidade do ordenamento não significa uma unidade conceitual. Referido 

enunciado confirma nossas premissas firmadas nos itens anteriores, no sentido 

de que não há que se falar numa submissão do direito tributário ante o direito 

privado, havendo margem para que o legislador discipline a matéria tributária 

modificando conceitos privados no que não lhe sejam compatíveis, exceto numa 

única hipótese: quando tais conceitos tenham sido utilizados para definir 

competência. É o que se depreende da leitura conjunta dos arts. 109 e 110 do 

CTN. 

Nesse sentido, o professor Robson Maia Lins 169  conclui pela 

impossibilidade de modificação do conceito privado quando utilizado para 

delimitar competência, asseverando: 

Então, se o conceito houver sido, direta ou indiretamente, utilizado 
pela Constituição para definir competência tributária, além do 
óbice instituído pelo art. 110, do CTN, não haveria possibilidade 
de modificação de sentido desse conceito de direito privado, sob 
pena de se ferir a Constituição. 

 

Avançando a investigação para os conceitos de direito privado que não 

foram utilizados pela Constituição para atribuir competências, Robson Maia Lins 

entende que ainda neste caso o legislador estaria obrigado a utilizar os conceitos 

privados tal como cunhados neste ramo. Segundo o doutrinador,170 tal conclusão 

                                            

169 LINS, Robson Maia. A mora no direito tributário. Tese de doutorado apresentada na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo em 2008. p. 76. 
170 Op. cit., p. 77. 
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poderá ser extraída do art. 11, inciso I, alínea ‘a’, da Lei Complementar 95/98, 

cujo teor transcrevemos: 

Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, 
precisão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as 
seguintes normas: 

I - para a obtenção de clareza: 

a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo 
quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que 
se empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja 
legislando; 

 

Com a devida vênia, não entendemos que o dispositivo supra determina ao 

legislador a obrigatoriedade de, quando da elaboração de regras tributárias, 

utilizar sempre os conceitos privados tal como cunhados nessa área. Entendemos 

que a finalidade do art. 11, inciso I, é conferir maior clareza aos textos normativos 

e por isso seria aconselhável (em busca da clareza) que as regras tributárias 

fizessem referência ao termo com sentido idêntico ao de outras áreas (tal como o 

direito privado). Contudo, ao realizar uma modificação no conceito de direito 

privado, apesar de a norma tributária não ter sido criada com a clareza pretendida 

pela LC 95/98, ainda assim mostra-se uma norma perfeitamente pertencente ao 

ordenamento jurídico.  

Dito por outros torneios, entendemos que as disposições do art. 11 da LC 

95/98 possuem caráter pedagógico e sua ofensa não implica a invalidade da 

norma tributária. Ademais, caso os requisitos dispostos no aludido dispositivo 

fossem critérios de validade, teríamos que rechaçar todos os dispositivos não 

constituídos por “frases curtas e concisas” (inciso II), o que não seria compatível 

com as regras de pertinencialidade do sistema. 

Assim, podemos verificar que o art. 110 do CTN limita o legislador na 

esfera tributária a modificar os conceitos de direito privado tão-somente quando 

estes forem utilizados para delimitar competência.171 Para que os ditames da 

limitação mostrem-se ainda mais claros, é preciso esclarecer como os conceitos 

                                            

171  Nesse sentido, Tathiane dos Santos Piscitelli assevera que “[...] o artigo 110 inviabiliza a 
adoção de conceitos diversos daqueles consagrados no direito privado na hipótese de serem 
utilizados pelo texto da Constituição para delimitar competência tributária” (Os limites à 
interpretação das normas tributárias. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 92). 
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constantes na constituição devem ser construídos, indicando se os conceitos que 

deverão ser mantidos inalterados em virtude do art. 110 do CTN serão aqueles 

vigentes à época de sua promulgação (interpretação estática) ou tais conceitos 

serão apreciados segundo os ditames vigentes à época da aplicação da lei 

(interpretação dinâmica).  

 

3.4.1 Construção dos conceitos constitucionais 

 

Asseveramos no item precedente que, quando a Constituição Federal 

utiliza um conceito de direito privado na norma que delimita a competência 

tributária, referido conceito não poderá ser alterado pelo legislador 

infraconstitucional ao editar as normas tributárias. Todavia, essa conclusão nos 

leva a um questionamento: como devemos construir o sentido dos conceitos 

firmados na constituição?  

De acordo com as premissas firmadas no capítulo 2, tendo em vista que 

nos filiamos à Hermenêutica Filosófica, o texto não traz em si mesmo um conceito 

pré-existente, necessitando do intérprete para adjudicar-lhe sentido. Dessa forma, 

assim como todo texto, o conjunto de proposições firmadas na Carta 

Constitucional apenas ganhará sentido após a apreciação do intérprete. 

Todavia, um Diploma Constitucional não surge sem um contexto normativo 

que o cerque, dentro de um sistema jurídico pré-existente. Isso porque, antes do 

advento da Constituição Federal de 1988 (por exemplo), já existiam diversos 

diplomas legais que compunham o ordenamento jurídico e, nesse ordenamento, 

diversos conceitos já haviam sido positivados.  

Embora um novo Diploma Constitucional constitua um novo ponto de 

partida para a análise da validade das normas do sistema, ele não 

necessariamente rompe com todos os institutos e conceitos até então vigentes. 

Como a nova pedra angular do sistema poderá livremente promover alterações 

(expressa ou implicitamente) no tocante aos conceitos vigentes no momento de 
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sua promulgação, caberá ao intérprete verificar no texto constitucional se o 

Constituinte recepcionou os conceitos tal como existentes nos textos anteriores 

ou firmou novos conceitos no próprio seio da Constituição. Por esse motivo, 

Andrei Pitten Velloso172 classifica os conceitos constitucionais em recepcionados 

ou autônomos. 

A cada incursão para interpretação das normas constitucionais, o operador 

do Direito deverá verificar se está tratando com um conceito recepcionado 

(valendo-se dos diplomas anteriores para construção do sentido) ou autônomo, 

conforme nos ensina o professor Paulo Ayres Barreto:173 

Segundo pensamos, cabe ao intérprete, em face de cada termo 
constitucional, perquirir sobre sua recepção com base na sua 
acepção jurídica preexistente ou avaliar se ocorreu alteração 
(positivação de conceito autônomo), demonstrável em exegese 
sistemática da novel ordem jurídica. Destarte, não é livre o 
legislador infraconstitucional para dar a feição que lhe convém ou 
lhe parece mais adequada, aos conceitos constitucionais 
referidos. 

 

Sendo assim, antes de averiguar se o conceito firmado na constituição foi 

obedecido pela norma tributária, faz-se necessário determinar se esse conceito é 

autonomamente constitucional ou foi recepcionado. Como esta dissertação não 

tem por objeto uma detida investigação sobre a construção dos conceitos no texto 

constitucional, optamos no capítulo dedicado à análise pragmática (Capítulo 4) 

por utilizar apenas normas de delimitação de competência que recepcionaram 

conceitos já vigentes no direito privado. 

 

 

                                            

172 VELLOSO, Andrei Pitten. Conceitos e competências tributárias. São Paulo: Dialética, 2005. p. 
331. 
173 BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento tributário: limites normativos. São Paulo: Noeses, 2016. 
p. 60/61. 
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3.4.2 Interpretação dinâmica ou estática dos conceitos de direito privado 

utilizados na Constituição para definir competências 

 

Uma vez verificado que foi utilizado pela Constituição um conceito de 

direito privado para delimitar a competência, resta ainda uma indagação: referido 

conceito deve ser interpretado de forma estática ou dinâmica? 

Argumentos sólidos fomentam as duas correntes doutrinárias. Aqueles que 

defendem uma interpretação dinâmica dos conceitos de direito privado utilizados 

para definição de competência o fazem em nome de uma constante atualização 

do Direito, que não deveria estabelecer amarras fixas em conceitos consolidados 

em 1988.174 É nesse sentido que o professor Luis Eduardo Schoueri175 afirma que 

a solução estática exigiria do aplicador verdadeira arqueologia 
jurídica, reunindo todas as leis em vigor quando da edição de 
cada emenda constitucional.  

A solução dinâmica, ao contrário, exige que se investigue, no 
momento da aplicação da lei, qual a interpretação corrente do 
dispositivo constitucional. Inspira-se no valor da adaptação 
contínua do Direito às exigências da vida social, devendo mudar o 
significado à luz das circunstâncias. Favorece, com isso, uma 
interpretação “evolutiva” para corrigir o envelhecimento 
constitucional. 

 

                                            

174 Elucidando as consequências práticas da interpretação dinâmica, Marciano Seabra de Godoi e 
Luciana Goulart Ferreira Saliba afirmam: “Analisemos em primeiro lugar a hipótese em que um 
conceito de Direito Privado utilizado pela Constituição para definir competências tributárias – como 
o conceito de doação, art. 155, I, da CF – sofre alterações por força, por exemplo, da promulgação 
de um novo Código Civil. Caso o novo conceito de Direito Privado seja mais amplo do que o 
anterior (passa-se a considerar doação algo que antes da modificação não se considerava como 
tal), a lei tributária poderá ser modificada – naturalmente sem efeitos retroativos – para passar a 
gravar novas realidades que antes não poderiam ser tributadas. Caso o novo conceito de Direito 
Privado seja mais restritivo quando que o anterior (algo que o Direito Privado considerava como 
doação deixa de ser), a lei tributária passará a ser inválida – a partir da entrada em vigor do novo 
conceito de doação – no que disser respeito à tributação daquelas realidades que, segundo o 
Direito Privado em vigor, já não se encaixam no conceito de doação. 
Do que dissemos no parágrafo anterior, conclui-se que julgamos dever ser empregada uma 
atitude dinâmica – e não estática – em relação à adequação das leis tributárias ao conteúdo dos 
institutos de Direito Privado utilizados pela Constituição para definir competências tributárias” (In: 
MACHADO, Hugo de Britto (coord.). Interpretação e Aplicação da Lei Tributária. São Paulo: 
Dialética; Fortaleza: Instituto Cearense de Estudos Tributários - ICET, 2010. p. 289. Ainda sobre a 
interpretação dinâmica, verificar REZENDE, Condorcet. A Competência Tributária e o Novo 
Código Civil. Impacto Tributário do Novo Código Civil. São Paulo: Quartier Latin e IPT, 2004. p. 41. 
175 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 741. 
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Por outro lado, a parcela da doutrina que defende a interpretação estática, 

considerando os conceitos de direito privado com a extensão conotativa que 

possuíam à época da promulgação da Carta Constitucional, preza por maior 

segurança jurídica e, especialmente, a proteção à rigidez constitucional sobre a 

qual o regime tributário encontra-se fundamentado. Nesse sentido, o Professor 

Paulo Ayres Barreto176 assevera que 

[...] as normas que estabelecem competência tributária não têm o 
citado caráter aberto a que alude o eminente julgador. Se assim 
fosse, o esforço do Constituinte de 1988 na repartição das 
competências impositivas teria sido em vão. Teria ele 
discriminado competências para nada discriminar. É preciso dar 
consequência jurídica às regras constitucionais que demarcam a 
competência impositiva, sob pena de esvaziar-lhes 
completamente o conteúdo, sentido e alcance. 

 

Para nos mantermos fiéis às premissas adotadas acima, acreditamos que 

assiste razão à interpretação estática dos conceitos utilizados pelo constituinte 

para definição de competências, como modo de garantir a supremacia da 

constituição e não deixar ao talante do legislador infraconstitucional a 

possibilidade de modificação de sua esfera de competência, conforme nos ensina 

Ricardo Mariz de Oliveira:177 

[...] na aplicação do art. 110, o conteúdo e o alcance de institutos, 
conceitos e formas do direito privado, são aqueles que estavam 
contidos na lei privada em vigor na data da promulgação da 
Constituição Federal, ou seja, em 5 de outubro de 1988. 

Isto é assim porque, se assim não fosse, uma simples alteração 
de lei ordinária federal sobre direito privado poderia afetar 
competências tributárias que somente podem ser modificadas ou 
excluídas através de emenda constitucional. 

 

É importante salientar que a adoção de uma interpretação estática para fins 

do art. 110 do CTN não implica a estagnação do direito tributário. Isso porque o 

caráter estático significa apenas que o interprete deverá construir o conceito 

                                            

176 BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento tributário: limites normativos. São Paulo: Noeses, 2016. 
p. 64/65. 
177 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Reflexos do novo código civil no direito tributário. In: BORGES, 
Eduardo Carvalho (coord.). Impacto Tributário do Novo Código Civil. São Paulo: Quartier Latin, 
2004. p. 185. 
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constitucionalmente utilizado para delimitar competências tomando por parâmetro 

o contexto (e conceitos) existente à época da regra constitucional.  

Caso se pretenda modificar a atribuição de competência, resta legislador 

constitucional a modificação do Diploma Maior por meio das emendas 

constitucionais, expediente adequado para a modificação de qualquer conceito 

que implique a atribuição de competência tributária. Daí por que concordamos 

com as palavras de Paulo Ayres Barreto:178 

É natural, e até desejável, que um sistema jurídico seja dotado de 
certa margem de flexibilidade e, portanto, adaptável e atualizável, 
de acordo com as necessidades que socialmente se apresentem 
ao longo do tempo. Não é por outra razão que os mecanismos de 
alteração do Texto Constitucional estão, usualmente, nele 
previstos. 

 

Ademais, os casos em que o texto constitucional é posto à prova para 

verificação dos limites de competência não são tão corriqueiros, o que justifica a 

ampliação da competência apenas por meio das emendas constitucionais. 

Assim, acreditamos que os conceitos de direito privado utilizados para 

definição de competência deverão ser interpretados de forma estática, com a 

delimitação constante à época da entrada em vigor da Constituição Federal, 

privilegiando a segurança jurídica e mantendo incólume a distribuição de 

competências realizada pela Carta Magna. 

 

3.5 Modificação de um conceito de direito privado não utilizado para definir 

competência possui efeito imediato para fins tributários? 

 

Para que possamos elucidar se a modificação de um conceito de direito 

privado, não utilizado para distribuição de competência, poderá surtir efeito 

                                            

178 BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento tributário: limites normativos. São Paulo: Noeses, 2016. 
p. 65. 
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imediato para fins tributário, teremos que revisitar algumas premissas firmadas 

nos itens anteriores. 

A primeira delas é a de que o legislador tributário possui certa autonomia 

para vincular-se ou não aos conceitos de direito privado, sendo-lhe permitido 

modificá-los para fins tributários (com espeque no art. 109 do CTN), desde que 

tais conceitos não tenham sido utilizados para delimitação de competência (art. 

110 do CTN). 

A segunda premissa que devemos trazer à baila reza que a alteração do 

conceito privado por lei tributária deverá ser realizada sempre de modo expresso. 

Isto é, sempre que não houver dispositivo expresso, o vocábulo que designa um 

conceito de direito privado será acolhido exatamente nos termos deste ramo.  

Finalizando as premissas necessárias ao enfrentamento da questão, 

devemos relembrar que o sistema jurídico é uno, e uma vez definido um conceito 

para um ramo, tal conceito será válido em toda a extensão do discurso jurídico 

produzido nesse sistema. A unicidade do sistema não implica uma necessária 

unidade conceitual, mas, sempre que o conceito seja de alguma forma 

modificado, referida transformação deverá ser realizada de modo expresso. Ou 

seja, na ausência de modificação expressa, a unicidade do sistema determina que 

o conceito de direito privado seja recebido pela norma tributária com as 

delimitações de seu ramo de origem. Nesse sentido, concordamos com Humberto 

Ávila no sentido de que, “se houver uma modificação, pelo legislador tributário, de 

um conceito de direito privado, essa modificação deve ser expressa”.179 

Dessa forma, sempre que houver menção à conceito de direito privado 

firmado em legislação tributária, quando a pena do legislador não assinale 

mutações em referido conceito, tem-se por ocorrida uma remissão conceitual que 

obriga o interprete a construir a significação do conceito tendo em vista os 

preceitos privatísticos. Assim, havendo uma modificação no conceito de direito 

privado em situações como as apontadas acima, acreditamos que o efeito na 

                                            

179  ÁVILA, Humberto. Eficácia do novo Código Civil na legislação tributária. In: 
GRUPPENMACHER, Betina Treiger (coord.). Direito tributário e o novo Código Civil. São Paulo: 
Quartier Latin, 2004. p. 71. 
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legislação tributária é imediato. Marciano Seabra de Godoi e Luciana Goulart 

Ferreira Saliba180 utilizam-se de um exemplo prático que ilustra bem a conclusão 

acima traçada, senão vejamos: 

Nestes casos, deve-se verificar se a legislação tributária limitou-se 
a fazer uma simples remissão ou um simples reenvio ao Direito 
Privado. Se a legislação tributária limita-se a dispor que “nos 
casos de fusão, cisão ou incorporação”, a consequência tributária 
será “x”, a mudança do Direito Privado que implicar uma 
reformulação dos conceitos de fusão, cisão ou incorporação terá 
efeitos diretos sobre a legislação tributária. Entrando em vigor a 
alteração no seio do Direito Privado, a aplicação da consequência 
tributária “x” somente passará a ocorrer nos casos que se 
encaixarem no novo conceito de fusão, cisão ou incorporação. 

 

Nosso raciocínio é posto à prova quando verificamos que as normas gerais 

de direito tributário estão reservadas à lei complementar, conforme determina o 

art. 146, III, da Constituição Federal, o que poderia nos levar a concluir que 

qualquer alteração do conceito privado que implique alterações das referidas 

normas gerais (tais como a definição do fato gerador, da base de cálculo, inclusão 

de novos contribuintes etc.) não poderia surtir efeitos na seara tributária.  

Todavia, acreditamos que, mesmo na hipótese traçada acima, a alteração 

do conceito na esfera privada deveria irradiar seus efeitos na esfera tributária. 

Isso porque as normas gerais que definem o contribuinte, o fato gerador, a base 

de cálculo e as demais matérias elencadas no art. 146 da Constituição Federal 

ainda encontram-se crivadas na lei complementar tributária e ali se faz a remissão 

aos conceito de direito privado. Não há que se suscitar em ofensa ao referido 

dispositivo constitucional uma vez que a definição da norma geral remanesce na 

lei complementar tributária, só que a remissão conceitual agora passa a remeter o 

intérprete a outra norma privada então vigente, que lhe oferece os novos ditames 

para o enunciado tributário. 

Contudo, é importante destacar que, na hipótese em que o conceito de 

direito privado for utilizado para delimitação de competência tributária, eventual 

                                            

180 GODOI, Marciano Seabra de. SALIBA, Luciana Goulart Ferreira. Interpretação e Aplicação da 
Lei Tributária. In: MACHADO, Hugo de Britto (coord.). Interpretação e aplicação da lei tributária. 
São Paulo: Dialética; Fortaleza: Instituto Cearense de Estudos Tributários - ICET, 2010. p. 289. 
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modificação do conceito de direito privado não deverá ser considerada para fins 

tributários. Nesse caso, concordamos com Gustavo Miguez de Mello quando 

afirma que “a alteração de conceitos de direito privado utilizado na Constituição só 

produz efeitos nas relações jurídicas de direito privado, não alterando 

competências constitucionais tributárias”.181 

Nota-se, portanto, que, quando os conceitos de direito privado são 

utilizados pela Constituição para delimitação de competência tributária, ocorre a 

constitucionalização deste conceito, razão pela qual tais conceitos (para fins 

tributários) não podem ser modificados no âmbito infraconstitucional, conforme 

afirmam Marcelo de Lima Castro Diniz e Marcelo Magalhães Peixoto:182 

Acontece aí um fenômeno interessante, próprio de uma 
Constituição rígida e exaustiva: referindo-se a conceitos de direito 
privado, o texto constitucional lhes outorga vigor constitucional, 
sendo ineficaz eventual alteração promovida pela legislação 
infraconstitucional, pois isso implicaria a modificação da própria 
Constituição. 

 

Sendo assim, adotadas as premissas acima referidas, acreditamos que, 

havendo a alteração de um conceito de direito privado, realizada pelo legislador 

em diploma especificamente referente a esse ramo, tais alterações devem 

promover um efeito reflexo nas normas tributárias quando estas realizarem uma 

remissão ao conceito privado (exceto quando o conceito de direito privado foi 

utilizado para delimitar competência), devendo o intérprete atribuir sentido à 

norma tributária levando em consideração as novas delimitações do conceito 

privado em apreço. 

 

 

                                            

181 MELLO, Gustavo Miguez de. Interpretação e Aplicação da Lei Tributária. In: MACHADO, Hugo 
de Britto (coord.). Interpretação e aplicação da lei tributária. São Paulo: Dialética; Fortaleza: 
Instituto Cearense de Estudos Tributários - ICET, 2010. p. 116. 
182 DINIZ, Marcelo de Lima Castro; PEIXOTO, Marcelo Magalhães. Reflexos do novo Código Civil 
no Direito Tributário. In: GRUPPENMACHER, Betina Treiger (coord.). Direito tributário e o novo 
Código Civil. São Paulo: Quartier Latin, 2004. p. 553. 
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CAPÍTULO 4 – Análise pragmática das relações entre o direito tributário e o 

direito privado 

 

4.1 O Conceito de “serviço” para fins de incidência do ISS  

 

Ao distribuir as competências entre os entes federativos, a pena do 

Constituinte de 1988 atribuiu aos municípios o poder de instituir imposto incidente 

sobre a prestação de serviços de qualquer natureza (ISS) a serem definidos em 

lei complementar, conforme preconiza o art. 156, inciso III, da Carta Magna, o 

qual excepciona apenas os serviços de comunicação e de transporte 

interestadual e intermunicipal, 183  cujo poder de tributação foi atribuído aos 

Estados por meio do ICMS.  

Dessa forma, tem-se que o fato tributário que deverá ser objeto das 

legislações municipais consiste na prestação de serviço. Mas o que configura um 

serviço? Esse conceito deverá ser extraído do direito privado? Vejamos. 

À luz do que foi exposto durante esta dissertação, parte-se então em busca 

do conceito e das definições possíveis atribuídas à palavra serviço, de modo que, 

ao atribuir sentido a ela, o intérprete acabará por demarcar os limites de atuação 

dos municípios no tocante à instituição dessa exação. Essa linha limítrofe criada 

pela definição acaba por dar surgimento a dois conjuntos: (i) dos fatos que se 

enquadram nas notas do conceito (e, portanto, estão sujeitos ao tributo); e (ii) de 

todos os demais fatos que não se enquadram no conceito de serviço (estando 

fora do âmbito de atuação tributária dos municípios). 

Na busca pelo significado que deve ser atribuído ao cerne do ISS (palavra 

serviço), o intérprete deve percorrer o sistema do direito para verificar se a 

definição foi firmada dentro do sistema ou se o vocábulo exige a incursão fora do 

                                            

183 Firmamos aqui o pacto semântico de que, ao utilizarmos o vocábulo “serviço” no contexto do 
ISS, estarão sempre excluídos os serviços de comunicação e de transporte, cuja tributação é 
realizada por meio do ICMS. Tal ressalva tem por objetivo evitar inúmeras repetições de modo a 
ressaltar essa exceção. 
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Direito, por meio da abertura semântica, para que as notas conceituais sejam 

colhidas em textos não normativos. Dado que o Direito cria sua própria realidade, 

concordamos com Aires Fernandino Barreto quando o autor adverte que “não é 

de bom alvitre considerar que o conceito de serviço é econômico. Para o Direito, o 

conceito de serviço só pode ser extraído do sistema jurídico”.184 

Primeiramente, embora o conceito trazido pelos dicionários não sejam 

necessariamente aqueles adotados pelas normas jurídicas, haja vista que o 

Direito pode moldar o conceito vulgar de modo a criar sua própria definição 

técnica, entendemos que o significado constante dos léxicos é um bom ponto de 

partida, razão pela qual transcrevemos as definições constantes no Vocabulário 

Jurídico de De Plácido e Silva e no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa: 

SERVIÇO. Do latim servitium (condição de escravo), exprime, 
gramaticalmente, o estado de que é servo, encontrando-se no 
dever de servir, ou de trabalhar para o amo. 

Extensivamente, porém, a expressão designa hoje o próprio 
trabalho a ser executado, ou que se executou, definindo a obra, o 
exercício do ofício, o expediente, o mister, a tarefa, a ocupação, 
ou a função. 

Por essa forma, constitui serviço não somente o desempenho de 
atividade ou de trabalho intelectual, como a execução de trabalho, 
ou de obra material.185 

SERVIÇO s.m. (991 cf JM) 1 Ação ou efeito de servir, de dar de si 
algo em forma de trabalho 2 exercício e desempenho de qualquer 
atividade [...]186 

 

Depreende-se do primeiro conceito suso transcrito que o significado do 

termo deita raízes no período da escravidão, remetendo a um trabalho realizado 

em regime de servidão em que um escravo realiza o serviço (esforço destinado a 

um fim; trabalho) em favor de seu amo. Assim como é possível alugar uma coisa 

a alguém, também era possível alugar um escravo para que o mesmo lhe 

prestasse serviços. Com a evolução da sociedade e a abolição da escravatura, o 

vocábulo passou a não mais demonstrar vinculação ao estado de servidão. 

                                            

184 BARRETO, Aires Fernandino. Curso de Direito Tributário Municipal. São Paulo: Saraiva, 2009. 
p. 317. 
185 SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1993. 4v. p. 215  
186 HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa. 2ª 
Reimpressão com alterações. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 2559. 
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Na data da promulgação da Constituição de 1988, já vigorava no 

ordenamento jurídico um conceito de serviço. Para que a delimitação seja 

consentânea com a interpretação sistemática, faz-se necessário verificar o 

significado do vocábulo nos diplomas vigentes à época.  

Frise-se, desde já, que a incursão em outros diplomas não significa a 

submissão do texto constitucional à legislação infraconstitucional,187  buscando 

apenas verificar qual o sentido possível da expressão que já era utilizada no 

ordenamento e foi selecionada pelo Constituinte.  

O Direito Romano disciplinava a locação de coisas por meio da expressão 

locatio conductio, cujos contratos poderiam seguir três espécies distintas: i) locatio 

conductio rerum, que disciplinava a locação das coisas; ii) locatio conductio 

operarum, referente à locação de serviços; e iii) locatio conductio operis, para 

designar a realização de toda a atividade para obtenção do resultado, conhecida 

atualmente como empreitada. 188  A denominação de locação era aplicada 

indistintamente às coisas e serviços pelo fato de que tais serviços eram prestados 

por escravos, que, segundo os romanos, enquadravam-se no conceito de coisas, 

como nos ensina Sílvio de Salvo Venosa:189 

No Direito Romano, era natural que se denominasse locação tanto 
o contrato pelo qual era cedido o uso de uma coisa, como aquele 
em que era prometido um serviço, pois este dependia na maior 
parte das vezes do trabalho escravo. O escravo era propriedade 
de um senhor, que o alugava a outrem como quem hoje aluga 
uma coisa. Contudo, a denominação de locação de serviços ao 
homem livre não tem sentido, não somente porque 
desapareceram as razões históricas, mas também porque o 
instituto não guarda maior relação com a locação de coisas. 

 

                                            

187 Nesse sentido, concordamos com Tathiane dos Santos Piscitelli ao afirmar que “o artigo 110 do 
CTN, ao estabelecer a prevalência de conceitos, formas e definições de direito privado, não 
pressupõe qualquer submissão da Constituição a esses institutos. Ao contrário, apenas denota a 
incorporação deles mesmos ao texto constitucional. Ou seja, somente faz sentido falar em 
respeito aos institutos de direito privado porque a Constituição os incorporou por ocasião da 
delimitação da competência tributária” (Os conceitos de Direito Privado como limites à 
interpretação de normas tributárias: Análise a partir dos conceitos de faturamento e receita. Direito 
tributário e os conceitos de direito privado. São Paulo: Noeses: IBET, 2010. p. 1224). 
188 GONÇALVES, Carlos Alberto. Direito Civil Brasileiro. vol. 3: contratos e atos unilaterais. 12ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2015. p. 360. 
189 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: contratos em espécie. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
p. 208. 
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Quando da elaboração do Código Civil de 1916, o legislador brasileiro 

ateve-se à classificação romana, atribuindo o Título V, Capítulo IV, Seção I (arts. 

1.188 a 1.215) do Codex à disciplina da locação de coisas, a Seção II (arts. 1.216 

à 1.236) à locação de serviços e a Seção III (arts. 1.237 à 1.247) ao contrato de 

empreitada. 

Embora o instituto do locatio conductio tenha norteado a estruturação 

topográfica do CC/16, a nomenclatura de locação de serviços não mais guardava 

semelhança com a locação de coisas, haja vista que os serviços não eram 

prestados por escravos (coisas) como no início do locatio conductio operarum, 

mas por pessoas livres que pactuavam a realização de determinada tarefa com o 

seu contratante, conforme asseverou Sílvio de Salvo Venosa no excerto acima 

transcrito. Houve então um afastamento entre os conceitos originários das 

locações, o que foi expressamente reconhecido pelo Código Civil de 2002, 

conforme nos ensina Caio Mário da Silva Pereira:190 

O direito moderno não mais considera o trabalho humano uma 
coisa suscetível de dar-se em locação e tem procurado dissociar a 
prestação de serviços das outras espécies de locações. Assim fez 
o Código Civil de 2002, que abandonou a nomenclatura do Código 
de 1916 e passou a denominar o contrato de “prestação de 
serviços”, ao invés de “locação de serviços” [...] 

 

Dessa forma, houve uma dissipação das semelhanças entre os institutos, 

pois, enquanto a locação de coisas consistia numa obrigação de dar (conceituada 

pelo direito privado como a “entrega ou restituição de determinada coisa pelo 

devedor ao credor”191), a prestação de serviços consistia numa obrigação de fazer 

(na qual “interessa ao credor a própria atividade do devedor”192 ), em que o 

prestador realizaria determinado trabalho em favor do seu contratante. Embora a 

complexidade das contratações, por vezes, deixe dúvidas sobre se estamos 

                                            

190 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. V. III. Rio de Janeiro: Forense, 
2007. p. 375. 
191 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Vol. 2: teoria geral das obrigações. 9ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 57. 
192 GAGLIANO, Pablo Stolze e FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil: (abrangendo 
o Código de 1916 e o novo Código Civil). São Paulo: Saraiva, 2003. p. 55. 
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tratando de uma obrigação de dar ou de fazer, Washington de Barros Monteiro193 

traça bem a distinção entre tais espécies de obrigação: 

Se o dar ou entregar é ou não consequência do fazer. Assim, se o 
devedor tem de dar ou entregar alguma coisa, não tendo, porém, 
de fazê-la previamente, a obrigação é de dar; todavia, se, 
primeiramente, tem ele de confeccionar a coisa para depois 
entregá-la, tendo de realizar algum ato, do qual será mero 
corolário o de dar, tecnicamente a obrigação é de fazer.  

 

Nota-se, portanto, que, ao atribuir a competência aos Municípios para 

tributar a prestação de serviços, o Constituinte utilizou-se de um conceito de 

direito privado para delimitar o campo de atuação do Sujeito Ativo. Por isso, faz-

se necessário verificar que em 1988 encontrava-se vigente o Código Civil de 

1916, o qual utilizava o vocábulo serviço para se referir a uma atividade ou 

trabalho realizado pelo contratante mediante retribuição, conforme preconiza seu 

art. 1.216 194  (correspondente ao art. 593 do Código Civil de 2002). Referido 

conceito manteve-se inalterado no Código Civil de 2002, fazendo o legislador 

apenas a ressalva de que o serviço consiste no trabalho realizado que não se 

enquadre na lei laboral ou em leis específicas, conforme assevera o art. 593 do 

CC/02, in verbis: 

Art. 593. A prestação de serviço, que não estiver sujeita às leis 
trabalhistas ou a lei especial, reger-se-á pelas disposições deste 
Capítulo. 

 

Como estamos cotejando o conceito de serviço construído a partir dos 

diplomas do direito privado, cujo teor foi utilizado pelo Constituinte para delimitar a 

competência dos Municípios, faz-se oportuno trazer à baila as palavras do 

Professor Aires Fernandino Barreto,195 que em sua obra ISS na Constituição e na 

Lei assim conceituou o termo: 

                                            

193 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações. 15ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 1979. V. 4 (parte I). p. 87. 
194 Código Civil de 1916: Art. 1.216 – Toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou 
imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. 
195 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na lei complementar 116/03 e na Constituição. In: TORRES, 
Heleno Taveira (org.). Inconstitucionalidade dos itens 21 e 21.1 da lista de serviços anexa à LC 
116/2003. Barueri-SP: Manole, 2004. p. 29. 
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É lícito afirmar, pois, que serviço é uma espécie de trabalho. É o 
esforço humano que se volta para outra pessoa; é fazer 
desenvolvido para outrem. O serviço é, assim, um tipo de trabalho 
que alguém desempenha para terceiro. Não é esforço 
desenvolvido em favor do próprio prestador, mas de terceiros. 
Conceitualmente parece que são rigorosamente precedentes 
essas observações. O conceito de serviço supõe uma relação 
com outra pessoa, a quem se serve. Efetivamente, se é possível 
dizer-se que se fez um trabalho para “si mesmo”, não é o afirmar-
se que se prestou serviço “a si próprio”. Em outras palavras, pode 
haver trabalho, sem que haja relação jurídica, mas só haverá 
serviço no bojo de uma relação jurídica. (grifos nossos) 

 

Sedimentado o conceito de serviço como um trabalho realizado por uma 

pessoa em favor de outra, entabulado por meio de um negócio jurídico de direito 

privado, e que não se enquadre como relação de trabalho, faz-se necessário 

retornar nosso olhar para o art. 156 da Constituição Federal, uma vez que o 

legislador asseverou que os serviços tributáveis seriam definidos em lei 

complementar. Qual foi essa definição? Ela conflita com a definição de serviços 

estabelecida no direito privado? 

Quando da promulgação da Constituição de 1988, encontrava-se em vigor 

o Decreto-lei 406/68, o qual foi recepcionado como lei complementar para atender 

ao requisito firmado pelo art. 156 da CF/88. O referido Decreto trazia em seu art. 

8º a norma que instituía o ISS, cujo teor reproduzimos: 

Art. 8º O impôsto de competência dos Municípios, sôbre serviços 
de qualquer natureza, tem como fato gerador a prestação, por 
emprêsa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento 
fixo, de serviço constante da lista anexa. 

 

Depreende-se do dispositivo acima que o legislador não trouxe uma 

definição conotativa, utilizando o vocábulo no mesmo sentido usado no direito 

privado, ou seja, de trabalho executado em favor de outrem. Todavia, ao trazer 

uma lista na qual constavam os serviços passíveis de tributação, a norma acaba 

por firmar uma definição por meio de denotação, apontando, entre todos os 

trabalhos que poderiam se enquadrar no conceito de serviço, aqueles que 

adentrarão no mundo do Direito, ou seja, aqueles que ensejaram a tributação por 

meio do ISS. 



133 

 

 

Isso porque, conforme afirmamos nos itens inaugurais deste trabalho, o 

Direito seleciona os fatos intersubjetivos que pretende regular, realizando um 

corte na realidade para juridicizar apenas aqueles que entende pertinente. Daí a 

importância da lista anexa, que determina exatamente os trabalhos que comporão 

o critério material da norma do ISS.  

Em 01.08.2003, a Lei Complementar 116 entrou em vigor e revogou 

parcialmente o Decreto-lei 406/68. Todavia, o artigo inaugural do novo diploma 

manteve a mesma forma de definição, asseverando que o ISS tem como fato 

gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa. Ou seja, manteve-se o 

acolhimento do conceito de serviço tal qual construído pela norma de direito 

privado, mantendo ainda uma definição denotativa ao apontar quais os serviços 

considerados como tributáveis. 

Dessa forma, tanto o significado do termo serviço firmado no art. 156 da 

Carta Magna quanto aquele utilizado nos diplomas infraconstitucionais foram 

construídos a partir dos diplomas do direito privado. Neste ponto, como o conceito 

foi utilizado para delimitar competências, o legislador infraconstitucional não 

possui liberdade para alterá-lo (para fins de ISS). Permitir referida alteração 

significaria atribuir maior poder ao legislador infraconstitucional que à própria 

Constituição, além de consistir em afronta ao art. 110 do Código Tributário 

Nacional.  

Sendo assim, podemos concluir que: (i) o constituinte utilizou o termo 

serviço no mesmo sentido firmado no direito privado; (ii) o direito privado 

conceitua serviço como o trabalho realizado por uma pessoa em favor de outra 

(que não se enquadre na relação de trabalho); (iii) a Lei Complementar não 

poderá elencar como serviço passível de incidência do ISS algo que não se 

adeque ao conceito de direito privado; e (iv) a norma tributária não poderá 

modificar o conceito privado de serviço, uma vez que este foi utilizado para 

delimitar a competência tributária. 
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4.1.1 Caso da locação de bens móveis – não incidência de ISS 

 

Interessante discussão acerca do conceito de serviço foi realizada quando 

posto à apreciação do Supremo Tribunal Federal, em 11.10.2000, o Recurso 

Extraordinário 116.121-3, no qual foi debatida a possibilidade de incidência do ISS 

sobre os contratos de locação de guindastes. Como a locação de bens móveis 

constava no item 79 da lista de serviços previstos pelo Decreto-lei 406/48 (com 

redação dada pela Lei Complementar 56/87), para a resolução da demanda, os 

Ministros deveriam responder a uma questão central: a locação de guindastes se 

enquadra no conceito de serviço?  

O Ministro Octavio Gallotti consignou em seu relatório que a matéria, 

envolvendo inclusive as mesmas partes, já havia sido apreciada pela Segunda 

Turma do STF quando da análise do RE 112.947-6/SP, restando decidido que a 

locação de bens móveis se adequa ao conceito de serviço ante sua utilitatis 

causa, que não é apenas o uso e gozo da coisa. Na locação de guindastes, o foco 

estaria na atividade desenvolvida com os mesmos, razão pela qual o Supremo 

havia decidido pela incidência do ISS naquele caso. De igual modo decidiu o STF 

quando do julgamento do RE 115.103-0/SP. Dessa forma, seguindo os julgados 

anteriores da Suprema Corte, o Ministro asseverou que a palavra serviço não 

deveria buscar seu sentido no sistema jurídico, mas sim no sistema econômico, 

conforme demonstra o fragmento de seu voto abaixo reproduzido: 

Após situar a controvérsia em se indagar se a palavra “serviços” 
foi tomada na acepção econômica, ou diversamente, em sentido 
técnico-jurídico de direito privado, adverte S. Exa. “4. O vocábulo 
‘serviço’ não corresponde a nenhuma conceituação específica de 
direito privado.” [...]196 

 

Além de tomar o vocábulo serviço em sentido diverso daquele previsto no 

direito privado, o relator ressaltou ainda o ISS foi instituído em substituição ao 

imposto sobre indústria e profissões, o qual incidia sobre a circulação de bens 

imateriais. Sob tais argumentos, Octavio Gallotti negou provimento ao Recurso 

                                            

196 Fl. 679/680 do Acórdão que julgou o RE 116.121-3. 
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Extraordinário. Os Ministros Carlos Veloso e Nelson Jobim votaram na sequência 

do julgamento, acatando o mesmo entendimento exposto pelo relator. 

Ao proferir seu voto, o Ministro Marco Aurélio abriu a divergência 

ressaltando o caráter pedagógico do art. 110 do Código Tributário Nacional, no 

qual foi dado um alerta ao legislador infraconstitucional para obedecer ao conceito 

de direito privado utilizado na repartição de competências. Seguindo essa linha, o 

Ministro defendeu que o significado de serviço deve ser colhido no direito privado, 

destacando o caráter unitário e sistemático do Direito, senão vejamos: 

Em síntese, há de prevalecer a definição de cada instituto, e 
somente a prestação de serviços, envolvido na via direta o esforço 
humano, é fato gerador do tributo em comento. Prevalece a ordem 
natural das coisas cuja força surge insuplantável; prevalecem as 
balizas constitucionais e legais, a conferirem segurança às 
relações Estado-contribuinte; prevalece, alfim, a organicidade do 
próprio Direito, sem a qual tudo será possível no agasalho do 
interesse do Estado, embora não enquadráveis como primários.197 

 

Acompanhando a divergência instaurada por Marco Aurélio, o Min. Celso 

de Mello também defendeu que o sentido conferido ao termo serviço deverá ser 

construído tomando por base o conceito firmado no direito privado. Dessa forma, 

não haveria como se admitir a conceituação como serviço de algo que não 

constitua uma obrigação de fazer, conforme se extrai de seu voto: 

Cabe advertir, neste ponto, que a locação de bens móveis não se 
identifica e nem se qualifica, para efeitos constitucionais, como 
serviço, pois esse negócio jurídico – considerados os elementos 
essenciais que lhe compõem a estrutura material – não envolve a 
prática de atos que consubstanciam um praestare ou um 
facere.198 

 

Por sua vez, o Ministro Ilmar Galvão negou provimento ao Recurso 

Extraordinário, sob o argumento de que colocar a coisa à disposição do locatário 

não corresponderia a uma prestação de dar. Entendia que o julgamento deveria 

ter o mesmo desfecho dos anteriores, ao afirmar que “é realmente de se 

estranhar que há trinta e dois anos se pague tributo sobre essa atividade e, de 

                                            

197 Fl. 705 do Acórdão que julgou o RE 116.121-3. 
198 Fl. 708 do Acórdão que julgou o RE 116.121-3. 
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repente, é inconstitucional”.199 Até esse momento, somavam-se quatro votos pela 

negativa de provimento ao Recurso Extraordinário e somente dois favoráveis. 

No entanto, os Ministros Sepúlveda Pertence, Sydney Sanches e Moreira 

Alves votaram pelo provimento do RE 116.121-3/SP, modificando a então vigente 

jurisprudência do STF para firmar a inconstitucionalidade da cobrança do ISS 

sobre a locação de bens móveis (guindastes), sob o argumento de que somente 

às obrigações de fazer se adequam ao conceito de serviço, o qual deverá ser 

construído tomando por base o direito privado. 

Concordamos com a interpretação que prevaleceu no julgamento do 

Recurso Extraordinário, uma vez que, como asseveramos linhas acima, o termo 

serviço foi utilizado na Constituição Federal no mesmo sentido que lhe era 

atribuído pelo direito privado. Dessa forma apenas os trabalhos que constituam 

obrigação de fazer firmadas sob a ótica do direito privado podem ser objeto de 

incidência do ISS, como corroboram as palavras de Susy Gomes Hoffmann:200 

Para o Direito Civil, a prestação de um serviço insere-se dentre as 
obrigações de fazer; portanto, seguindo a rigidez constitucional no 
trato da repartição da competência tributária e o comando do art. 
110 do Código Tributário Nacional, o legislador infraconstitucional, 
ao indicar os serviços que serão tributáveis pelo ISS, comente 
poderá indicar aqueles que se encontram no campo da incidência 
das obrigações de fazer, daí, excluindo-se, por exemplo, a 
locação de bens que se caracteriza como obrigação de dar. 

 

Sendo assim, podemos concluir que, como a Constituição utilizou o 

vocábulo serviço, para fins de ISS, no mesmo sentido atribuído pelo direito 

privado, considerando-o como apenas os trabalhos que constituam uma 

obrigação de fazer, apenas os serviços que se adequem a esse conceito poderão 

constituir a materialidade do ISS. Assim, por não se adequar ao conceito de 

serviço, não deve incidir ISS sobre a locação de bens móveis, sendo vedado ao 

legislador infraconstitucional indicar em tal lista algo que não se adeque ao 

                                            

199 Fl. 714/715 do Acórdão que julgou o RE 116.121-3. 
200 HOFFMANN, Susy Gomes. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. In: DE SANTI, E. 
M. (coord.). Curso de Especialização em Direito Tributário: Estudos analíticos em homenagem a 
Paulo de Barros Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 507. 
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conceito privado de serviço, sob pena de afrontar a Constituição Federal e o art. 

110 do Código Tributário Nacional. 

 

4.2 O conceito de “mercadoria” para incidência do ICMS 

 

Ao delinear a esfera de atuação tributária dos Estados, o Constituinte 

atribuiu-lhes por meio do art. 155, inciso II, da Constituição Federal de 1988 a 

legitimidade para criar o imposto sobre “operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 

iniciem no exterior”, usualmente conhecido como Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS. 

Da referida norma constitucional é possível construirmos três regras-

matrizes, cujas hipóteses de incidência possuem como materialidade: 201  (i) a 

realização de operações relativas à circulação de mercadorias; (ii) a prestação de 

serviços de comunicação; e (iii) a prestação de serviços de transporte 

interestadual ou intermunicipal. Realizaremos um corte epistemológico na norma 

para voltarmos nossa atenção tão-somente à primeira materialidade mencionada. 

Firmamos então o pacto semântico de que, nas linhas que se seguem, sempre 

que mencionarmos o ICMS estaremos tratando das operações de circulação de 

mercadoria, elucidando ao fim como essa materialidade está vinculada ao 

conceito de mercadoria cunhado pelo direito privado. 

Para que seja possível atribuir sentido ao dispositivo constitucional do 

ICMS, faz-se imperioso investigarmos qual o significado dos termos operação, 

circulação e mercadorias, de modo a possibilitar que o intérprete construa uma 

significação que busque respaldo no sistema jurídico.  

                                            

201  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 645. 
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O cerne do tributo ora em análise encontra-se firmado sobre o termo 

operação, assim entendido como sinônimo de negócios jurídicos realizados entre 

os particulares, conforme nos ensinam Geraldo Ataliba e Cléber Giardino,202 in 

verbis: 

O conceito nuclear da materialidade da hipótese de incidência do 
ICM é o de operações. Esta é, efetivamente, uma expressão 
substantiva de descrição constitucional do tributo; é o núcleo em 
torno do qual se constrói a própria descrição do campo de 
competência dos Estados. Os demais termos, constantes dessa 
locução constitucional, são adjetivos em torno do substantivo 
operações. 

[...] operações são atos jurídicos; atos regulados pelo Direito 
como produtores de determinada eficácia jurídica; são atos 
juridicamente relevantes. 

 

No entanto, não são todos os negócios jurídicos que devem ser tributados 

por meio do ICMS, mas tão-somente aqueles que promovam a circulação das 

mercadorias. Assim como todos os vocábulos, o termo circulação também possui 

uma multiplicidade de sentidos, nos interessando tão-somente o jurídico, o qual é 

firmado por Paulo de Barros Carvalho como “a passagem das mercadorias de 

uma pessoa para outra, sob o manto de um título jurídico, com a consequente 

mudança de patrimônio”.203 Nesse mesmo sentido são as palavras de Geraldo 

Ataliba e Cléber Giardino:204  

Circular significa, para o Direito, mudar de titular. Se um bem ou 
mercadoria muda de titular, circula, para efeitos jurídicos. 
Convenciona-se designar por titularidade de uma mercadoria à 
circunstância de alguém deter poderes jurídicos de disposição 
sobre a mesma, sendo ou não seu proprietário (disponibilidade 
jurídica). 

 

Embora uma leitura apressada da locução constitucional operações de 

circulação de mercadoria já tenha levado alguns operadores a entenderem que o 

objeto da tributação é a circulação, ressaltamos que é a operação que é o objeto 

                                            

202 ATALIBA, Geraldo; GIARDINO, Cláber. Núcleo da definição constitucional do ICM. Revista de 
Direito Tributário. São Paulo, ano VII, nº 25-26. p. 104. 
203  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 648. 
204 ATALIBA, Geraldo; GIARDINO, Cláber. Núcleo da definição constitucional do ICM. Revista de 
Direito Tributário. São Paulo, ano VII, nº 25-26. p. 111. 
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da tributação, e não a circulação. Isso porque a mudança de titularidade nem 

sequer exige a circulação física do objeto, bastando sua transferência de 

titularidade cuja realização é feita por diversas vezes por meio de ficções tais 

como a tradição ficta. Nesse sentido, Geraldo Ataliba205 ressalta a maior ênfase 

que deve ser conferida ao termo operação quando contraposto à circulação, 

senão vejamos: 

A perfeita compreensão e a exegese dos textos normativos a ele 
referentes evidencia prontamente que toda a ênfase deve ser 
posta no termo “operação” mais do que no termo “circulação”. A 
incidência é sobre operações e não sobre o fenômeno da 
circulação. 

 

Estabelecido o sentido dos termos operações e circulação, passamos a 

analisar o sentido do adjunto adnominal “de mercadorias”. Este possui a função 

elementar de nos apontar que nem todas as operações de circulação darão 

ensejo à incidência do ICMS, mas tão-somente aquelas que tenham por objeto as 

mercadorias.206 Nota-se, portanto, que o termo mercadoria acaba por delimitar o 

espectro de atuação do legislador. Mas o que é mercadoria? 

Em sua tese apresentada para obtenção da livre docência em direito 

tributário na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, intitulada A Regra 

Matriz do ICM, o professor Paulo de Barros Carvalho207 empreendeu a busca pelo 

sentido do vocábulo mercadoria, asseverando que 

o étimo do termo “mercadoria” está no Latim obrigatoriedade ao 
mercatura obrigatoriedade ao tudo aquilo que pode ser objeto de 
compra e venda; o que se comprou para pôr à venda. Evoluiu de 
merx, mercis (sobretudo no plural: merces, mercium), o que é 
objeto de comércio. Para ANTENOR NASCENTES (123), 
mercadoria é “qualquer objeto natural ou manufaturado que se 
possa trocar e que, além dos requisitos comuns a qualquer bem 
econômico, reúna outro requisito extrínseco, a destinação ao 
comércio.” 

[...] 

                                            

205 ATALIBA, Geraldo. Sistema Constitucional Tributário Brasileiro. 1ª ed. São Paulo: RT, 1966 p. 
246. 
206  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: 
Noeses, 2008. p. 648. 
207 CARVALHO, Paulo de Barros. A regra matriz do ICM. (Tese de Livre Docência em Direito) – 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1981. p. 204/205. 
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Não se presta o vocábulo, de proporção unívoca, para dignar, nas 
províncias do Direito, senão a coisa móvel, corpórea, que está no 
comércio, equivale dizer, entre os bens suscetíveis de serem 
negociados. Dentro desse conceito, porém, admite pequenas 
variações de conteúdo, podendo significar coisas fungíveis e 
infungíveis. Assim, tanto é mercadoria a obra de arte, exposta à 
venda numa galeria, como o alimento e até mesmo o dinheiro com 
que especula a instituição financeira. 

 

Ao traçar a competência do Estado para instituir o ICMS sobre as 

operações de mudança de titularidade de mercadorias, o Constituinte utilizou-se 

do conceito de mercadoria estabelecido pelo direito privado para delimitar quais 

os bens cuja circulação seria objeto da tributação. Isso porque, à época da 

Constituição de 1988, o Direito construía o conceito de mercadoria tomando por 

base o art. 191 do Código Comercial,208 (Lei 556/1850) segundo o qual apenas os 

bens corpóreos móveis ou semoventes objetos de contrato de compra e venda 

mercantil se adequam ao conceito jurídico de mercadoria. 

Embora a primeira parte do Código Comercial (que tratava sobre a compra 

e venda mercantil) tenha sido revogada pelo Código Civil de 2002, este diploma 

manteve intacta as notas conceituais das mercadorias em seus arts. 481 e 

seguintes, firmando inclusive que a mudança de titularidade das coisas ocorre 

com a tradição (conforme art. 1.267 do CC/02).  

Assim, nota-se, que ao firmar a norma de competência esculpida no art. 

155, II da Carta Magna, o legislador utilizou-se de um conceito de direito privado 

para traçar o âmbito de atuação do Estado no tocante ao ICMS. Por 

consequência de tal encampação, tem-se que as normas tributárias devem se 

ater ao conceito privado de mercadoria, sob pena de alterar conceito utilizado 

                                            

208 Art. 191 - O contrato de compra e venda mercantil é perfeito e acabado logo que o comprador e 
o vendedor se acordam na coisa, no preço e nas condições; e desde esse momento nenhuma das 
partes pode arrepender-se sem consentimento da outra, ainda que a coisa se não ache entregue 
nem o preço pago. Fica entendido que nas vendas condicionais não se reputa o contrato perfeito 
senão depois de verificada a condição (artigo nº 127). 
É unicamente considerada mercantil a compra e venda de efeitos móveis ou semoventes, para os 
revender por grosso ou a retalho, na mesma espécie ou manufaturados, ou para alugar o seu uso; 
compreendendo-se na classe dos primeiros a moeda metálica e o papel moeda, títulos de fundos 
públicos, ações de companhias e papéis de crédito comerciais, contanto que nas referidas 
transações o comprador ou vendedor seja comerciante. 
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para delimitação de competência, o que é vedado pelo art. 110. Nesse sentido, 

vejamos as palavras de Roque Antonio Carrazza:209  

Observe-se que, quando a Constituição aludiu a mercadorias, 
encampou conceito que já estava perfeitamente desenhado pela 
lei comercial (lei de caráter nacional). 

A ninguém deve causar estranheza que assim seja, pois, como 
lecionava o saudoso Gian Antonio Micheli – ex-Catedrático de 
Direito Tributário da Universidade de Roma –, o Direito Tributário 
é um Direito de Superposição, isto é, que pode captar conceitos e 
assimilar institutos, tais como lhe são fornecidos por outros 
setores do mundo jurídico. De fato, ele busca, em outras 
categorias jurídicas, os dados e formas de que se utiliza, para 
fazer nascer tributos (propriedade, mercadoria, compra e venda, 
transmissão de direitos imobiliários etc.). Nesse sentido, aliás, o 
art. 110 do CTN. 

Logo, mercadoria, para fins de tributação por via de ICMS, é o que 
a lei comercial considera mercadoria. Segue-se, daí, que não 
pode a lei dos Estados ou do Distrito Federal alterar este conceito, 
para fins tributários. Por quê? Porque esta não é uma matéria sob 
reserva de lei tributária (hipótese em que, aí, sim, seria 
modificável pela própria entidade tributante). 

 

É interessante notar que ao final o aludido professor ressalta que a matéria 

não está sob a batuta do legislador tributário. Isso ocorre não porque já existiria 

um conceito de mercadoria firmado no direito privado, mas em decorrência de 

esse conceito ter sido utilizado para delimitar competência, adequando-se então a 

hipótese de imutabilidade firmada no art. 110 do Código Tributário Nacional.  

A ressalva feita no parágrafo anterior tem por escopo deixar evidente que 

não é qualquer conceito firmado pelo direito privado que não poderá ser 

modificado (restringindo ou alargando as notas de alcance do termo) pelas 

normas de direito privado, mas tão-somente aqueles utilizados na atribuição de 

competência. Apesar de o art. 110 do CTN ser claro nesse sentido, é comum 

encontrarmos discussões pragmáticas em que essa linha limítrofe à alteração de 

sentido (utilização do termo para definição de competência) é esquecida pelos 

operadores, culminando por afirmar (equivocadamente) que os conceitos de 

direito privado não podem ser alterados por normas tributárias. 

                                            

209 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 10ª ed., São Paulo: Malheiros: 2005. p. 42. 



142 
 

 

Portanto, entendemos que o conceito de mercadoria para fins de ICMS 

deve ser aquele firmado pelo direito privado, compreendendo todos os objetos 

corpóreos móveis que se encontram postos à compra e venda mercantil. Isso 

porque referido conceito foi utilizado pela Constituição Federal para delimitar 

competências, sendo vedado à norma tributária realizar modificações neste 

conceito, sob pena de afrontar o disposto no art. 110 do Código Tributário 

Nacional. 

 

4.2.1 Incidência do ICMS sobre softwares 

 

Com a evolução da tecnologia, alguns conteúdos que necessitam de bens 

corpóreos para serem transmitidos a outras pessoas, tais como a música, os 

filmes e os softwares de computador, passaram a dispensar seu invólucro físico 

para a realização da comercialização, sendo transmitidos por meio de downloads. 

Referida mudança tecnológica trouxe à baila alguns questionamentos: o conceito 

de mercadoria poderia abranger bens incorpóreos? O software apenas pode ser 

tributado quando vendido em CD?  

A questão foi levada a apreciação do Supremo Tribunal Federal pela 

primeira vez em 1998, por meio do RE 176.626-3/SP, havendo o relator Ministro 

Sepúlveda Pertence firmado que a existência de um corpo físico é indispensável 

para que um objeto se enquadre no conceito de mercadoria, asseverando: 

Estou, de logo, em que o conceito de mercadoria efetivamente 
não inclui os bens incorpóreos, como os direitos em geral: 
mercadoria é bem corpóreo objeto de atos de comércio ou 
destinado a sê-lo. 

 

Com base na premissa acima o Ministro distinguiu os softwares 

customizados daqueles de prateleira, firmando que apenas os últimos deveriam 

ser alcançados pelo ICMS. 

Todavia, o entendimento firmado no excerto suso transcrito encontra-se em 

ampla discussão no meio jurídico, haja vista a ânsia dos entes estaduais para 
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tributar os softwares, o que somente seria possível modificando-se o conceito de 

mercadoria para admitir o enquadramento de bens incorpóreos. Nesse sentido 

atuou o Estado do Mato Grosso ao firmar no art. 2º, § 1º, inciso VI, da Lei 

7.098/98 que o ICMS incidiria “sobre as operações com programa de computador 

– software –, ainda que realizadas por transferência eletrônica”.  

Aludida lei foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.945/MT e, 

em julgamento da medida cautela, o Ministro Nelson Jobim firmou posicionamento 

inovador, firmando a necessidade de modificação do conceito de mercadoria para 

abarcar também os bens incorpóreos, conforme demonstra o trecho de seu voto 

cujo teor reproduzimos: 

Entretanto, a revolução da internet demoliu algumas fronteiras por 
meio da criação e aprimoramento de um “mundo digital”.  

A época hoje é de realizações de negócios, operações bancárias, 
compra de mercadorias, acesso a banco de dados de 
informações, compra de músicas e vídeos, e aquisição de 
programa de computador nesse ambiente digital.  

Não há nessas operações a referência ao corpóreo, ao tateável, 
mas simplesmente pedidos, entregas e objetos que são, em 
realidade, linguagem matemática binária.210 

 

Entre os Ministros da Suprema Corte que analisaram a Medida Cautelar da 

ADIN 1.945/MT, apenas o relator, Ministro Octávio Gallotti, se manifestou pela 

manutenção do entendimento anteriormente firmado, no sentido de que 

mercadoria somente deve abranger bens corpóreos, nos moldes do que 

determinam as normas de direito privado. 

O resultado do julgamento da Medida Cautelar na ADIN 1.945/MT confirma 

as premissas traçadas nos itens inaugurais desta dissertação, em que firmamos 

que não há um sentido a ser extraído do texto, mas sim um sentido a ser 

construído pelos intérpretes quando em contato com as palavras crivadas no seu 

suporte físico. É preciso destacar que a decisão foi firmada em sede de medida 

cautelar e por isso não representa, ainda, uma modificação do conceito de 

mercadoria por parte do Supremo Tribunal Federal. 

                                            

210 Fl. 60 do acórdão proferido na ADI 1.945-MC/MT. 
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Com a devida vênia, não comungamos do entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na ADI 1.945/MT. 

Isso porque, conforme destacamos no item anterior, o conceito de mercadoria foi 

utilizado para delimitação da competência tributária, devendo manter-se incólume 

tal como firmado no direito privado. 

Assim, entendemos que o conceito de mercadoria firmado pelo direito 

privado e utilizado pelo Constituinte para delimitar a competência tributária não 

poderia ser alterado (limitando-se aos bens móveis, corpóreos e utilizados em 

operações mercantis), sob pena de afronta ao disposto no art. 110 do Código 

Tributário Nacional, sendo vedado ao legislador infraconstitucional ampliar, por via 

transversa, a competência que lhes foi atribuída.  

 

4.3 O conceito de propriedade para fins de IPVA 

 

A Constituição Federal de 1988 conferiu aos Estados a competência para 

instituir o imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), conforme 

crivado no art. 155, inciso III. De acordo com o aludido dispositivo, as normas 

infraconstitucionais deveram eleger como materialidade o fato de alguém ser 

proprietário de veículo automotor.211  

Nota-se que o Constituinte se utilizou de um conceito de direito privado 

(propriedade) para outorgar competência tributária do IPVA. Desse modo, para 

verificar se o legislador infraconstitucional está obedecendo aos limites de sua 

                                            

211 Como o conceito de veículo automotor não foi firmado por normas de direito privado, não 
abordaremos as polêmicas existentes em torno dessa conceituação. No entanto, oportuno trazer 
as definições mencionada por Luísa Cristina Miranda Carneiro: “O termo veículo advém do latim 
vehiculum, e, conforme o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, pode ser conceituado como 
‘qualquer meio usado para transportar ou conduzir pessoas, animais ou coisas, de um lugar para o 
outro.’ [...] ‘automotores’. Tal vocábulo decorre da junção das palavras auto e motor ou, como 
colocado no Dicionário Houaiss, sinônimo de automóvel, cujo conceito atribuído é ‘(i) a qualidade 
de um objeto cujo movimento resulta de mecanismo próprio, sem intervenção de força exterior’, 
‘movido a motor’; ou ‘(ii) qualquer veículo, movido a motor de explosão, geralmente de quatro 
rodas, que se destina ao transporte de passageiros ou cargas (In: CARNEIRO, Luísa Cristina 
Miranda. IPVA: teoria, prática e questões polêmicas. 1ª ed. São Paulo: Noeses, 2016. p. 120). 
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competência, respeitando assim o que preconiza o art. 110 do Código Tributário 

Nacional, devemos delimitar os lindes do termo propriedade. 

Realizando uma incursão na legislação que versa sobre o direito privado, 

verifica-se que a propriedade é regulada por meio do Código Civil como um dos 

Direitos Reais, conforme determina o art. 1.225, inciso I, do diploma em 

comento.212 Dada sua importância, o Livro III do Código Civil (Do Direito das 

Coisas) dedicou o Título III inteiro à disciplina da Propriedade. 

Dado que a propriedade se encontra inserida na parte do Código Civil 

denominada Direito das Coisas (também referida pela doutrina pela expressão 

Direitos Reais), cabe-nos realizar a ressalva de que essa expressão não indica 

que referidas normas disciplinem a relação entre o homem e as coisas. A coisa 

(bem móvel, imóvel ou direitos) será tão-somente o objeto do direito conferido ao 

seu titular. A relação jurídica a ser estabelecida tem em um dos polos o titular 

desse direito, e no outro todos os indivíduos que não são titulares do direito em 

análise, conforme nos ensina Caio Mário da Silva Pereira:213 

No direito real existe um sujeito ativo, titular do direito, e há uma 
relação jurídica, que não se estabelece com a coisa, pois que esta 
é o objeto do direito, mas tem a faculdade de opô-la erga omnes, 
estabelecendo-se desta sorte uma relação jurídica em que é 
sujeito ativo o titular do direito real, e sujeito passivo a 
generalidade anônima dos indivíduos. 

 

Referida ressalva se faz necessária para nos mantermos fiéis à premissa 

estabelecida neste trabalho, de que o Direito possui por função regular as 

condutas intersubjetivas. Nas relações (de propriedade) analisadas nesse tópico, 

temos relações jurídicas entabuladas entre o proprietário e toda a coletividade 

que compreende os demais indivíduos.214 

                                            

212 “Art. 1.225. São direitos reais: I - a propriedade”. 
213 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. IV. 19 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2007. p. 02/03. 
214  Neste sentido, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald afirmam que “[...] não há 
relação jurídica entre o sujeito e a coisa, mas direito de dominação ou de poder. Em suma, não é 
censurável a idéia da configuração de uma relação jurídica envolvendo o titular do direito real e, 
do outro, um hipotético sujeito passivo universal ou uma virtual comunidade de pessoas. Porém, 
trata-se de um relacionamento negativo, de exclusão” (Direitos Reais. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2006. p. 16). 
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O conceito de propriedade é criado partindo-se dos direitos que são 

atribuídos ao seu titular, quais sejam, o de usar, gozar e dispor da coisa, 

conforme dispõe o art. 1.228 do Código Civil: 

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor 
da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 
injustamente a possua ou detenha.  

 

Partindo do dispositivo supra, Caio Mário da Silva Pereira arremata o 

conceito de propriedade ao afirmar que “a propriedade é o direito de usar, gozar e 

dispor da coisa, e reivindicá-la de quem injustamente a detenha”.215  

Para que o entendimento acerca do conceito de propriedade seja completo, 

faz-se necessário elucidar o sentido técnico dos vocábulos “usar”, “gozar” e 

“dispor”, razão pela qual nos utilizamos das palavras de Sílvio de Salvo 

Venosa:216 

A faculdade de usar é colocar a coisa a serviço do titular sem 
alterar-lhe a substância. [...] 

Gozar do bem significa extrair dele benefícios e vantagens. 
Refere-se à percepção de frutos, tanto naturais como civis. 

A faculdade de dispor envolve o poder de consumir o bem, alterar-
lhe sua substância, aliená-lo ou gravá-lo. É o poder mais 
abrangente, pois quem pode dispor da coisa dela também pode 
usar e gozar. 

 

Aplicando os conceitos acima à propriedade dos veículos, podemos 

asseverar que seu uso seria a utilização para transporte de coisas ou pessoas, o 

gozo poderia ser exemplificado como o fato de arrendá-lo, por meio do qual o 

arrendador auferiria frutos financeiros do bem, e, por fim, a disposição seria a 

possibilidade de alienar ou doar o veículo. 

Dessa forma, tendo em vista que o constituinte crivou no art. 155, inciso III, 

que o imposto incidiria sobre a propriedade de veículos automotores, utilizando o 

conceito privado para definir a competência do ente tributante, tem-se que a 

                                            

215 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. IV. 20ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2010. p. 75. 
216 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direitos civil: direitos reais. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 178. 
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legislação ordinária que institui o IPVA apenas poderia tomar como materialidade 

a situação em que a relação de propriedade mostre-se presente.  

Ou seja, o fato gerador que desencadearia a incidência dessa exação seria 

a constatação do direito de usar, gozar e dispor do bem, configurando-se então a 

relação de propriedade. Dito por outros torneios, apenas poderia ser eleito como 

contribuinte desse tributo o proprietário. 

Todavia, é importante destacar que a propriedade restará configurada não 

somente quando o proprietário detenha efetivamente seus três atributos. Isso 

porque a propriedade pode ser considerada plena (quando reunidas as três 

faculdades no mesmo indivíduo) ou limitada (quando uma das faculdades foi 

cedida temporariamente a terceiro). Por esse motivo, Maria Helena Diniz217 afirma 

que 

a propriedade não é a soma desses atributos, ela é direito que 
compreende o poder de agir diversamente em relação ao bem, 
usando, gozando ou dispondo dele. Esses elementos podem 
concentrar-se num só indivíduo, caso em que a propriedade é 
plena, ou desmembrar-se, quando se transfere a outrem um de 
seus atributos [...] 

 

O conjunto das três faculdades atribuídas ao proprietário a doutrina 

conceitua como domínio (ou poderes dominiais), demonstrando a situação de 

poder do titular sobre a coisa. Referido conceito não se assemelha ao de 

patrimônio, o qual se refere à relação que o titular opõe à coletividade.218  

Dessa forma, tem-se que “o titular se priva de alguns poderes dominiais, 

mas não reduz em momento algum a sua condição de proprietário”.219 Por outro 

lado, aquele que recebeu e exerce um dos poderes inerentes à propriedade é 

denominado possuidor, conforme dispõe o art. 1.196 do Código Civil, in verbis: 

                                            

217 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Vol 4: direito das coisas. 27ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 130. 
218 Distinguindo domínio de propriedade, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald afirmam 
que “[...] domínio e propriedade são conceitos autônomos e complementares, no qual o domínio 
implica a situação de poder do titular sobre a coisa e as suas faculdades de uso, fruição e 
disposição. Já a propriedade se refere à relação do titular com a coletividade, face ao direito 
material de abstenção universal” (Direitos Reais. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 18). 
219 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2006. p. 19. 
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Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o 
exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 
propriedade. 

 

Sendo assim, para que seja obedecido o primado do direito constitucional, 

bem como seguindo o que determina o art. 110 do Código Tributário Nacional, as 

normas infraconstitucionais apenas poderiam eleger como contribuintes aqueles 

que detêm a propriedade (plena ou limitada). Contudo, verificaremos a seguir se o 

legislador infraconstitucional está autorizado a instituir o IPVA quando somente 

constatada a posse ou domínio útil do veículo.  

 

4.3.1 Impossibilidade de instituição do IPVA sobre a posse de veículo 

automotor? 

 

Conforme demonstramos no item supra, a materialidade do Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores consiste no fato de alguém ser proprietário 

desse determinado bem. Todavia, como a posse é conceituada como o exercício 

de um dos poderes inerentes à propriedade, poderia o legislador 

infraconstitucional instituir o IPVA tomando a posse como materialidade? A 

eleição da posse como cerne da exação configuraria uma burla a norma 

constitucional de competência e ao art. 110 do Código Tributário Nacional? É o 

que nos propomos a responder nas linhas que seguem. 

É preciso retomar as lições de direito privado, segundo o qual a 

propriedade é classificada como plena ou limitada. Na primeira, o proprietário 

conserva todas as faculdades inerentes à propriedade, ou seja, tem absoluto 

domínio sobre a coisa, podendo dela usar, gozar e dispor. Já na propriedade 

limitada, o proprietário dispõe de uma das faculdades inerentes à propriedade 



149 

 

 

(uso ou gozo), passando-a a terceiro, que passará a exercer a atribuição na 

qualidade de possuidor.220 

Tem-se então que o possuidor é aquele que recebeu e exerce um dos 

poderes ínsitos à propriedade, nos termos do que preconiza o art. 1.196 do 

Código Civil de 2002.  

Contudo é preciso esclarecer que, quando o proprietário confere ao 

possuidor o exercício de um dos atributos da propriedade, o titular não deixa de 

ser proprietário, conservando a propriedade limitada do bem. 221  Ao revés, o 

possuidor, dado que recebe apenas recebe e exerce um dos atributos da 

propriedade, não passa a ser proprietário. 

Quando determinada pessoa exerce a posse em nome de outrem (tal como 

ocorre com os administradores e empregados), determinado sujeito é considerado 

um mero detentor, conforme determina o art. 1.198 do Código Civil.222 Assim, 

Sílvio de Salvo Venosa adverte que o detentor “não usufrui do sentido econômico 

da posse, que pertence a outrem”.223 

Com base nos conceitos acima referidos de propriedade e posse, a 

legislação que disciplina a instituição do IPVA no Distrito Federal (Lei 7.431/85), 

determinou em seu art. 1º, § 5º, que o “fato gerador do Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a 

posse legítima do veículo automotor”. 

Ora, não podemos comungar com a opção eleita pelo legislador distrital. 

Isso porque a competência constitucional que lhe foi atribuída estava circunscrita 

ao conceito de propriedade. Como demonstramos linhas acima, o possuidor, 

apesar de exercer um dos atributos inerentes à propriedade, jamais se reveste da 

qualidade de proprietário. De igual forma, o domínio, enquanto relação travada 

                                            

220 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Vol 4: direito das coisas. 27ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 130. 
221 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2006. p. 19. 
222 Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para 
com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. 
223 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 43. 
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pelo possuidor com o veículo de modo a utilizá-lo, não configura seu detentor 

como proprietário. 

Sendo assim, entendemos que a instituição de IPVA tomando como 

materialidade a posse ou domínio ultrapassa os limites traçados pela norma 

constitucional do art. 155, inciso III, da Carta Magna de 1988, uma vez que 

referida norma designou como materialidade o conceito de propriedade 

(construído conforme o direito privado). Nesse sentido são as palavras de Luísa 

Cristina Miranda Carneiro,224 em obra destinada ao estudo do IPVA:  

Sabe-se que não se pode olvidar que qualquer pretensa definição 
da hipótese de incidência, em lei estadual ou distrital, extrapole 
esses lindes fixados pelo legislador constituinte. Por esses 
motivos, não podem prevalecer leis que determinem a incidência 
do IPVA sobre a mera posse ou detenção do veículo, já que estas 
representam apenas alguns dos elementos do direito de 
propriedade. 

 

Ademais, entendemos que a norma distrital em análise afronta ao art. 110 

do Código Tributário Nacional, uma vez que o conceito privado de propriedade foi 

utilizado para delimitar a competência tributária, não podendo ser alterado como 

pretendeu o art. 1º, § 5º, da Lei 7.431/85/DF.  

 Interessante destacar o posicionamento firmado pelo Ministro do STF 

Celso de Mello, quando do julgamento da ADIN 2.298-MC/RS 225 , na qual o 

governador do Rio Grande do Sul buscava a declaração de inconstitucionalidade 

de norma estadual que determinava que o taxista arrendatário de veículo faria jus 

à isenção do IPVA (art. 1º, § 5º da Lei 11.461/00/RS), sob o argumento de que o 

arrendatário é mero possuidor (e não proprietário), e por não ser contribuinte do 

tributo não poderia ser alcançado por norma isentiva. Vejamos o trecho 

elucidativo do voto proferido pelo relator Celso de Mello226 no caso sob análise: 

                                            

224 CARNEIRO, Luísa Cristina Miranda. IPVA: Teoria, Prática e Questões polêmicas. 1ª ed. São 
Paulo: Noeses, 2016. p. 130. 
225 Ressaltamos que o Ministro Celso de Mello restou vencido no caso em tela. Todavia, é preciso 
destacar que todos os demais Ministros que indeferiram o pedido de inconstitucionalidade o 
fizeram por meio de uma interpretação finalística, cujo objetivo era conferir uma vantagem aos 
taxistas que atuam em carros arrendados, não havendo qualquer um dos Ministros trazido 
argumentos tecnicamente sólidos o suficiente para defender seus posicionamentos. 
226 Fl. 18 da ADIN 2.298-MC/RS. 
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[...] o destinatário da isenção somente pode ser o sujeito passivo 
da obrigação tributária referente ao IPVA, vale dizer, o 
destinatário do benefício isencional é, unicamente, o 
proprietário do veículo automotor, e não aquele que, em virtude 
de um contrato de “leasing”, passa a ostentar a condição jurídica 
de mero possuidor direto do bem sobre o qual não dispõe de 
qualquer titularidade dominial, como ocorre no caso do taxista, 
que, em operação de financiamento, ainda não adquiriu a 
propriedade do veículo que utiliza em caráter profissional. 

 

Sendo assim, concluímos que o legislador infraconstitucional está adstrito 

ao conceito de propriedade, tal como esculpido pelo direito privado, ao editar as 

normas que determinem a materialidade do IPVA, não podendo eleger como fato 

gerador a mera posse do veículo, sob pena de afronta à norma constitucional 

firmada no art. 155, inciso III, e ao disposto no art. 110 do Código Tributário 

Nacional. 

 

4.4 Conceito de Receita e Faturamento no âmbito do PIS e COFINS 

 

Quando da promulgação da Carta Magna em 1988, entre as fontes de 

receita destinadas ao financiamento da seguridade social, o constituinte atribuiu à 

União a competência para instituir contribuições sociais a serem exigidas dos 

empregadores, as quais incidiriam sobre a folha de salários, o faturamento e o 

lucro, conforme determinava a redação original do art. 195, inciso I.227 

Entre as materialidades firmadas no art. 195 (folha de salários, faturamento 

e lucro), voltaremos nossa atenção tão-somente a contribuição incidente sobre o 

faturamento, investigando qual o conteúdo semântico atribuído a esse termo, bem 

como sua vinculação com as normas de direito privado. 

O termo fatura (cuja derivação é o faturamento) encontra-se presente no 

ordenamento jurídico desde 1850, uma vez que o Código Comercial (Lei 

                                            

227 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:  
I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro; 
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556/1850) se referiu ao mesmo como um documento entregue pelo vendedor ao 

comprador, quando da realização de vendas a prazo, pelo qual se 

instrumentalizava a compra e venda,228 como dispunha o art. 219229 do aludido 

diploma.  

Analisando o sentido jurídico do termo, vejamos a definição firmada no 

Dicionário Jurídico de De Plácido e Silva:230 

A fatura é o documento representativo da venda já consumada ou 
concluída, mostrando-se o meio pelo qual o vendedor vai exigir do 
comprador o pagamento correspondente, se não já foi paga e leva 
o correspondente recibo de quitação. 

 

Embora em sua origem a fatura tenha sido exigida apenas quando 

entabuladas vendas a prazo, a prática comercial tornou uma praxe sua emissão 

também para registrar a venda de mercadorias à vista ou firmar a prestação de 

um serviço.  

Assim, o faturamento passou a ser entendido como o ato de emitir a fatura, 

registrando todos os valores recebidos em decorrência da venda de mercadorias 

ou da prestação de serviços, asseverando Hugo de Brito Machado que “daí 

generalizou-se o significado da palavra faturamento, a significar o somatório dos 

valores das vendas de mercadorias e de prestação de serviços, fosse a vista, ou 

a prazo”.231 

Tem-se, portanto, que o conceito de faturamento foi firmado com base no 

direito privado (Direito Comercial), de modo a referir-se às receitas auferidas em 

                                            

228 MACHADO, Hugo de Brito. Cofins: Ampliação da base de cálculo e compensação do aumento 
da alíquota. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Contribuições sociais – problemas jurídicos 
(Cofins, PIS, CSLL e CPMF). São Paulo: Dialética, 1999. p. 100. 
229 “Art. 219 - Nas vendas em grosso ou por atacado entre comerciantes, o vendedor é obrigado a 
apresentar ao comprador por duplicado, no ato da entrega das mercadorias, a fatura ou conta dos 
gêneros vendidos, as quais serão por ambos assinadas, uma para ficar na mão do vendedor e 
outra na do comprador. Não se declarando na fatura o prazo do pagamento, presume-se que a 
compra foi à vista (artigo nº. 137). As faturas sobreditas, não sendo reclamadas pelo vendedor ou 
comprador, dentro de 10 (dez) dias subseqüentes à entrega e recebimento (artigo nº. 135), 
presumem-se contas líquidas.” 
230 SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1993. 2v. p. 275. 
231 MACHADO, Hugo de Brito. Cofins: Ampliação da base de cálculo e compensação do aumento 
da alíquota. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Contribuições sociais – problemas jurídicos 
(Cofins, PIS, CSLL e CPMF). São Paulo: Dialética, 1999. p. 102. 
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decorrência da atividade comercial da empresa. Nesse sentido, Geraldo Ataliba e 

Cláber Giardino 232  nos ensinam que somente quando os fatos sob análise 

refletirem a concretização de uma atividade da empresa (venda de mercadoria ou 

prestação de serviço) é que se estará diante de fatos cujas características 

preenchem as notas conceituais do faturamento, senão vejamos:  

o cerne ou consistência do fato traduzido financeiramente nesses 
faturamentos não pode deixar de ser o conjunto de negócios ou 
operações que a ele (faturamento) dá ensejo. Assim, para haver 
faturamento, é indispensável que se tenham realizado operações 
mercantis, ou vendido produtos, ou prestado serviços, ou 
realizado operações similares. Sobre tais operações é que, no 
caso, recairá́ a incidência. 

 

Exercendo a competência que lhe foi atribuída, o legislador instituiu a 

Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, bem 

como estabeleceu sua incidência sobre o faturamento da empresa, assim 

entendido como todas as receitas decorrentes de vendas de mercadorias e 

serviços, conforme determina seu art. 2º: 

Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois 
por cento e incidirá sobre o faturamento mensal, assim 
considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de 
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza. 
(original sem grifos) 

 

Nota-se que o conceito de faturamento firmado no dispositivo retro 

transcrito em tudo se amolda ao conceito de faturamento oriundo do Direito 

comercial. Nesse ponto, é importante ressaltar que o vocábulo receita se refere a 

um gênero que se refere à totalidade dos valores recebidos pela empresa 

(receitas operacionais, não operacionais, financeiras etc.), ao passo que o 

conceito de receita bruta compreende somente as receitas decorrentes das 

vendas de mercadorias e serviços.  

Dessa forma, concordamos com Aurora Tomazini de Carvalho quando 

afirma que o faturamento “é uma espécie de ‘receita’ decorrente da venda de 

mercadorias e da prestação de serviços. Seu conceito encaixa-se no de ‘receita’, 

                                            

232 ATALIBA, Geraldo; GIARDINO, Cléber. PIS – Exclusão do ICMS de sua base de cálculo. 
Revista de Direito Tributário nº 35, 1986. p. 156. 
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mas a recíproca não é verdadeira, pois é possível a existência de ‘receita’ sem 

faturamento”.233 

Ainda quando da vigência da Lei Complementar 70/91, o Supremo Tribunal 

Federal apreciou a Ação Declaratória de Constitucionalidade 01/DF na qual foi 

instado a se manifestar acerca da compatibilidade do art. 2º com a ordem 

constitucional. Nessa oportunidade, o relator, Ministro Moreira Alves, sedimentou 

que o conceito de receita bruta corresponde ao conceito de faturamento, sempre 

entendido como o produto de vendas, conforme se extraí do seu voto cujo teor 

transcrevemos: 

Note-se que a Lei Complementar nº 70/91, ao considerar o 
faturamento como a “receita bruta de vendas de mercadorias, de 
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza” nada 
mais fez do que lhe dar a conceituação de faturamento para 
efeitos fiscais, como bem assinalou o eminente Ministro Ilmar 
Galvão, no voto que proferiu no RE 150.764, ao acentuar que o 
conceito de receita bruta das vendas de mercadorias e de 
mercadorias e serviços “coincide com o de faturamento, que, para 
efeitos fiscais, foi sempre entendido como o produto de todas as 
vendas, e não apenas das vendas acompanhadas de fatura, 
formalidade exigida tão-somente nas vendas mercantis a prazo” 
(art. 1º da Lei 187/36). 

 

Ocorre que, com o advento da Lei 9.718/98, o legislador pretendeu alargar 

a base de cálculo da COFINS, passando a preconizar sua incidência sobre o 

faturamento, que dessa vez abarcaria toda e qualquer receita auferida, 

independentemente de serem originadas de venda de seus bens e serviços, 

conforme se depreende do art. 3º, § 1º, então vigente: 

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. (original sem grifos) 

 

                                            

233 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Tributação sobre receita – Definição do conceito de ‘receita’ 
para fins de incidência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de. 
Tributação e processo. São Paulo: Noeses, 2007. p. 118. 
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Depreende-se que o legislador tentou de maneira obtusa ampliar o 

conceito de faturamento, mantendo o vocábulo de modo a aparentar que cumpria 

a delimitação de competência firmada pelo art. 195, I, da Constituição Federal, 

mas ao mesmo tempo firmou uma definição de faturamento mais abrangente ao 

modificar o conceito de receita bruta. Pretendia, dessa forma, adotar um conceito 

de faturamento diverso daquele firmado pela norma de direito privado e já 

consolidado no ordenamento jurídico.  

Como o conceito de faturamento (cunhado de forma inaugural no Direito 

Comercial) foi utilizado na Constituição Federal para atribuir competência para a 

criação da contribuição em análise, a modificação desse conceito não poderia ser 

realizada pela legislação infraconstitucional, configurando uma afronta tanto à 

Carta Magna quanto ao art. 110 do Código Tributário Nacional, conforme 

asseverou Sacha Calmon Navarro Coêlho:234 

Uma interpretação adequada do texto constitucional, 
complementado pelo art. 110 do CTN, leva à conclusão de que 
não se permite o alargamento da base de cálculo da Cofins, de 
faturamento para receitas em geral, por meio de lei ordinária que 
venha a equiparar ou conceituar faturamento como a totalidade de 
receitas auferidas pela pessoa jurídica. 

 

Seguindo essa linha, quando o alargamento da base de cálculo da 

contribuição foi levado à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, o órgão 

firmou o entendimento de que a modificação do conceito de faturamento constitui 

clara afronta ao art. 110 do Código Tributário Nacional, conforme atesta a ementa 

transcrita abaixo: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 
AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS 
REALIZADA PELO ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718/98. ART. 110 
DO CTN. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE DIREITO PRIVADO. 
EQUIPARAÇÃO DOS CONCEITOS DE FATURAMENTO E 
RECEITA BRUTA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO 
PRETÓRIO EXCELSO. PRINCÍPIO DA UTILIDADE 
PROCESSUAL. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. 

                                            

234  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Pis/COFINS – Lei 9.718/98: Entidades fechadas e 
previdência privada. Revista Dialética de Direito Tributário, nº 55, São Paulo: Dialética, 2000. p. 
132. 
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1. Agravo regimental contra decisão que proveu parcialmente 
recurso especial para declarar indevida a cobrança da COFINS 
nos moldes exigidos pela Lei nº 9.715/98. A majoração da 
alíquota é devida, conforme decidiu o colendo STF. 2. A Lei nº 
9.718/98, ao ampliar a base de cálculo do PIS e da COFINS e 
criar novo conceito para o termo “faturamento”, para fins de 
incidência da COFINS, com o objetivo de abranger todas as 
receitas auferidas pela pessoa jurídica, invadiu a esfera da 
definição do direito privado, violando frontalmente o art. 110 
do CTN. 3. As jurisprudências do STJ e do colendo STF seguem 
a linha de que faturamento equivale à receita bruta, resultado da 
venda de bens e serviços pela empresa. A base de cálculo da 
contribuição, exigida nos termos da LC nº 70/91 e delimitada pelo 
Direito Privado, não pode ser alterada por legislação ordinária (Lei 
nº 9.718/98), em razão do princípio da hierarquia das leis. [...] 

(AgRg no Agravo nº 954.490/SP, 1ª Turma; Relator Ministro José 
Salgado. J. 24.03.2008. DJ 24.08.2008.) 

 

Além da ilegalidade por afronta ao art. 110, a tentativa de modificação do 

conceito de faturamento foi devidamente obstada pela Corte Suprema, uma vez 

que o § 1º do art. 3º da Lei 9.718/98 foi julgado inconstitucional quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 390.840-5/MG.235  

Nessa oportunidade, o relator Ministro Marco Aurélio sedimentou o 

entendimento de que a alteração do conceito de faturamento por meio da maior 

amplitude conferida ao conceito de receita bruta ofende tanto a constituição 

quanto posicionamento já firmado pelo STF quando do julgamento da ADC 01/DF. 

Vejamos trecho do aludido voto: 

Não fosse o § 1º que se seguiu, ter-se-ia a observância da 
jurisprudência desta Corte, no que ficara explicitado, na Ação 
Declaratória de Constitucionalidade nº 1-1/DF, a sinonímia dos 
vocábulos “faturamento” e “receita bruta”. Todavia, o § 1º veio a 
definir esta última de forma toda própria [...] 

O passo mostrou-se demasiadamente largo, olvidando-se, por 
completo, não só a Lei Fundamental como também a 
interpretação desta já proclamada pelo Supremo Tribunal 

Federal.236 

 

Firmada a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da 

COFINS, restando impossibilitada a modificação do sedimentado conceito privado 

                                            

235 Neste mesmo sentido os Recursos Extraordinários 357.950; 358.273 e 346.084. 
236 Fl. 11 do acórdão. 
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de faturamento, o texto constitucional do art. 195 foi alterado por meio da Emenda 

Complementar 20/98, passando a prever em seu inciso I, alínea b, que a 

contribuição poderia incidir sobre “a receita ou faturamento”.  

A partir da Emenda Constitucional, não havia mais óbice para que a 

contribuição social pudesse ser instituída sobre receitas diversas da receita bruta, 

razão pela qual o PIS e a COFINS passaram a incidir sobre a totalidade das 

receitas auferidas pelas empresas, conforme previu o art. 1º das leis 10.637/02 e 

10.833/03, respectivamente.237 

 Sendo assim, restou sedimentado, anteriormente à edição da Emenda 

Constitucional 20/98, que o conceito privado de faturamento havia sido utilizado 

pelo Constituinte para delimitar a competência da União, razão pela qual sua 

alteração por leio de lei infraconstitucional não se compactuava com a ordem 

constitucional, bem como constituía afronta ao art. 110 do Código Tributário 

Nacional. 

 

4.5 O Conceito civil de “prédio” e sua repercussão nos créditos de PIS e 

COFINS 

 

Nos itens precedentes desse capítulo abordamos a construção de sentido 

dos conceitos utilizados na atribuição das competências tributárias. Todas as 

discussões passavam se referiam à (im)possibilidade de o legislador tributário 

alterar os conceitos de direito privado utilizados pela Constituição Federal para 

outorga do poder de instituir os tributos. 

Passaremos neste item a averiguar uma norma tributária que não se 

utilizou de um conceito privado constante na Constituição Federal para 

                                            

237 Destaque-se que o advento da EC 20/98 não conferiu constitucionalidade à Lei 9.718/98. 
Nesse sentido, Domingos Franciulli Netto afirma que “carece a lei ordinária de compatibilidade 
com a ordem constitucional válida ao tempo de seu nascimento e, uma vez nula e inexistente, não 
pode ser convalidada por norma constitucional superveniente” (COFINS – A exclusão das receitas 
financeiras de sua base de cálculo. PIS – COFINS – Questões Atuais e Polêmicas. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005. p. 86). 
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delimitação de competência. Neste passo, analisaremos o processo de 

construção de sentido de uma norma tributária que utiliza um conceito de direito 

privado em sua composição, pautados nas premissas da unicidade do sistema e 

do que preconiza o art. 109 do Código Tributário Nacional. 

Ao versar sobre o creditamento possibilitado às pessoas jurídicas para 

abatimento da quantia devida a título de PIS e COFINS, o legislador previu a 

possibilidade de o benefício ser calculado sobre os gastos com “aluguel de 

prédios”, conforme determina o art. 3º, inciso IV, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, 

cujo teor transcrevemos abaixo: 

Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica 
poderá descontar créditos calculados em relação a: 

[...] 

IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a 
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa; 

 

Ao travar contato com o dispositivo em apreço, as autoridades 

administrativas e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais realizaram uma 

análise apressada, concluindo que o vocábulo prédio pretende designar apenas 

construções edilícias, se furtando a pesquisar o sentido do vocábulo nas normas 

de direito privado.238  

Ao realizar referida interpretação da norma geral e abstrata, acabou por 

negar de forma reiterada a apropriação de créditos sobre dispêndios com aluguel 

de terrenos destinados ao plantio, sob o argumento de que tais terrenos não 

podem se subsumir ao conceito de prédio, como demonstram as ementas abaixo 

transcritas: 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. CRÉDITO. FALTA DE 
PREVISÃO LEGAL. 

                                            

238  Abordamos a possibilidade de creditamento sobre as despesas com arrendamento rural 
(aluguel de prédios) em co-autoria com Leonardo Mussi da Silva, no artigo O Direito aos Créditos 
de PIS e COFINS sobre as Despesas com Arrendamento Rural (art. 3º, IV das leis 10.637/02 e 
10.833/03) – Reflexos Tributários de um Conceito Civil. In: BORGES, Eduardo (coord.). 
PIS/COFINS – Apropriação de Créditos – Conceito de Insumos – Posicionamentos do CARF. 
Quartier Latin, 2014. p. 185/202. 
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Não se confundindo o arrendamento agrícola com o aluguel de 
prédio utilizado na produção, inexiste direito de crédito por falta de 
previsão legal. (Acórdão nº 3302.001.933, proferido pela 2ª 
Turma, da 3ª Câmara da Terceira Seção do CARF em sessão 
realizada em 30.01.2013)239 

CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. 
DESPESAS COM ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. 
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. A despesa com o arrendamento 
de terras não se confunde com o conceito de aluguel de prédios, 
para o qual é permitido o direito ao creditamento. As normas que 
criam direito a benefícios fiscais devem ser interpretadas 
restritivamente, não se permitindo a extensão de conceitos. 
(Acórdão nº 14-37175; DRJ Ribeirão Preto-SP; 30.03.2012) 

 

Todavia, conforme fincamos no item 1.6 desta dissertação, o sistema 

jurídico é uno e, mesmo que a unicidade não implique uma unidade conceitual, 

sempre que estivermos diante de um termo, faz-se necessário verificarmos se 

esse termo se refere a conceito já firmado no ordenamento jurídico. Dessa forma, 

para verificar se a interpretação acima exposta possui espeque no sistema 

jurídico vigente, faz-se necessário investigar se o conceito de “prédio” contido na 

norma é aquele cunhado pelo direito privado. 

Como Karl Larenz já afirmava que a interpretação possui por barreira o 

sentido possível da palavra, iniciemos a investigação trazendo o significado do 

termo em análise, de acordo com os léxicos nacionais:240 

                                            

239  Ressaltamos que a matéria não se encontra pacificada no CARF, havendo decisões que 
conferem o crédito de PIS e COFINS ao atribuir o conceito de prédio em sua acepção lata, em 
consonância com a legislação civil, como exemplificado no Acórdão nº 3402-002.396 do CARF. 
240 Interessante verificar que De Plácido e Silva, em seu dicionário jurídico, também traz uma 
conceituação de prédio que compreende tanto os terrenos edificados como as parcelas de solo 
sem edificação: “Do latim praedium, de praeda (presa, tomadia, despojo), na linguagem jurídica, e, 
em sentido amplo, significa toda porção de terra ou do solo, constituída em propriedade de 
alguém, haja nele, ou não, construções (edifícios). Prédio, pois, com a mesma significação de 
fundo (fundus), designa toda espécie de bens de raiz ou de bens imobiliários. Primitivamente, o 
vocábulo designava simplesmente o solo ou o terreno, sem qualquer construção. Neste sentido, 
pois, praedium ou fundus é o solum ou o terreno sem qualquer edifício. Particularizava-se em 
ager, quando destinado à cultura. E, se tinha construção ou habitação, dizia-se aedes, 
compreendidos o terreno e a construção, pois que a construção em si mesma tinha a 
denominação apropriada de edifício (aedificium). Para designar o terreno com edificações, o 
vocábulo fundus era mais em voga. Mas, na linguagem romana, praedium, fundus, e solum tinham 
sentidos equivalentes. No entanto, em verdade, possuem sentidos definidos: o prédio é o terreno 
apropriado ou a propriedade imobiliária; o solo é toda extensão superficial da terra; o fundo é o 
terreno em que se acha uma edificação, compreendida a própria edificação. Na linguagem 
corrente, segundo a utilização do terreno ou da propriedade imobiliária, o prédio diz-se urbano, 
rural e rústico” (SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 
420.  
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Prédio. 

[Do lat. Praediu, propriedade rústica.] S. m 1. Propriedade imóvel. 
2. Prédio rústico. 3. Prédio urbano. 4. Casa, edifício (1 e 2). – 
Prédio rústico. Prédio (1) que se destina à exploração agrícola. 
[Tb. Se diz apenas prédio.] Prédio urbano. Prédio (1) destinado à 
moradia, esteja ou não no perímetro urbano. [Tb. Se diz apenas 
prédio.]241 

 

Na linguagem corrente, segundo a utilização do terreno ou da 

propriedade imobiliária, o prédio diz-se urbano, rural e rústico.242 

 

s.m (Do lat. Praedium.) 1. Propriedade de imóvel, rústica ou 
urbana.243 

 

As definições acima demonstram que os lindes do conceito de prédio 

abarcam tanto o prédio urbano quanto o rústico. Classifica-se, portanto, um prédio 

como rústico sempre que a propriedade imóvel restar localizada fora do meio 

urbano, sendo utilizada de forma mais comum para fins de exploração agrícola. 

Tendo em vista os conceitos acima firmados, o legislador disciplinou a 

locação de prédios rústicos no Código Civil de 1916, por meio dos arts. 1.211 e 

seguintes: 

Art. 1.211. O locatário de prédio rústico utilizá-lo-á no mister a 
que se destina, de modo que o não danifique, sob pena de 
rescisão do contrato e satisfação de perdas e danos. 

Art. 1.212. A locação de prazo indefinido presume-se contratada 
pelo tempo indispensável ao locatário para uma colheita. 

Art. 1.213. Na locação por tempo indeterminado, não querendo o 
locatário continuá-la, avisará o senhorio seis meses antes de a 
deixar. 

Art. 1.214. Salvo ajuste em contrário, nem a esterilidade, nem o 
malogro da colheita por caso fortuito, autorizam o locatário a exigir 
abate no aluguel. 

Art. 1.215. O locatário, que sai, franqueará ao que entra o uso das 
acomodações necessárias a este para começar o trabalho; e, 
reciprocamente, o locatário, que entra, facilitará ao que sai o uso 

                                            

241  FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p. 1381. 
242 SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 420. 
243 CIVITA, Victor. Grande Dicionário Larousse Cultural da Língua Portuguesa Nova Cultural 1999. 
São Paulo: Nova Cultural, 1999. p. 734. 



161 

 

 

do que lhe for mister para a colheita, segundo o costume do lugar. 
(grifos nossos) 

 

Uma análise dos dispositivos suso transcritos é suficiente para verificar que 

o conceito de prédio rústico possui notas conotativas suficientes para designar um 

terreno, tendo em vista que as normas se referem por várias vezes à colheita do 

plantio cultivado no prédio, e o plantio, em regra, é realizado em terrenos (e não 

edificações).  

Nesse sentido, Pontes de Miranda244 nos ensina que o conceito de prédio 

poderá ter em seu lastro denotativo tanto um edifício como um terreno senão 

vejamos:  

Prédio, praedium, não era só o terreno, era qualquer bem, 
inclusive dinheiro – advertia VARRO, no seu tratado da língua 
latina. P VICAT (Vocabularium luris, IV, 7-8) repetiu-o. Mas isso 
era antiquissimis temporibus. Hoje, prédio é o bem imóvel, 
urbano ou rural, reconstruído ou não reconstruído, plantado 
ou não plantado, e ainda o terreno quando é separado, 
juridicamente, do edifício, ou o edifício separado, 
juridicamente, do terreno. Fundi, fundos, que também se 
encontra nos textos romanos, é o que subjaz sem ter a edificação: 
por isso, ao fundo pertence o espaço que está por baixo dele e o 
espaço que vem em cima. 

Convém dissociar o conceito de prédio. Em todo prédio há o solo, 
as outras partes integrantes, as pertenças e as acessões. O solo, 
o terreno, é, pois, o primeiro conceito. 

 

Nota-se, portanto, que o vocábulo prédio possuía um conceito já 

apreendido pelo direito privado, o qual instituiu o termo no Código Civil de 1916 

para referir-se a um gênero que compreende tanto os terrenos dotados de 

edificação como aqueles no quais não exista qualquer edifício (apenas o terreno). 

Tendo em vista a especificidade da locação de terrenos (prédios rústicos) 

destinados ao cultivo agrícola, a locação do prédio rústico passou a ser 

disciplinada pela Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra), e não mais pelo Código Civil de 

1916. Com essa modificação, o que antes era tratado como “locação de prédio 

rústico” passou a ser designado como “arrendamento”, explicando De Plácido e 

                                            

244 PONTES DE MIRANDA. Direito das coisas: propriedade, aquisição da propriedade imobiliária; 
atualizado por Luiz Edson Fachin. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 154. 
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Silva 245  que “arrendamento se firmou mais especificamente para designar a 

locação da propriedade imóvel rústica ou dos prédios não urbanos, reservando-se 

locação, propriamente, para o contrato de aluguel das casas ou prédios urbanos e 

o de bens móveis”. 

Todavia, embora tenha sido alterada a denominação “locação de prédio 

rústico”, passando a ser denominada como “arrendamento rural”, a espécie 

contratual manteve seus principais contornos originários, no qual um sujeito de 

direito passará a alugar determinado terreno de outrem, remunerando-o por meio 

de pagamento (aluguel). Nesse passo, o Estatuto da Terra (Lei 4.504/64) 

substituiu o Código Civil no que trata a locação de prédios rústicos, trazendo uma 

definição de imóvel rural no art. 4º, inciso I, cujo teor transcrevemos:  

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:  

I – “Imóvel Rural”, o prédio rústico, de área contínua qualquer que 
seja a sua localização que se destina à exploração extrativa 
agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer através de planos 
públicos de valorização, quer através de iniciativa privada; 

 

Nota-se que a palavra “prédio” crivada no Estatuto da Terra denota a 

existência de um terreno, posto que apenas um terreno pode ter uma “área 

contínua destinada à exploração. Nesse sentido, sedimentando que o vocábulo 

prédio ali inserido designa um terreno,246 Oswaldo Opitz e Silvia Opitz,247 em sua 

obra denominada Tratado de Direito Agrário Brasileiro:  

Há divergências no tocante à conceituação de prédio urbano e 
rústico. Querem alguns que seja a destinação o elemento 
diferenciador. De modo que, se destinado à residência, é urbano, 
embora fique fora do perímetro da cidade; se destinado à 

                                            

245 SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 200. 
246 A Procuradora Federal da Procuradoria Federal Especializada do INCRA Juliana Fernandes 
Cacpe também se manifesta neste sentido ao afirmar que, “partindo do clássico ensinamento de 
Ulpiano, que a opõe à edificação, a rusticidade é a presença prevalecente, no imóvel, de 
elementos naturais: terra, água, ar, vegetais e animais. Não retira a rusticidade a ação humana 
que altera a disposição desses elementos no fundo, como uma plantação, uma terraplanagem, a 
feitura de curva de nível na montanha, a construção rudimentar de uma represa ou de um lago” 
(in: CHACPE, Juliana Fernandes. Do conceito de imóvel rural como unidade de exploração 
econômica: consequências quanto à forma de elaboração de laudo agronômico de fiscalização e a 
classificação fundiária do imóvel para fins de desapropriação para reforma agrária. p. 04. 
Disponível em <http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/7134726>.  
247 OPITZ, Osvaldo, OPITZ, Silvia C. B. 1914 - 1982 Tratado de direito agrário brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 1983. p. 36 e 37. 

http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/7134726
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agricultura e pecuária, é rural ou rústico, embora fique dentro 
do perímetro urbano. Portanto prédio rural é o imóvel destinado 
à exploração das indústrias agrárias, incluindo-se as 
edificações necessárias àquele mister. 

 

Além de o conceito de prédio rústico ter sido utilizado na legislação 

específica (Estatuto da Terra) para designar terrenos (com ou sem edificação), o 

Código Civil de 2002 utiliza também o termo, por diversas vezes, para referir-se a 

terrenos, 248  demonstrando ainda por meio do art. 206, § 3º, inciso I, 249  que 

acolheu na legislação privada o conceito prédio para designar um gênero que 

admite as espécies: urbano e rústico (terreno). 

Resta firmado então que o termo prédio utilizado pelas normas tributárias 

do art. 3º, inciso IV, das Leis 10.637/02 e 10.833/03 refere-se a um conceito de 

direito privado, o qual constitui um gênero dotado pelas espécies urbana (terreno 

com edificação) e rústica (terreno sem qualquer edificação). 

Como o termo prédio, no contexto firmado nas aludidas leis tributárias não 

possui qualquer ligação com a delimitação de competência, o legislador poderia, 

caso desejasse, restringir o alcance desse conceito para fins de creditamento 

tributário de forma que o crédito alcance tão-somente os tipos de prédios 

desejados.  

Todavia, como asseveramos no item 3.5, a alteração dos conceitos deve-

se dar de forma expressa, de forma a privilegiar a unidade do ordenamento. Dito 

por outros torneios, não havendo conceito específico de prédio nas Leis 

10.637/02 e 10.833/03, deve-se adotar aquele firmado pelo direito privado. Além 

disso, é preciso destacar que, não havendo qualquer opção por uma ou outra 

                                            

248 Art. 1.264. O depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória, 
será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. Art. 
1.265. O tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio, se for achado por ele, ou em 
pesquisa que ordenou, ou por terceiro não autorizado. Art. 1.380. O dono de uma servidão pode 
fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso, e, se a servidão pertencer a mais de 
um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. 
249 Art. 206. Prescreve: [...] § 3º Em três anos: I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios 
urbanos ou rústicos; 
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espécie de prédio, há que se tomar o conceito previsto ao gênero, conforme nos 

ensina Carlos Maximiliano:250 

Quando o texto menciona o gênero, presumem-se incluídas as 
espécies respectivas; se faz referência ao masculino, abrange o 
feminino; quando regula o todo, compreende-se as partes. Aplica-
se a regra geral aos casos especiais, se a lei não determina 
evidentemente o contrário. 

[...] 

Quando o texto dispõe de modo amplo, sem limitações evidentes, 
é dever do interprete aplicá-lo a todos os casos particulares que 
se possam enquadrar na hipótese geral prevista explicitamente; 
não tente distinguir entre as circunstâncias da questão e outras; 
cumpra a norma tal qual é, sem acrescentar condições novas, 
nem dispensar nenhuma das empresas.  

 

Sendo assim, percebe-se que, no tocante ao crédito previsto pelo inciso IV 

do artigo 3º das Leis 10.637/02 e 10.833/03, o direito tributário atuou como um 

legítimo direito de sobreposição, conferindo o direito ao crédito sempre que 

vislumbrado o dispêndio com aluguel de prédios, cuja locação deverá ser tido por 

concretizada nos moldes do direito privado, conforme preconiza o art. 109 do 

Código Tributário Nacional. Dessa forma, o crédito deverá ser conferido a todas 

as pessoas jurídicas que aluguem prédios, sejam eles edificados (urbanos) ou 

constituídos por prédios rústicos (sem edificação). 

  

                                            

250 Op. cit., p. 246. 
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CONCLUSÃO 

 

Dentro do amplo espectro da realidade social (sistema social), o direito 

positivo é entendido como o conjunto de normas jurídicas válidas em determinado 

território, o qual tem por objetivo regular as condutas intersubjetivas travadas no 

seio dessa sociedade.  

As normas são ordens emanadas com o intuito de direcionar as ações dos 

indivíduos e, para que sejam classificadas como jurídicas, deverão ser proferidas 

por uma autoridade competente, seguindo o procedimento previsto em diploma 

legislativo. Referidas normas constituem comandos que designam quais 

comportamentos são permitidos, obrigatórios e proibidos, construídos sob uma 

forma hipotético-condicional segundo a qual, se ocorrer a situação prevista na 

regra, deve-ser a ocorrência de uma consequência firmada pela norma.  

De modo a facilitar a análise e compreensão das normas jurídicas na seara 

tributária (enquanto significação hipotético-condicional), foi criada uma estrutura 

sintática denominada regra-matriz de incidência tributária (RMIT). Segundo essa 

regra, a hipótese (ou antecedente normativo) da norma é dividida entre um critério 

material (composto por um verbo e complemento que indica qual a ação humana 

objeto da norma), um critério espacial (determina onde a conduta regulada é tido 

por ocorrida) e um critério temporal (estipula o momento no qual a conduta 

reputa-se juridicamente existente). Uma vez vislumbrada a ocorrência dos 

elementos do antecedente, instaura-se a relação jurídica prevista no consequente 

normativo, o qual é formado pelo critério subjetivo (composto pelos sujeitos ativo 

e passivo que comporão a relação jurídica) e o critério quantitativo (apontando a 

base de cálculo que servirá para mensurar a materialidade, bem como a alíquota 

que corresponderá ao percentual a ser repassado ao Estado a título de tributo). 

Para estabelecer quais as condutas intersubjetivas reguladas pelo Direito, 

o legislador se serve essencialmente dos textos legais para transmitir sua 

mensagem. Todavia, todo texto não passa de um conjunto de símbolos cuja 

atribuição de sentidos é conferida pelo intérprete que domina aquela língua, ou 
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seja, que tem conhecimento das convenções utilizadas pelos usuários daquele 

idioma.  

Dominando o português, ao travarmos contato com um texto (jurídico ou 

não), a ideia que os termos provocam em nossa mente corresponde à noção de 

conceito. Dessa forma, ao lermos o vocábulo cadeira, nos vem à mente uma ideia 

de um objeto utilizado para que o indivíduo se sente. Por outro lado, a definição 

consiste em pôr em palavras um determinado conceito, ou seja, explicá-lo por 

meio de outros termos.  

Nesse ponto, é importante frisar que não há uma relação ontológica entre o 

termo e o objeto que ele representa. Referida relação é realizada por meio de um 

arbitramento firmado pelos utentes da linguagem, que por sua vez firmam tal 

relação por meio de outros termos, razão pela qual nunca conceituamos os 

objetos em si, mas sim os termos que utilizamos para se referir ao objeto.  

Assim, quando utilizados dentro de uma determinada comunidade 

linguística, os termos passam a transmitir certos conceitos e, para que o 

interlocutor compreenda a mensagem, podemos informar as características 

estabelecidas para que os objetos pertençam a determinado conceito (conotação) 

ou simplesmente elencar quais os objetos específicos que se enquadram em tal 

conceito (denotação). 

Ao elucidar a ideia conceitual por meio das definições, acabamos por 

segregar do todo aqueles objetos que atendem às suas notas conotativas, 

classificando-os como pertencentes àquele determinado conceito, em detrimento 

de todo o resto, que não poderá ser classificado como correspondente à ideia 

(conceito) do termo em análise. Dessa forma, o ato de classificar (distribuir em 

classes) corresponde à verificação da extensão do significado do termo, criando-

se um conjunto. 

Trazendo as noções de conceituação e definição ao mundo jurídico, temos 

que o legislador seleciona entre os comportamentos sociais aqueles que reputa 

relevante, trazendo-os ao mundo jurídico por meio das normas jurídicas. Por sua 

vez, as normas jurídicas têm como ponto de partida o texto legal, os quais 

exprimem suas mensagens por meio de conceitos e definições firmadas nos 
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diplomas legais. Passamos então a travar contato com termos como serviço, 

mercadoria, propriedade, faturamento, entre outros, e para conhecer o sentido de 

tais termos precisamos recorrer às definições constantes na legislação de 

regência. 

Inicia-se então a empreitada em busca da construção de conceitos por 

meio da análise das normas jurídicas. Referidas normas encontram-se imersas no 

sistema jurídico, o qual pode ser definido como conjunto de todos os enunciados 

prescritivos que visam regular as condutas humanas. Nota-se que o sistema é 

composto unicamente por normas jurídicas, as quais não possuem distinção entre 

si, razão pela qual se conclui que o sistema jurídico é uno e indecomponível. 

Como o conjunto de diplomas legais é excessivamente numeroso, os 

estudiosos realizaram um corte epistemológico, dividindo o Direito em ramos tão-

somente para fins didáticos, facilitando a aproximação e compreensão das 

normas. Entre os variados critérios de classificação, às normas que 

regulamentam as relações travadas entre os particulares foi reservado o ramo do 

direito privado, enquanto as normas na qual o Estado figura como parte soberana 

foram aglutinadas no ramo do direito público (dentro do qual se encontram o ramo 

do direito tributário, no qual o Estado exerce figura como uma das partes ao 

exercer seu poder de instituir tributos). 

No entanto, não se pode perder de vista que o sistema jurídico é 

demasiadamente complexo, razão pela qual sua unidade não implica uma 

unicidade conceitual. Dito por outros torneios, é preciso asseverar que teremos 

conceitos firmados no seio do sistema que, mediante a análise de um diferente 

contexto normativo, poderão ser restringidos ou ampliados, sempre tomando 

como base as próprias normas jurídicas. 

Após o movimento conhecido como Círculo de Viena, surgido no início do 

século XX, a linguagem passou a tomar o papel central das investigações 

científicas, deixando de ser entendida como mera representação da realidade 

para ostentar o predicado de criadora da própria realidade.  

Nesse contexto desenvolveu-se a denominada Hermenêutica Filosófica, 

segundo a qual o intérprete construirá o sentido do texto, assumindo 
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posicionamento preponderante no processo interpretativo, posto que, ao revés do 

que pregava a Hermenêutica Tradicional, não há mais que se falar sobre a 

existência de um conteúdo aprisionado no próprio texto, que deveria ser 

descoberto pelo intérprete. 

A construção do sentido do texto pelo intérprete foi devidamente 

estruturada pela Semiótica como uma relação triádica formada entre o suporte 

físico (suporte material que concretiza a mensagem), o significado (objeto do 

mundo ao qual o signo se refere) e a significação (ideia conceitual formada na 

mente do intérprete).  

Embora os sentidos sejam construídos pelo intérprete, possibilitando 

infindáveis interpretações, isso não significa a admissão de uma anarquia de 

significações, uma vez que o processo de construção do sentido deve ter sempre 

o sentido possível das palavras como ponto de partida. 

Assim, constatamos que os textos não possuem “vida própria” 

necessitando do intérprete para adjudicar-lhes sentido. Ademais, como os textos 

sempre tomam (em alguma dimensão) parâmetros conceituais constituídos por 

diversos outros textos, existe um verdadeiro diálogo entre tais textos, que é 

denominado intertextualidade (ou dialogismo).  

Optamos por investigar a intertextualidade firmada entre os textos jurídicos, 

com especial atenção àquela firmada entre os textos do direito privado e do direito 

tributário. Isso porque, ao firmar um imposto sobre a propriedade de um veículo 

automotor (por exemplo), a norma tributária nos remete à legislação de direito 

privado que nos traz o conceito de propriedade. 

Como afirmamos linhas atrás, o sistema jurídico é um amálgama complexo, 

e a correta compreensão das normas exige que o intérprete analise o contexto no 

qual estão inseridas, cotejando os princípios informadores da relação jurídica sob 

enfoque. No início do século passado, no seio do debate acerca da 

sistematização do sistema jurídico, o professor francês Louis Trotabas passou a 

defender uma autonomia do direito tributário, enquanto seu opositor, também 

catedrático da Universidade de Nancy (França), defendia a primazia do direito 

privado. 
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Do embate entre os aludidos professores resultou a superação do Primado 

do Direito Privado, restando sedimentado que as particularidades conferidas ao 

ramo tributário conferiam uma certa autonomia ao ramo, tomando-se o vocábulo 

da autonomia não em seu sentido restrito, mas naquele adotado por Trotabas em 

seu Ensaio, ou seja, de que esse ramo possui particularidades que implicam a 

necessária observância de seus institutos e princípios informadores. A rigor, 

podemos afirmar que foi firmada a igualdade entre todos os ramos, e que os 

termos poderão adjudicar diferentes conceitos caso estejam disciplinando uma 

relação privada ou tributária (o que ocorre tão somente pela modificação do 

contexto, e não em virtude de qualquer supremacia de um ramo sobre o outro). 

Contemporânea à discussão sobre a pretensa autonomia do direito 

tributário, em 1919 foi promulgado o primeiro código tributário do mundo, o 

Código alemão. Nesse momento foi adotada a teoria da consideração econômica, 

segundo a qual o fato disciplinado pela norma tributária deveria ser analisado pela 

substância econômica pretendida pelo indivíduo, devendo ser desconsiderada a 

forma jurídica utilizada.  

Embora a referida teoria não tenha sido adotada pelo Código Tributário 

Brasileiro, que ingressou no ordenamento jurídico em 1966, o contexto histórico 

que ainda suscitava debates acerca da vinculação entre o direito tributário e o 

privado fez com que o legislador pátrio inserisse os artigos 109 e 110 do Código 

Tributário Nacional. 

Por meio do art. 109 do CTN, o legislador transmitiu que, na maior parte 

das vezes, o direito tributário se serve de conceitos de direito privado para instituir 

as normas tributárias, atuando como um direito de sobreposição, no sentido de 

que colhe o conceito da situação tributada em norma de outro ramo do sistema 

jurídico. 

Todavia, é importante destacar que a aludida sobreposição não implica 

uma necessária submissão aos conceitos de direito privado. Isso porque, como 

não há qualquer prevalência de um ramo sobre o outro, o direito tributário poderá 

alterar os conceitos de direito privado de acordo com a finalidade pretendida, 
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definindo os efeitos tributários que lhe convier, conforme preconiza o trecho final 

do art. 109. 

Destaque-se que, como o sistema é uno, caso a norma tributária não 

defina os contornos do conceito que utilizou, faz-se necessário utilizar-se do 

conceito preexistente no sistema jurídico, verificando o diálogo entre os textos 

jurídicos (intertextualidade). Todavia, para que reste incólume a premissa da 

unidade sistémica, sempre que a norma tributária pretender realizar alguma 

alteração de conceito, deverá fazê-lo de forma expressa, inovando então no 

tocante ao conceito preexistente e rompendo nesse ponto o dialogismo. 

Mas a norma tributária não possui permissão irrestrita para alterar todos os 

conceitos de direito privado por ela utilizados. A linha limítrofe dessa pretensão 

está desenhada no art. 110 do Código Tributário Nacional, determinando que a lei 

tributária não poderá alterar os conceitos de direito privado que tenham sido 

utilizados pela Constituição Federal para definir as competências tributárias. 

Dessa forma, apenas quando o conceito de direito privado for utilizado na 

delimitação de competências é que a lei tributária não poderá alterar seu sentido. 

Em todas as demais hipóteses, não há qualquer vedação. 

Isso não implica qualquer supremacia do direito privado em relação ao 

conceito privado. O dispositivo do art. 110 do CTN demonstra apenas a 

supremacia da Constituição Federal, advertindo que o legislador 

infraconstitucional não poderá modificar sua competência mediante a alteração 

dos conceitos ali constantes. 

Dado que a Constituição é a pedra angular do ordenamento jurídico, parte 

da doutrina afirma que o conteúdo do art. 110 do CTN é meramente didático e 

despiciendo. No entanto, entendemos que a ressalva possui grande valia como 

uma consignação expressa que busca a segurança jurídica. 

Dessa forma, ao se deparar com uma norma constitucional que delimite 

competência tributária, o intérprete deverá averiguar se a Constituição incorporou 

algum conceito de direito privado e, caso a resposta seja negativa, deverá 
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analisar os diplomas privados vigentes à época de modo a construir o conceito 

que limitará as alterações por meio da lei tributária.  

A interpretação da norma de competência deverá perquirir o sentido 

possível partindo-se das normas existentes à época de sua promulgação, de 

modo a privilegiar o princípio da segurança jurídica e evitar que o ente tributário 

se utilize de subterfúgios interpretativos para ampliar a própria competência 

tributária que lhe foi atribuída pela Carta Magna. Desejando-se alterar a 

competência, faz-se necessária a edição de uma emenda constitucional. 

Por fim, testamos nossa hipótese mediante a análise pragmática de 

conceitos de direito privado cuja modificação foi pretendida por normas de direito 

privado, demonstrando que, quando o conceito alterado está crivado na 

Constituição como forma de atribuição de competência (como no caso dos 

conceitos de serviço, mercadoria, propriedade e faturamento), a alteração 

pretendida pela lei tributária constitui uma afronta ao art. 110 do Código Tributário 

Nacional e à Constituição. 

De igual modo, demonstramos que, quando se utiliza o conceito de direito 

privado sem realizar qualquer alteração expressa, o direito tributário atua como 

legítimo direito de sobreposição, cabendo ao intérprete investigar os limites do 

conceito privatístico para compreender a extensão da norma tributária. 

Sendo assim, não há que se falar em primazia ou submissão do ramo do 

direito tributário em relação ao direito privado. Ambos constituem uma parte do 

mesmo sistema jurídico uno e indivisível, porém complexo. Referida 

complexidade permite que um termo designe um determinado conceito no 

contexto do direito privado e outro conceito no seio do direito tributário, sendo 

vedado apenas que a norma tributária altere conceitos utilizados pela Constituição 

Federal para delimitação da própria competência tributária.  

  



172 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALCHORRÓN, Carlos; BULYGIN, Eugênio. Sobre la existência de las normas 

jurídicas. México: Distribuciones Fontamara, 1997. 

AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

ANDRADE, José Maria Arruda de. Interpretação da Norma Tributária. São Paulo: 

MP Editora, 2006. 

ARAÚJO, Clarice Von Oertzen. Fato e Evento Tributário – Uma análise Semiótica. 

In: DE SANTI, E. M. (coord.). Curso de Especialização em Direito Tributário: 

Estudos analíticos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Rio de Janeiro: 

Forense, 2007. 

ATALIBA, Geraldo; GIARDINO, Cléber. PIS – Exclusão do ICMS de sua base de 

cálculo. Revista de Direito Tributário nº 35, 1986, p. 156. 

_______. Sistema Constitucional Tributário Brasileiro. 1ª ed. São Paulo: RT, 1966. 

_______; GIARDINO, Cláber. Núcleo da definição constitucional do ICM. Revista 

de Direito Tributário. São Paulo, ano VII, nº 25-26. 

ÁVILA, Humberto. Eficácia do novo Código Civil na legislação tributária. In: 

GRUPENMACHER, Betina Treiger (coord.). Direito tributário e o novo Código 

Civil. São Paulo: Quartier Latin, 2004. 

BARRETO, Aires Fernandino. Curso de Direito Tributário Municipal. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

_______. ISS na lei complementar 116/03 e na Constituição. In: TORRES, Heleno 

Taveira (org.). Inconstitucionalidade dos itens 21 e 21.1 da lista de serviços anexa 

à LC 116/2003. Barueri-SP: Manole, 2004. 



173 

 

 

BARRETO, Paulo Ayres. Ordenamento e sistemas jurídicos. In: CARVALHO, 

Paulo de Barros (coord.). Construtivismo Lógico Semântico. Vol. I. São Paulo: 

Noeses, 2014. 

_______. Planejamento tributário: limites normativos. São Paulo: Noeses, 2016. 

BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 4ª ed. São Paulo: 

Noeses, 2007. 

BEISSE, Heinrich. O critério econômico na interpretação das leis tributárias 

segundo a mais recente jurisprudência alemã. In: MACHADO, Brandão (coord.) 

Direito tributário: estudos em homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São 

Paulo: Saraiva, 1984. 

BIANCO, João Francisco. O Planejamento Tributário e o Novo Código Civil. In: 

BORGES, Eduardo de Carvalho (coord.). Impacto Tributário do Novo Código Civil. 

São Paulo: Quartier Latin, 2004. 

BLACK, Max. Definition, Pressuposition, and Assertion. Problems of Analysis. 

Londres: Routledge, 1954. 

BRITTO, Lucas Galvão de. Dividir, definir e classificar: Conhecer é recortar o 

mundo. In: CARVALHO Paulo de Barros (coord.). Construtivismo Lógico 

Semântico. Vol. I. São Paulo: Noeses, 2014. 

_______. O Lugar e o Tributo. São Paulo: Noeses, 2014. 

CARNEIRO, Luísa Cristina Miranda. IPVA: teoria, prática e questões polêmicas. 

1ª ed. São Paulo: Noeses, 2016.  

CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 10ª ed. São Paulo: Malheiros: 2005. 

CARVALHO, Aurora Tomazini de. Constructivismo lógico-semântico como método 

de trabalho na elaboração jurídica. In: CARVALHO, Paulo de Barros Carvalho 

(coord.). Construtivismo Lógico Semântico. Vol. I. São Paulo: Noeses, 2014. 

_______. Curso de Teoria Geral do Direito: o construtivismo lógico-semântico. 

São Paulo: Noeses, 2009. 



174 
 

 

_______. Tributação sobre receita – Definição do conceito de ‘receita’ para fins de 

incidência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de. 

Tributação e processo. São Paulo: Noeses, 2007.  

CARVALHO, Cristiano. Teoria do Sistema Jurídico: direito, economia, tributação. 

São Paulo: Quartier Latin, 2005. 

CARVALHO, Paulo de Barros. A regra matriz do ICM. (Tese de Livre Docência 

em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1981. 

_______. Algo sobre o constructivismo lógico-semântico. In: CARVALHO, Paulo 

de Barros Carvalho (coord.). Construtivismo Lógico Semântico. Vol. I. São Paulo: 

Noeses, 2014. 

_______. Curso de Direito Tributário. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

_______. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. 7ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 

_______. Direito Tributário: Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: Noeses, 

2008. 

_______. Poesia e Direito – O Legislador como poeta: anotações ao pensamento 

de Flusser. In: HARET, Florence; CARNEIRO, Jerson (coord.). Vilém Flusser e 

Juristas: comemoração aos 25 anos do grupo de estudos Paulo de Barros 

Carvalho. São Paulo: Noeses, 2009. 

_______. Teoria da Norma Tributária. 5ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 

_______. O absurdo da interpretação econômica do “fato gerador” – Direito e sua 

autonomia – O paradoxo da interdisciplinariedade. Revista de Direito Tributário, v. 

97, 2007. 

CATÃO, Marcos André Vinhas. O método Sistemático. In: TORRES, Ricardo Lobo 

Torres (coord.). Temas de Interpretação de Direito Tributário. Rio de Janeiro. 

Renovar, 2003. 



175 

 

 

CHACPE, Juliana Fernandes. Do conceito de imóvel rural como unidade de 

exploração econômica: consequências quanto à forma de elaboração de laudo 

agronômico de fiscalização e a classificação fundiária do imóvel para fins de 

desapropriação para reforma agrária. Disponível em 

<http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/7134726>. 

CIVITA, Victor. Grande Dicionário LAROUSSE CULTURAL da Língua Portuguesa 

Nova Cultural 1999. São Paulo: Nova Cultural, 1999. 

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Pis/COFINS – Lei 9.718/98: Entidades 

fechadas e previdência privada. Revista Dialética de Direito Tributário, nº 55, São 

Paulo: Dialética, 2000.  

COPI, Irving M. Introdução à Lógica. São Paulo: Mestre Jou, 1981. 

COSTA, Alcides Jorge. Direito Tributário e Direito Privado. In: MACHADO, 

Brandão (coord.). Direito Tributário: estudos em homenagem ao Prof. Ruy 

Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1984. 

COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código 

Tributário Nacional. São Paulo: Saraiva, 2009. 

DINIZ, Marcelo de Lima Castro; PEIXOTO, Marcelo Magalhães. Reflexos do novo 

Código Civil no Direito Tributário. In: GRUPPENMACHER, Betina Treiger (coord.). 

Direito tributário e o novo Código Civil. São Paulo: Quartier Latin, 2004.  

_______. Curso de direito civil brasileiro. Vol. 4: Direito das Coisas. 27ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012.  

FACHIN. Luiz Edson. Considerações sobre o ITBI Inter Vivos e o Regime 

Contemporâneo das Titularidades e do Trânsito Jurídico à Luz do Novo Código 

Civil Brasileiro. In: GRUPPENMACHER, Betina Treiger (coord.). Direito tributário e 

o novo Código Civil. São Paulo: Quartier Latin, 2004.  

FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato gerador da obrigação tributária. 6ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999. 



176 
 

 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 2ª ed. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Conceito de sistema no direito. São Paulo: 

1976.  

_______. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, Decisão, Dominação. 7ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2013. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 

Nova Fronteira, 1986. 

FIORIN, José Luiz. Interdiscursividade e intertextualidade. In: BRAIT, Beth (org.). 

Bakhtin outros conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2010. 

FLUSSER, Vilém. Língua e Realidade. São Paulo: Annablume, 2007. 

FRANÇA, Rubens Limongi. Hermenêutica jurídica. São Paulo: Saraiva, 1997. 

GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Palplona. Novo curso de direito civil: 

(abrangendo o Código de 1916 e o novo Código Civil). São Paulo: Saraiva, 2003.  

GENY, François. O particularismo do direito fiscal. Revista de Direito 

Administrativo, vol. 20, 1950. 

GODOI, Marciano Seabra de; SALIBA, Luciana Goulart Ferreira. Interpretação e 

aplicação da lei tributária. In: MACHADO, Hugo de Britto (coord.). São Paulo: 

Dialética; Fortaleza: Instituto Cearense de Estudos Tributários - ICET, 2010. 

GONÇALVES, Carlos Alberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. 3. Contratos e Atos 

Unilaterais. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

_______. Direito civil brasileiro. Vol. 2. Teoria Geral das Obrigações. 9ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012.  

GRAU, Eros Roberto. Direito, conceitos e normas jurídicas. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1988. 



177 

 

 

GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. Trad. Edson Bini. São Paulo: 

Quartier Latin, 2005. 

GUIBOURG, Ricardo; GHIGLIANI, Alejandro; GUARINONI, Ricardo. Introduccion 

al conocimiento científico. Buenos Aires: EUDEBA. 

HARTZ, Wilhelm. Interpretação da lei tributária. Trad. Brandão Machado. São 

Paulo: Resenha Tributária, 1993.  

HOFFMANN, Susy Gomes. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. In: 

DE SANTI, E. M. (coord.). Curso de Especialização em Direito Tributário: Estudos 

analíticos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 

2007. 

HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss de Língua 

Portuguesa. 2ª Reimpressão com alterações. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 

HUCK, Hermes Marcelo. Elisão e evasão: rotas nacionais e internacionais do 

planejamento tributário. Tese de Titularidade, Departamento de Direito Econômico 

e Financeiro da Faculdade de Direito da USP. São Paulo, 1996. 

JÚNIOR, Goffredo Telles. O direito quântico. 6ª ed. São Paulo: Max Limonad, 

1985. 

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 8ª ed. Trad. João Batista Machado. São 

Paulo: Martins Fontes, 2009. 

_______. Teoria Geral do direito e do estado. Trad. por Luis Carlos Borges. São 

Paulo: Martins Fontes, 1990. 

LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. por José Lamego. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.  

LEHNER, Moris. Consideração econômica e tributação conforme a capacidade 

contributiva. Sobre a possibilidade de uma interpretação teleológica de normas 

com finalidades arrecadatórias. In: SCHOUERI, Luis Eduardo; ZILVETI, Fernando 

Aurélio (coords.). Direito Tributário. Estudos em homenagem a Brandão Machado. 

São Paulo: Dialética, 1998. 



178 
 

 

LINS, Robson Maia. A mora no direito tributário. Tese de doutorado apresentada 

na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2008. 

_______. Considerações sobre o conceito de norma jurídica e a pragmática da 

comunicação na decisão judicial na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

In: CARVALHO, Paulo de Barros Carvalho (coord.). Construtivismo Lógico 

Semântico. Vol. I. São Paulo: Noeses, 2014. 

MACHADO, Brandão (coord.). Direito tributário: estudos em homenagem ao Prof. 

Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1984. 

MACHADO, Hugo de Brito. Cofins: Ampliação da base de cálculo e compensação 

do aumento da alíquota. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Contribuições 

sociais – problemas jurídicos (Cofins, PIS, CSLL e CPMF). São Paulo: Dialética, 

1999. 

_______. Curso de Direito Tributário. 28ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 

_______. Interpretação e Integração da Lei Tributária. In: MACHADO, Hugo de 

Britto (coord.). Interpretação e aplicação da lei tributária. São Paulo: Dialética; 

Fortaleza: Instituto Cearense de Estudos Tributários - ICET, 2010. 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 20ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2013. 

MELLO, Gustavo Miguez de. Interpretação e Aplicação da Lei Tributária. In: 

MACHADO, Hugo de Britto (coord.). Interpretação e aplicação da lei tributária. 

São Paulo: Dialética; Fortaleza: Instituto Cearense de Estudos Tributários - ICET, 

2010.  

MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: Plano da existência. 12ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

MENDES, Sônia Maria Broglia. A validade Jurídica: pré e Pós Giro Linguístico. 

São Paulo: Noeses, 2007. 

MENNE, Alberto. Introducción a la lógica. Madrid: Editorial Gredos, 1969. 



179 

 

 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações. 

15ª ed. São Paulo: Saraiva, 1979. V. 4 (parte I). 

MORCHÓN, Gregorio Robles. Teoria del derecho (fundamentos de teoria 

comunicacional del derecho). vol. 2. 2ª ed. Thomson Civitas, 2006. 

MOTARI, Cezar. Introdução à Lógica. São Paulo: UNESP, 2001. 

MOUSSALEM, Tárek Moysés. Fontes no direito tributário. 2ª ed. São Paulo: 

Noeses, 2006. 

NETTO, Domingos Franciulli. COFINS – A exclusão das receitas financeiras de 

sua base de cálculo. PIS – COFINS – Questões Atuais e Polêmicas. São Paulo: 

Quartier Latin, 2005. 

NEVES, Marcelo. Teoria da inconstitucionalidade das leis. Saraiva, 1988.  

NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 10ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 1990. 

OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Reflexos do novo código civil no direito tributário. In: 

BORGES, Eduardo Carvalho (coord.). Impacto Tributário do Novo Código Civil. 

São Paulo: Quartier Latin, 2004. 

_______. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. 

OPITZ, Osvaldo; OPITZ, Silvia C. B. 1914 - 1982 Tratado de direito agrário 

brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1983. 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. V. III. Rio de Janeiro: 

Forense, 2007. 

_______. Instituições de Direito Civil. Vol. IV. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2007. 

PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Os conceitos de Direito Privado como limites à 

interpretação de normas tributárias: Análise a partir dos conceitos de faturamento 



180 
 

 

e receita. Direito tributário e os conceitos de direito privado. São Paulo: Noeses: 

IBET, 2010. 

_______. Os limites à interpretação das normas tributárias. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007. 

PONTES DE MIRANDA. Direito das coisas: propriedade, aquisição da 

propriedade imobiliária; atualizado por Luiz Edson Fachin. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2012. 

REZENDE, Condorcet. A Competência Tributária e o Novo Código Civil. Impacto 

Tributário do Novo Código Civil. São Paulo: Quartier Latin e IPT, 2004. 

SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Norma, Evento, Fato, Relação Jurídica, Fontes e 

Validade no Direito. In: DE SANTI, E. M. (coord.). Curso de Especialização em 

Direito Tributário: Estudos analíticos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. 

Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013.  

SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico Forense. Rio de Janeiro: Forense, 1986. 

_______. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1993. 4v. 

SILVA, Leonardo Mussi da; WANDERLEY, Thiago Barbosa. O Direito aos 

Créditos de PIS e COFINS sobre as Despesas com Arrendamento Rural (art. 3º, 

IV das leis 10.637/02 e 10.833/03) – Reflexos Tributários de um Conceito Civil. In: 

BORGES, Eduardo (coord.). PIS/COFINS – Apropriação de Créditos – Conceito 

de Insumos – Posicionamentos do CARF. Quartier Latin, 2014. 

SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação tributária. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Edições Financeiras, 1965. 

_______. Normas de interpretação no Código Tributário Nacional. Interpretação 

no direito tributário. São Paulo: Saraiva, 1975. 



181 

 

 

SOUZA, Priscila de. Intertextualidade na linguagem jurídica: conceito, definição e 

aplicação. In: CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Construtivismo Lógico 

Semântico. Vol. I. São Paulo: Noeses, 2014. 

TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no Direito Tributário. 2ª Ede. São Paulo: 

Noeses, 2008. 

_______. Vilém Flusser e o Construtivismo Lógico-Semântico. In: HARET, 

Florence; CARNEIRO, Jerson (coord.). Vilém Flusser e Juristas: comemoração 

aos 25 anos do grupo de estudos Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: Noeses, 

2009. 

TORRES, Heleno. Direito Tributário e Direito Privado - autonomia privada, 

simulação e elusão tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. 

TROTABAS, Louis. A interpretação das leis fiscais. Revista de Direito 

Administrativo, vol. 01, 1945. 

_______. Ensaio sobre o Direito Fiscal. Revista de Direito Administrativo, vol. 26, 

1951. 

VANONI, Ezio. Natureza e interpretação das leis tributárias. Trad. de Rubens 

Gomes de Souza. Editora Edições Financeiras, 1932. 

VELLOSO, Andrei Pitten. Conceitos e competências tributárias. São Paulo: 

Dialética, 2005. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: contratos em espécie. 10ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

_______. Direito Civil: direitos reais. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de Direito Positivo. 4ª ed. 

São Paulo: Noeses, 2010. 

_______. Escritos Jurídicos e Filosóficos. vol. 1. São Paulo: AXIS MVNDI e IBET, 

2003.  



182 
 

 

_______. Lógica Jurídica. São Paulo: Bushatsky, 1976. 

_______. Sobre o conceito do direito. Imprensa Oficial: Recife, 1947. 

WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. São Paulo: Edusp, 

1994. 

XAVIER, Alberto. Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma Antielisiva. São 

Paulo: Dialética, 2001. 

 


