
  



                                                                                             

  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os moots foram incorporados à tradição nacional e encantaram os estudantes com 

as suas características dinâmicas, de vigor nos debates e na construção de 

sofisticadas teorias jurídicas, para defender teses a favor e contra, em determinada 

questão jurídica disputada. 

Coube a um grupo de estudantes, pesquisadores e professores idealistas organizar 

o primeiro Moot no Brasil em matéria tributária, na PUCRS, em 2017 (I Tax Moot 

Brazil), que rapidamente se espalhou pelo país e encantou por seu modelo inovador, 

inspirando outros moots regionais e mesmo nacionais similares e bem 

organizados. 

O Professor Christopher Columbus Langdell demonstrou que uma simples pergunta 

poderia modificar ensino jurídico e nós abraçamos a ideia que o nosso encontro 

para debater argumentos a favor e contra em um caso pode mudar o estudo do 

Direito Tributário no país.  

(Paulo Caliendo) 
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APRESENTAÇÃO 

Paulo Caliendo 

 “Sr. Fox, poderias determinar a questão fática no caso Payne v. Cave?”1. Essa 

simples questão deu origem à revolução no Ensino Jurídico estadunidense e o 

diferenciou do modelo continental europeu. Assim, principiou o Professor 

Christopher Columbus Langdell sua aula sobre contratos na nobre Harvard Law 

School, no já distante ano de 1870. Não somente criou o método do caso (case law 

method) como modificou definitivamente o sistema de ensino em HarvaLrd e nos 

EUA2. 

Langdell era oriundo de uma família de origens modestas e foi contratado para 

auxiliar na oxigenação do estagnado modelo de ensino existente, baseado na 

repetição de textos e fórmulas legais. O modelo vigente não poderia ser mais tedioso 

e passivo para a vigorosa juventude da elite universitária. 

Ele propõe algo revolucionário. Os alunos, estes mesmos, deveriam ter a 

responsabilidade para conduzirem experimentos e pesquisas dentre a excessiva 

verborragia normativa e desvelar os axiomas científicos que conduziam às leis da 

ciência jurídica. A sala de aula era um laboratório e os livros os instrumentos de 

análise. O Professor surgia como um supervisor de pesquisas, verificando hipóteses, 

método, fatos e confirmando os resultados atingidos pelo uso da argumentação 

estruturada. O monumento seminal dessa nova era foi a Selection of Cases on the 

Law of Contracts (1871), o primeiro livro de casos e um modelo para a sua época. 

O case method confrontava o clássico método das aulas magistrais (lecture 

method), posteriormente, tanto o direito continental europeu, quanto os EUA 

passaram a adotar, em certa medida, uma combinação de ambos. Legou-se 

definitivamente, para posteridade, a necessidade de se incluir a atuação ativa dos 

alunos no conhecimento jurídico. 

O próximo passo, nessa passagem de aulas meramente expositivas para uma 

metodologia ativa de ensino jurídico, aparece com o moots. A palavra deriva do 

                                                     
1 "Mr. Fox, will you state the facts in the case of Payne v. Cave?" 
2 Christopher Columbus Langdell - Further Readings - Law, Method, Students, and School - JRank 
Articles. Disponível em https://law.jrank.org/pages/8072/Langdell-Christopher-
Columbus.html#ixzz75GbPxvNj. Acesso em 02/09/2021. 
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escandinavo3 que significa “encontro” (meet), mas que passou a significar “debater 

e argumentar a favor e contra”. 

Rapidamente os moots conquistaram os corações e mentes dos estudantes e 

se institucionalizaram em eventos cada vez mais bem organizados. Talvez, ainda 

esteja para ser escrita a história destes, mas a lista de eventos significativos torna-

se já longa e relevante: Philip C Jessup (1960), The European Law Moot Court 

Competition (1988), Willem C Vis (1993), Stetson Environmental Law (1997), 

John Jackson WTO (2002), Oxford Intellectual Property Law (2003), International 

Criminal Court (2005), Frankfurt Investment Arbitration (2007), Price Media Law 

(2007), Fletcher Insolvency (2016), Foreign Direct Investment International 

Arbitration (2008), Nuremberg (2014), e dentre outros. 

Os moots foram incorporados à tradição nacional e encantaram os estudantes 

com as suas características dinâmicas, de vigor nos debates e na construção de 

sofisticadas teorias jurídicas, para defender teses a favor e contra, em determinada 

questão jurídica disputada. 

Coube a um grupo de estudantes, pesquisadores e professores idealistas 

organizar o primeiro Moot no Brasil em matéria tributária, na PUCRS, em 2017 (I Tax 

Moot Brazil), que rapidamente se espalhou pelo país e encantou por seu modelo 

inovador, inspirando outros moots regionais e mesmo nacionais similares e bem 

organizados. 

O Professor Christopher Columbus Langdell demonstrou que uma simples 

pergunta poderia modificar ensino jurídico e nós abraçamos a ideia que o nosso 

encontro para debater argumentos a favor e contra em um caso pode mudar o estudo 

do Direito Tributário no país.  

 

Encontrar, debater, competir. 

 

Paulo Caliendo. 
Prof. Direito PUCRS. 

Comissão Organizadora. 

                                                     
3  “History | European Law Moot Court” (Europeanlawmootcourt.eu2014) Disponível qme 
https://www.europeanlawmootcourt.eu/History, Acesso em 02 de setembro de 2021. 
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MINISTROS DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL  

 

Recurso Extraordinário nº XXX  

Recorrente: VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LIMITADA  

Recorrido: MUNICÍPIO DE...  

VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LIMITADA, por seus advogados, já 

devidamente qualificada nos autos, comparece respeitosamente nos autos referidos, 

em que é Recorrente, sendo Recorrido o MUNICÍPIO DE..., para apresentar memoriais 

de julgamento.  

 

1. SÍNTESE FÁTICA  

 

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela empresa VÁ E VOLTE PARA 

UMA VIDA NÃO LIMITADA em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 

competente, a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade e ilegalidade da 

incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN), na cessão de 

direitos de uso de veículos autônomos.  

A empresa, ora Recorrente, consoante ao desenvolvimento mundial de 

inovação tecnológica, implementou plataforma de locação de veículos após adquirir 

carros de condução inteiramente autônoma. Os veículos são disponibilizados para 

usuários utilizarem dentro dos limites do Município, ora Recorrido, no qual a empresa 

possui sede e realiza as chamadas.  

A atividade é, na realidade, bastante simples: o usuário faz o download do 

aplicativo, cadastra o seu cartão de crédito, indica a localização atual e informa o 

destino pretendido. Dentre as principais características da atividade, é possível 

destacar:  

a. Automatização: enquadra-se no nível máximo; os carros são inteiramente 

autônomos e a única ação humana decorre do passageiro, que especifica o endereço 

desejado; não há uma central de atendimento que realiza a intermediação entre a chamada 

e o veículo, como ocorre na Uber;  

b. Assistência técnica: realizada por algoritmos; compreende o serviço de SAC e de 
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avaliação por feedback;  

c. Condução: ocorre 100% através de inteligência artificial; prescinde tanto de 

motorista quanto de controle à distância;  

d. Monitoramento: apenas no caso de eventuais problemas com os veículos e as 

chamadas dos passageiros não são monitoradas de nenhuma forma;  

e. Pagamento: inteiramente virtual e através de cartão de crédito; não há necessidade 

de alguém para manusear dinheiro, como ocorre nos casos da Uber, Cabify e 99 pop;  

f. Tecnologia: é a melhor do mercado; envolve sensores de localização, GPS, 

infravermelho e câmeras de reconhecimento do ambiente, garantindo maior segurança e 

autonomia ao usuário.  

Ressalta-se: as atividades são realizadas inteiramente de forma autônoma e 

tecnológica. Não há envolvimento de nenhuma pessoa ou terceiro para garantir a 

condução, assistência técnica, e pagamento pelo uso do veículo durante o período 

desejado. Além disso, o único responsável pelo destino e por eventuais alterações 

de percurso é o contratante.  

Não sendo crível, assim, a compreensão da Fazenda Municipal de que a ora 

Recorrente presta serviço de transporte individual de passageiros de forma 

equivalente à empresas como a Uber, 99Pop e Cabify, que são objeto de tributação 

pelo ISSQN, supostamente nos termos do que dispõe a CF/88 e a lei municipal. O ora 

Recorrido sustenta, ainda, que a ausência de motorista não possui nenhuma 

relevância para incidência do referido imposto, desconsiderando importantes 

institutos que regem nosso ordenamento.  

Deste modo, é evidente que a autuação lavrada pelo Município em 30 de junho 

de 2021 é absolutamente infundada e equivocada, e ainda, potencialmente capaz de 

extrapolar os limites da competência constitucionalmente estabelecida ao insistir 

em tributar atividade que não é, sob nenhuma análise, serviço.  

Inteligível, portanto, que a ora Recorrente tenha proposto ação judicial para 

contestar a referida autuação, tendo sido, com a devida vênia, inadequadamente 

julgada improcedente nas instâncias ordinárias, o que ensejou a interposição do 

presente recurso.  
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2. RAZÕES DE DIREITO  

 

Convém apontar três grandes momentos do presente petitório: o 

constitucional, o civilista e o principiológico. O primeiro irá demonstrar que não há 

configuração, sob nenhuma hipótese, do conceito constitucional de serviço. Após, 

que as atividades da Recorrente se qualificam em sentido oposto ao que se entende 

por serviço, afastando a incidência de ISSQN. Por fim, que o provimento do presente 

recurso irá resguardar importantes princípios constitucionais, inerente ao nosso 

Estado Democrático de Direito.  

 

3. O CONCEITO CONSTITUCIONAL DE SERVIÇO  

 

3.1. Os métodos de interpretação das competências tributárias  

 

O erro inicial em que incorre a d. fiscalização municipal é elementar e se 

principia na inobservância do conceito constitucional de serviço. Este, como bem se 

sabe, é doutrinariamente discutido sob três perspectivas: clássica, tipológica e 

econômica.  

A competência em análise se trata do art. 156, inciso III da CF/88, o qual dispõe 

que "compete aos Municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, 

não compreendidos no art. 155, II e definidos em lei complementar".  

É antiga e de suma importância a discussão acerca da norma-conceito e 

norma-tipo, posto que as competências tributárias e seus efeitos podem ser 

sensivelmente alterados a depender da interpretação do diploma constitucional 

adotada.  

Inicialmente, convém realizar breve análise acerca do chamado “tipo", que, ao 

focar na descrição dos elementos do conceito , entende que o exercício da 

competência não será1
 condicionado à existência de certas propriedades, mas tão 

                                                     
1 E mais: "para Strache, a ideia de 'tipo', enquanto um conceito jurídico permite uma definição exata, 
com contornos precisos, no tipo não cabe falar em definição, mas em descrição; o conceito se define 
a partir de seus contornos, i.e., afirmando-se quais os pontos que ele não pode ultrapassar sob pena 
de fugir do conceito que se procura, enquanto o tipo se descreve a partir de seu cerne, i.e., daquilo que 



 

 
 
 
24 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

somente orientado por estas, que são flexíveis, ilimitadas e exemplificativas .2
 

Resumidamente, é possível aduzir que os elementos do conceito, segundo a 

interpretação tipológica, relacionam-se à propriedades comumente observadas e 

exemplificativamente indicadas . Defende-se (sempre com necessárias ressalvas, é 

claro) uma3
 leitura mais fluida do texto constitucional, na qual, como bem muito bem 

defende Luís Eduardo Schoueri, a lei complementar apresenta indispensável 

importância . Em suma, o tipo 4
 estabelece limites e parâmetros - sejam estes 

máximos ou mínimos - com o objetivo de facilitar a aplicação da lei.5
 

Em contrapartida, Misabel Derzi oportunamente nos recorda que, (...) O tipo 

como ordenação do conhecimento em estruturas flexíveis, de características 

renunciáveis, que admite as transições fluidas contínuas e as formas mistas, não se 

adapta à rigidez constitucional de discriminação da competência tributária. Essa 

rigidez tem como pedra básica a competência privativa, mola mestra do sistema, o 

qual repele a bitributação e evita a promiscuidade entre tributos distintos. (...) 

aplicação das normas constitucionais não se aperfeiçoam por meio das relações 

comparativas do "mais ou menos"... ou "tanto mais… quanto menos" inerentes ao 

pensamento tipológico. Muito mais ajustam-se às excludentes "ou...ou" e às 

características irrenunciáveis e rígidas dos conceitos determinados . (g.n.)6 

A rigidez apontada por Misabel e incisivamente defendida pelo eminente 

Professor Aires Fernandino Barreto , a ser em breve aprofundado, indica que o correto 

e majoritário 7
 entendimento é o de que as normas constitucionais, mais 

precisamente a distribuição de competências, exigem, sim, propriedades 

necessárias e suficientes de verificação.  

As propriedades são necessárias, pois sem elas o conceito não se manifesta, 

e suficientes, vez que com elas o conceito se confirma . Logo, a despeito das 

                                                     
ele deve preferencialmente possuir" (STRACHE, apud SCHOUERI. Direito Tributário. 9ª ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019. p. 265). 
2 ÁVILA, Humberto. Competências Tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as noções 
de tipo e de conceito. São Paulo: Malheiros Editores, 2018. p. 14.  
3 Ibid, p. 58.  
4 SCHOUERI, op. cit., p. 265-272. 
5 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Tipo ou Conceito no Direito Tributário. Revista Fac. Direito UFMG. 
Belo Horizonte. n. 31. 1987/1988. p. 222. 
6 DERZI, 1988 apud SCHOUERI, op. cit., p. 268. 
7 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na Constituição e na Lei. 2ª ed. São Paulo: Dialética, 2005. p. 25. 
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importantes8
 contribuições que a interpretação tipológica exprime, é notório que a 

discriminação das competências tributárias foi estabelecida à luz do direito privado, 

o que é reiterado, também,9 pelo art. 110 do CTN.10
 

Em outras palavras, verifica-se que os tipos identificam tão somente 

parâmetros para a aplicação da lei, sem um vínculo específico de conduta, e, desta 

forma, não podem ser considerados harmonizados com os termos claros e 

específicos dispostos na Constituição Federal. Humberto Ávila, que fez análise 

admirável sobre o uso de tipos ou conceitos, brilhantemente assim conclui:  

 

(...) Ao defender-se que os termos constantes dos dispositivos constitucionais conotam 

propriedades apenas sugestivas, flexíveis e exemplificativas, mesmo sem o saber ou sem 

o querer prejudica-se, direta ou indiretamente, a normatividade do Direito, por 

caracterizá-lo como um discurso meramente descritivo (...). Da mesma forma, 

descaracteriza-se a Constituição como fonte do Direito, por qualificá-la como 

documento contendo enunciados que exprimem proposições, em vez de normas, e que 

funciona como parâmetros meramente sugestivos (...). Prejudica-se ainda a supremacia 

constitucional, na medida em que a Constituição deixa de estabelecer parâmetros 

superiores havidos como rígidos e vinculantes para os destinatários. Finalmente, 

enfraquece-se o processo de constitucionalização do Direito, não apenas por sustenta-

se que apenas algumas normas são dotadas de normatividade, mas, também, por 

subtrair-se o caráter normativo (atitude para guiar a conduta) precisamente daquelas 

normas às quais a doutrina atribui o maior grau de normatividade (...) . (g.n.)11 

 

Soma-se a tal fato, ainda, que esta e. Corte, como última defensora da 

interpretação do texto constitucional, é a principal, quando não única responsável 

por manter a uniformidade dos critérios que norteiam a incidência de ISSQN. Desta 

                                                     
8 ÁVILA, op. cit., p. 11. 
9 Ressaltando-se que a inalterabilidade dos institutos, para Paulo Barros de Carvalho, é decorrente, 
por si só, da rígida e constitucional discriminação de campos materiais para exercício da atividade 
legislativa dos entes tributantes, sendo apenas reforçado por normas infraconstitucionoais 
(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019, livro 
eletrônico. p. 149.) 
10 CTN. Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, 
conceitos e formas de direito privado (...). E mais: o art. 110 "é uma imposição lógica a hierarquia de 
nosso sistema jurídico. O empenho do constituinte cairia em solo estéril se a lei constitucional 
pudesse ampliar, modificar ou restringir os conceitos utilizados naquelas diplomas para desenhar as 
faixas de competências oferecidas às pessoas políticas (id.) 
11 ÁVILA, op. cit., p. 37-38. 
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feita, a fluidez que é inerente à visão tipológica acaba por concluir que os termos 

constitucionais não possuem significado algum,12 visto que permite a atribuição de 

sentido diverso àquele previsto na magna carta. Com o devido respeito, o que se 

espera é a devida preservação dos limites estabelecidos pela Constituição, de modo 

que a competência para instituição do ISSQN não extrapole ao que fora 

constitucionalmente estabelecido 13 . Imprescindível, portanto, que sejam 

desconsideradas quaisquer interpretações que não respeitem o serviço como 

conceito, seja através do uso de tipos ou do direito comparado, como se elucidará a 

seguir.  

 

3.2. O equívoco da adoção do chamado “conceito econômico” de serviço  

 

Primeiramente, recorda-se que as regras de competência são enunciados 

prescritivos e com função prescritiva . Ou seja: o texto constitucional estabelece 

imperiosas determinações14
 normativas e, portanto, não deve exprimir grande fluidez 

e mutação quanto à sua natureza jurídica, vez que isso contrastaria com a sua 

própria essência e finalidade (consolidação de parâmetros e critérios mínimos de 

balizamento).  

Consolidado inicialmente na Alemanha , a interpretação econômica pode ser15 

entendida como a "cobrança de tributos conforme os efeitos econômicos – e não 

jurídicos – dos atos e negócios jurídicos, havendo uma prevalência da intentio facti 

sobre a intentio juris, bem como a deformação dos institutos e conceitos de direito 

                                                     
12  Posto que eventuais alterações no sentido dado pela Constituição Federal "(...) levariam à 
descaracterização das regras de competência, pois faria com que elas deixassem de traduzir 
significados prescritivos (...) para passar a traduzir significados de enunciados descritivos, sem 
eficácia comportamental direta, qualificados como concretos, autônomos e não coativos" (ibid., p. 
67).  
13  Até mesmo pois, "se os termos constitucionais exprimissem tipos e estes fossem amplos e 
mutáveis, não apenas o STF não teria declarado a inconstitucionalidade das leis que extrapolaram a 
competência então demarcada por conceitos constitucionais, como também não teria havido a 
necessidade de a Constituição ter sido modificada por emenda constitucional para alteração de seus 
termos" (ibid., p. 54). 
14 Ibid., p. 26. 
15  Vide autores constantemente citados por Schoueri, como Albert Hensel e Wilhelm Markull, que 
trouxeram grandes contribuições ao observar, respectivamente, o efeito econômico e finalidade 
econômica dos impostos (SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord). Direito Tributário: estudos em 
homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998. p. 105). 
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privado na esfera tributária". 16
 Cumpre destacar, de todo modo, que o efeito 

econômico do fato gerador não deve ser considerado, unicamente, para justificar a 

incidência de determinado imposto. Nas palavras de Ulhoa Canto, citadas por Gabriel 

Lacerda Troianelli em seu excelente artigo "O ISS sobre a locação de bens móveis, 

acerca da interpretação econômica em âmbito tributário":  

 

Entre nós, a interpretação econômica não tem sido acolhida, nem pelos autores nem pela 

jurisprudência. (...) Na verdade, trata-se de uma simples tentativa de usurpação de 

poderes que são apenas do legislador; sob o pretexto de interpretar a lei, o que se está 

tentando é aplicar a sua norma a atos e fatos que ela não contempla . (g.n.)17 

 

As palavras de Ulhoa ecoam com o importante e indiscutível fato de que o art. 

156, inciso III da CF/88 não autoriza conceituar como serviço aquilo que não é. Uma 

vez mais: não é possível tentar aplicar a norma sobre atos e fatos a ela não 

contemplados, como reiteradamente tenta a ora Recorrida.  

Como bem se sabe, tributo é uma prestação pecuniária compulsória (art. 3º do 

CTN) e é uma obrigação verdadeiramente imposta ao contribuinte. Assim sendo, é 

deveras perigoso, para dizer o mínimo, utilizar o abrangente critério econômico como 

balizador da incidência tributária. Logo, corroborar com a possibilidade de incidência 

de ISSQN à pura e simples atividade de cessão de direitos sobre veículo autônomo 

viola importantes e basilares princípios - como a tipicidade e segurança jurídica - e 

serão melhor delineados no capítulo 5.  

Neste sentido, Alfredo Augusto Becker nos acautela com propriedade que:  

 

"(...) a doutrina da interpretação do Direito Tributário segundo a realidade econômica do 

fenômeno da vida, também chamada ‘construtiva’, o que na verdadeira realidade faz é a 

demolição do que há de jurídico no Direito Tributário. Em nome da defesa do Direito 

                                                     
16 GONTIJO, José Francisco Rodrigues. Interpretação Econômica no Direito Tributário: a extensão da 
incidência tributária para além das hipóteses previstas em lei e os potenciais impactos econômicos 
da insegurança jurídica do sistema tributário. In: ANIMA: Revista Eletrônica do Curso de Direito das 
Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano X, n. 17, jul/dez-2017. ISSN 2175-7119. Disponível em: 
<http://www.anima-opet.com.br/pdf/anima17/12-INTERPRETACAO-ECONOMICA-NO-DIREITO-
TRIBUTA RIO-GONTIJO.pdf> Acesso em set. 2020. 
17  TROIANELLI, Gabriel Lacerda. O ISS sobre a locação de bens móveis, acerca da interpretação 
econômica em âmbito tributário. Caderno de Pesquisas Tributárias no 13. São Paulo: Resenha 
Tributária, 1989, p. 493. 
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Tributário, eles matam o ‘direito’ e ficam apenas com o tributário".18 

 

Evidente que não é possível ignorar a importância de áreas subsidiárias e 

complementares ao direito, como a economia. A problemática reside no fato de que 

a interpretação econômica não pode preponderar sobre a interpretação jurídica, 

como bem recorda o eminente Sr. Ministro Relator Dias Toffoli, na ADI 3.142 . A 

mesma ressalva 19
 realizada em relação à visão tipológica aqui se reitera: a 

Constituição não deve ser interpretada de forma ampla e casuística, sob pena de 

prejudicar a normatividade do direito e a supremacia constitucional , conforme 

exposto no capítulo anterior.20
  

O fato irrecusável é um só: apenas deve incidir ISSQN sobre fatos 

juridicamente qualificados como serviços. Caso assim não fosse, de nada adiantaria 

a extensa e detalhada preocupação do constituinte em distribuir as competências de 

acordo o fato gerador a ser tributado.21
  

Como será aprofundado mais adiante, a atividade-fim da Recorrente é a 

cessão de direitos de uso sobre veículos autônomos. É a entrega de uma coisa 

(veículo) que se apresenta sob a forma de bem material. Desta maneira, permitir a 

incidência de ISSQN em uma atividade sem nenhuma espécie produção, prestare 

e/ou fazer humano claramente esbarra no conceito previsto na Constituição Federal.  

Assim sendo, mesmo tendo a interpretação econômica como premissa - o 

que, reitera-se, conflita com postulados de legalidade e segurança jurídica - resta 

claro que não há incidência de ISSQN, visto que o núcleo contratual não é, sob 

nenhuma perspectiva, um serviço.  

Ora, não é a porque a realidade fática supostamente exige mudanças que o 

direito tributário deve ignorar consagrados institutos que norteiam sua aplicação. 

Tentar sobrepor justificativas sócio-econômicas sobre uma fundamentação jurídica 

sólida, com o devido respeito, é o primeiro passo para um caminho de arbitrariedade 

                                                     
18 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 117-118. 
19 BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI nº 3.142/DF. Min. Rel. DIAS TOFFOLI; julgamento em 
05.08.2020. 
20 ÁVILA, op. cit., p. 37. 
21 Aires F. Barreto, neste sentido, é claro: "se é inquestionável que o sistema constitucional de outorga 
das competências é exaustivo e rígido, e as competências são atribuídas, explicitamente, de modo 
privativo, a cada uma das pessoas políticas, têm-se como consequência, que qualquer fato que não 
configure serviço não pode ser tributado pelo Município (BARRETO, op. cit., p. 26). 
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e insegurança jurídica.  

 

3.3. O conceito de serviço vinculado às noções do direito civil: a interpretação 

sistemática da competência prevista no art. 156, inciso III da CF  

 

3.3.1. A visão clássica do signo serviço  

 

Na sequência, será demonstrado de modo inequívoco que as regras de 

competência, por sua natureza constitucional e essencialmente proibitiva, não 

podem ser interpretadas de modo diverso do que aquele incorporado pela 

Constituição à época de sua promulgação. Como leciona Humberto Ávila, quando a 

Constituição Federal emprega um termo dotado de um significado comum - e não 

altera seu conceito de forma expressa - termina por incorporar a definição do termo 

ao tempo em que foi promulgado.22
  

Destaca-se: o conceito infraconstitucional pré-constitucional, alçado a nível 

constitucional, não pode ser modificado pelo legislador infraconstitucional pós-

constitucional . Tanto é que esta E. Corte declarou a inconstitucionalidade do 

Decreto-Lei nº 2.397/1987 e 23
 da Lei nº 9.718/1998, após o legislador 

infraconstitucional ampliar o conceito que fora dado pela Constituição.24
 

Isto porque, como bem aponta o professor Roque Antonio Carrazza, a 

“Constituição é a Carta das Competências”, e indica o que os entes políticos “podem, 

o que não podem e o que devem fazer, inclusive e principalmente em matéria 

tributária” . Diante disso, não é25
 

possível corroborar com interpretações fluidas ou nos termos do que fora 

utilizados por autores estrangeiros , sob pena de suprimir a supremacia da 

Constituição Federal.26Assim sendo, conclui-se que o conceito constitucional de 

serviço deve ser interpretado à luz do Direito Civil, vez que não há definição expressa 

                                                     
22 ÁVILA, op. cit., p. 50. 
23 Ibid., p. 53. 
24 Nos casos dos termos "faturamento", e "salário", respectivamente. 
25 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 30. ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2015, p. 601. 
26 ÁVILA, op. cit., p. 65. 
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acerca do signo serviço.27
 Não há dúvida: o legislador infraconstitucional não pode 

ressignificar o que está previsto na Constituição Federal. Os significados aqui em 

análise foram consolidados ao longo do tempo pela doutrina, legislação e pela 

jurisprudência, e, a despeito de casos excepcionais , sabe-se que não é possível falar 

de serviço sem delinear os institutos das28
 obrigações de dar e fazer - que serão 

aprofundados no capítulo 4.1.1.29
 

Portanto, a partir da análise do conceito sob a correta ótica do direito privado 

e endossado pela Constituição Federal por meio do artigo 156, inciso III, constata-se 

a impossibilidade da incidência do ISSQN às atividades da Recorrente, porquanto 

impossível a aplicação deste em um ato que não preenche todos os requisitos para 

caracterizar o serviço e, ainda, tão claramente se trata de uma cessão de direitos 

sobre uso de um bem.  

 

3.3.2. A imprescindibilidade do esforço humano para caracterização da prestação de 

serviço  

 

Afinal de contas: o que é serviço? Em seu conteúdo jurídico e na condição de 

elemento de um enunciado prescritivo, entende-se que "serviço é uma espécie de 

trabalho. É o esforço humano que se volta para outra pessoa; é um fazer 

desenvolvido para outrem (...) no bojo de uma relação jurídica".30
 

Dessarte, entende-se que só é tributável a prestação de serviço decorrente do 

esforço humano com conteúdo econômico , e, assim sendo, é certo que o tributo só 

é aplicável com a31presença do esforço humano, sendo este elemento imprescindível 

para a ocorrência do fato gerador para sua incidência.  

O fazer humano exige vontade, uma consciência de conduta. Não pode ser 

                                                     
27 Corrobora a tal entendimento, ainda, Paulo Barros de Carvalho, ao sustentar que o serviço deve 
respeitar as premissas fixadas na CF 88 e estar indicado desta forma em lei complementar. Sendo 
certo que o serviço previsto constitucionalmente é aquele consagrado pela doutrina do direito civil, 
não podendo o legislador - quer complementar, quer ordinário - redefinir esse significado" 
(CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. São Paulo: Noeses. p. 773). 
28 Como ocorreu sobre a análise dos planos de saúde, no RE 651.703, de relatoria do eminente Min. 
Luiz Fux,Tribunal Pleno, julgado em 28.02.2019.  
29 Vide o RE 446.003 AgR, de relatoria do rel. Min. Celso de Mello, julgado 30.05.2006. 
30 BARRETO, op. cit., p. 29. 
31 Ibid., p. 30. 
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atribuído à coisas - mesmo que programadas com inteligência artificial. Assim, 

interessante trazer a distinção apontada por Pontes de Miranda, na qual dispõe que 

a vontade,  

 

(...) é elemento essencial para qualificar como "ato", determinado fato jurídico. (...) Os 

fatos jurídicos classificam-se entre (a) fatos jurídicos stricto sensu, (b) atos-fatos 

jurídicos e (c) atos jurídicos lato sensu, que se subdividem entre (c.1) atos jurídicos 

stricto sensu e (c.2) negócios jurídicos. O critério nuclear para a primeira distinção (ato 

versus fato) é a existência de conduta humana: havendo, fala-se de ato; caso contrário, 

de mero fato. (...) Também por esta razão é que apenas pode se qualificar quando houver 

vontade, já que, não havendo, estar-se-ia diante de mero fato jurídico, inapto a configurar 

renda - jurídica - tributável . (g.n.)32 

 

Em outras palavras, sem ato humano, trata-se de mero fato jurídico, incapaz 

de ensejar a tributação pelo ISSQN, que está histórica e juridicamente vinculado ao 

esforço humano .33
 Uma vez mais: não há prestação de serviço sem um prestador . 

Prestação de serviço,34
 para a doutrina civilista, é uma “obrigação de fazer, ou seja, a 

prestação de atividade lícita, não vedada pela lei e pelos bons costumes, oriunda da 

energia humana aproveitada por outrem, e que pode ser material ou imaterial” . 

Verifica-se uma relação de natureza jurídica 35
 de trabalho, decorrente de uma 

obrigação de fazer, na qual o prestador deve perfazer uma obrigação, material ou 

imaterial, em troca de uma remuneração paga pelo tomador. 36
 Ademais, há 

concordância de tal entendimento civilista na jurisprudência deste Supremo Tribunal 

Federal que, no Recurso Extraordinário nº 116.121, consagrou que "há de prevalecer 

                                                     
32 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: parte geral. Introdução. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. t.1. p. 65-76, 145-172. 
33 Ressalta-se, desde logo, o critério material do ISS na regra-matriz, no qual este é representado pelo 
verbo prestar e pelo respectivo complemento serviço, "o correto é que o tributo atinja o produtor da 
ação 'prestar serviço', o agente dessa ação, que inexoravelmente é o prestador do serviço" (BARRETO, 
op. cit., p. 31). 
34 Até mesmo pois, como defende Marcelo Caron, o comportamento tributado pelo ISS é aquele em 
que o esforço pessoal do devedor se sobrepõe aos materiais e equipamentos eventualmente 
aplicados (...) Este tributo, portanto, é dirigido preponderantemente à atividade pessoal do sujeito 
passivo da relação jurídica patrimonial (BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS: do texto à norma. Doutrina e 
Jurisprudência: da EC 18/65 à LC 116/03. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 282). 
35  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro: teoria das obrigações contratuais e 
extracontratuais. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 313. 
36  BRASIL, Código Civil (2002), Capítulo VII - Da Prestação de Serviço. Art. 594. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm>. Acesso em: ago. 2020. 
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a definição de cada instituto, e somente a prestação de serviços, envolvido na via 

direta o esforço humano, é fato gerador do tributo" (g.n.).37
 

Consequentemente, da análise do caso que ensejou a presente medida 

judicial, qual seja, o uso de veículos autônomos, não se apresenta, de forma alguma, 

a presença de esforço humano que possa ser considerada fato gerador para 

incidência do imposto sobre serviço, e, desta forma, não há que se falar na tributação 

da ora Recorrente com fundamento no inciso III do art. 156 da Constituição Federal.  

 

4. A INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE ISSQN ÀS ATIVIDADES DA 

RECORRENTE  

 

4.1. A precisa análise das atividades da Recorrente  

 

Neste tópico, restará demonstrado três claras e intuitivas premissas 

constantemente ignoradas pela ora Recorrida: (i) as prestações exercidas pela 

Recorrente visam a entrega do veículo ao usuário e, portanto, configuram uma 

obrigação de dar; (ii) o núcleo contratual, a atividade-fim da empresa é a cessão de 

direitos sobre uso de automóveis, aproximando-se de um contrato de locação, o que 

enseja a incidência da Súmula Vinculante nº 31 desta E. Corte; e, (iii) as 

peculiaridades da inteligência artificial afastam qualquer equivalência à atividades já 

existentes, paridade esta equivocadamente presumida pelo Recorrido na autuação 

em análise.  

 

4.1.1. A nítida configuração da obrigação de dar  

 

Para identificar a espécie da prestação que faz incidir a norma do ISSQN é 

necessária uma rápida incursão no estudo das "obrigações", objeto indissociável do 

campo da Teoria Geral do Direito, e bem desenvolvido pela doutrina do Direito Civil e 

do Direito Comercial .38
 

                                                     
37  BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 116.121, Tribunal Pleno. rel. Min. Octavio Gallotti, 
julgado em 11.10.2000, DJ em 28.05.2001. 
38 BAPTISTA,. op. cit. p. 278. 
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Ao adentrar no direito das obrigações, verifica-se que o serviço, como já 

demonstrado acima, exige esforço humano, um sujeito que efetivamente presta a 

atividade . Assim sendo,39
 será no mínimo forçoso se o ora Recorrido insistir em 

sustentar que as atividades de Vá e Volte para uma Vida não Ltda. configuram uma 

obrigação de fazer.  

Reitera-se: o núcleo contratual da atividade exercida pela Recorrente está 

adstrito à disponibilização de veículos. Percebam, Vossas Excelências, que não se 

trata de transportar pessoas, mas sim disponibilizar, oferecer veículos para que os 

usuários realizem trajeto de sua preferência dentro dos limites do Município. Não há 

nenhuma prestação - ou prestador - de serviços de transporte no presente caso.  

Destarte, convém elucidar de que forma a doutrina civilista encara os 

institutos da obrigação de dar e fazer, a fim de que não reste dúvidas de que o núcleo 

contratual das atividades exercidas pela Recorrente é um dar, nos termos do CC/02.40
 

Ensina Flávio Tartuce que a prestação de dar pode ser conceituada como 

aquela em que o sujeito passivo compromete-se a entregar alguma coisa, certa ou 

incerta . A entrega 41
 de que se refere Tartuce, pode ser a fim de transferir a 

propriedade, ceder a posse ou restituí-la, como completa Gomes .42
 

Por outro lado, a obrigação de fazer, como preceitua Maria Helena Diniz,  

 

Tem por objeto qualquer comportamento humano, lícito e possível, do devedor ou de 

outra pessoa à custa daquele, seja a prestação de trabalho físico ou material, seja a 

realização de serviço intelectual, artístico ou científico seja ele, ainda, a prática de certo 

ato ou negócio jurídico, que não configura execução de qualquer trabalho .43 

 

O comportamento humano de que se refere Diniz, para além de questões de 

pessoalidade e atividades intuito personae, é essencial para a presente análise. Isto 

                                                     
39 Uma vez mais: a hipótese de incidência do ISS refere-se às prestações de fazer, ou seja, aquelas 
marcadas pela ação pessoal do devedor - que fora alçada com base na eficácia normativa ao longo 
do tempo e por indicativo colhido da própria Constituição Federal (ibid., p. 281). 
40  Mais precisamente no Capítulo I (das Obrigações de Dar), no Título I (das Modalidades das 
Obrigações), dentro do Livro I (do Direito das Obrigações), dentro da Parte Especial do Código. 
41  TARTUCE, Flávio. Direito Civil: direito das obrigações e responsabilidade civil. 14ª ed. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2019, livro eletrônico. p. 81.  
42 GOMES, Orlando. Obrigações. Rio de Janeiro: Forense. 17ª ed. 2007. p. 47. 
43 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria geral das obrigações. 22ª. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, livro eletrônico. p. 110. 
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porque a atividade-fim da Recorrente é a cessão de direitos, que se dá através da 

entrega de veículos, mesmo que por tempo determinado, aos usuários da plataforma. 

Não há nenhum esforço ou comportamento humano envolvido. Neste sentido, 

importante também destacar a brilhante colocação de Washington de Barros 

Monteiro, na qual conclui que o ‘substractum’ da diferenciação  

 

(...) está em verificar se o dar ou o entregar é ou não consequência do fazer. Assim, se o 

devedor tem de dar ou de entregar alguma coisa, não tendo, porém de fazê-la 

previamente, a obrigação é de dar (...) se ele tem de realizar algum ato, do qual será mero 

corolário o de dar, tecnicamente a obrigação é de fazer . (g.n.) 44 

 

A conclusão é clara: trata-se de obrigação de dar, visto que a entrega do 

veículo não exige nenhuma prestação condicionante e/ou anterior, bem como não 

decorre de qualquer prestação de fazer. É o entendimento também de Paulo Barros 

de Carvalho, ao afirmar magistralmente que,  

 

(...) só será possível a incidência do ISS se houver negócio jurídico mediante o qual uma 

das partes se obrigue a praticar certa atividade, de natureza física ou intelectual, 

recebendo, em troca, remuneração. Por outro ângulo, a incidência do ISS pressupõe 

atuação decorre do dever de fazer algo até então inexistente, não sendo exigível quando 

se tratar de obrigação que imponha a mera entrega, permanente ou temporária, de algo 

que já existe . (g.n.)45 

 

Resta cristalino, portanto, que o núcleo contratual da atividade é a mera 

entrega temporária de algo que já existe (veículo autônomo). Assim, é absolutamente 

infundado, com todo respeito, defender que as atividades aqui analisadas se tratam 

de prestação de serviço. Isto posto, passa-se à análise do núcleo contratual 

propriamente dito.  

 

 

 

 

                                                     
44 MONTEIRO, 1967 apud BARRETO, 2005, p. 43. 
45 CARVALHO,op. cit., p. 768. 
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4.1.2. A atividade-fim da Recorrente é a cessão de direitos de uso de veículos 

autônomos 

 

 Sabe-se que todo contrato, respaldado pela liberdade e autonomia privada 

que lhe é inerente, visa um fim específico. E, exatamente da finalidade do contrato é 

que se extrai a natureza da prestação . O presente caso, tal como uma locação, foca 

na disponibilização do 46
 veículo de forma muito aproximada à realizada nos 

contratos de locação de bens móveis. E como sabemos, sobre estes contratos incide 

a Súmula Vinculante nº 31 , sob o fundamento de 47
 que prestações de dar não 

configuram serviço e, com isso, afastam a incidência de ISSQN. Como já constatado, 

as atividades da Recorrente se apresentam sob a forma de um contrato de direito 

privado, sendo regido por seus institutos. Sendo assim, não há óbice para a cobrança 

da cessão de uso ser realizada com base no tempo e distância percorrida, tendo em 

vista que se trata de mera previsão contratual.  

Logo, a forma de cobrança, caso alegada em desfavor da ora Recorrente, não 

altera a atividade-fim da mesma, posto que apresenta em seu âmago pura e 

simplesmente a cessão de direitos de uso de carros autônomos. Aliás, a própria 

locação de bens móveis, como sabemos, é uma cessão de direitos:  

 

O atendimento de uma necessidade mediante a locação, a cessão ou a permissão do uso 

de um bem móvel, material ou imaterial, não consubstancia serviço, sendo 

inconstitucional a norma da lei complementar que defina a competência municipal para 

instituir o ISS abrangendo tal situação. (…) É razoável, assim, esperar-se que o Supremo 

Tribunal Federal declare também a inconstitucionalidade dos demais subitens do item 3, 

assim como de outros itens48 da citada lista, que se referem a situações nas quais ocorre 

um dar, e não um fazer, para o atendimento de uma necessidade . (g.n.)49 

                                                     
46 BAPTISTA, op. cit., p. 283. 
47 In verbis: É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre 
operações de locação de bens móveis. 
48 Mais precisamente e "como se vê, o item 3 alberga cinco subitens, a saber, 3.01, 3.02 3.03, 3.04 e 
3.05, todos descrevendo espécies contidas no item 3, serviços prestados mediante locação, cessão 
de direitos de uso e congêneres. Não há, portanto, diferença essencial entre esses três subitens. 
Todos dizem respeito a locação ou a cessão de direito de uso. Assim, (...) o veto presidencial teria de 
ter abrangido todo item 3 que alberga, todo ele, atividades que não podem ser incluídas no conceito 
de serviços (MACHADO, Hugo de Brito. O ISS e a locação ou cessão de direito de uso. 2004. p. 13. 
Disponível em: <http://www.hugomachado.adv.br>. Acesso em: set. 2020).  
49 Ibid., p. 21-22. 
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E nem se diga que se tratam os presentes autos de uma operação mista. Esta 

se refere à contratos complexos, que evidentemente apresentam tanto obrigações 

de dar, quanto de fazer. Reitera-se o exposto na síntese fática: toda a atividade é 

realizada de forma autônoma, 50
 desde a entrega do veículo ao usuário até a 

contraprestação pecuniária final. Isto posto, não há que se falar em operações 

mistas, vez que se verifica mera tradição do veículo ao usuário.  

Ressalta-se, ainda, o recentíssimo entendimento desta E. Corte que, ao 

analisar a ADI 3.142 , reforçara uma vez mais tanto a imprescindibilidade da análise 

das obrigações de dar e51 fazer para verificação da incidência de ISSQN, quanto que 

o imposto municipal não incide nos casos que apresentam simples obrigação de dar. 

In verbis:  

Em suma, dos julgados da Corte citados é possível depreender algumas orientações: (1) 

no caso em que a operação tributada revelar como a essência dela, de modo chapado, 

simples obrigação de dar – como, por exemplo, uma mera locação de bens móveis – 

inviável será a incidência do ISS relativamente a ela (Súmula Vinculante no 31); (2) no 

caso em que a operação tributada revelar obrigação de fazer, possível é a incidência do 

ISS; (…) Não obstante, em determinadas situações, a Corte vem reconhecendo a 

impossibilidade de cobrança do imposto municipal relativamente a certas operações 

mistas, ainda que definidas em lei complementar como serviço para fins de cobrança do 

ISS. (g.n.)  

 

A entrega é o veículo. Não há nenhum ato a ser realizado pela Recorrente além 

da disponibilização do veículo. Ainda que o ora Recorrido venha defender incidência 

de ISSQN com a justificativa de que a empresa disponibiliza "serviços" como 

assistência, abastecimento dos carros e equipe de socorro, estes não o podem ser, 

visto que (i) não se verifica conteúdo econômico; (ii) não são atividades-fim 

realizadas ao consumidor, em seu benefício; e na realidade, (iii) os dois primeiros 

(assistência e abastecimento) são operados 100% de forma tecnológica, e, o terceiro 

(equipe de socorro), além de pouco provável, é verdadeiramente um dever legal da 

                                                     
50 Em termos conceituais, "as operações verdadeiras mistas apresentam duplo objeto negocial: um 
dar e um fazer, ambos com certa autonomia" (PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário 
Completo. 11ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, livro eletrônico. p. 614).  
51  BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.142/DF, rel. min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 
26.06.2020, DJ de 18.08.2020. 
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Recorrente , realizada de modo a garantir a manutenção da atividade - que é a52 

entrega do veículo ao usuário.  

Caso esta e. Corte ainda não tenha se convencido acerca da ausência dos 

elementos do signo serviço nas atividades subsidiárias da ora Recorrente, 

importante destacar o grande ensinamento de Aires F. Barreto acerca da necessária 

distinção entre mero trabalho e o signo serviço:  

 

Convém relembrar que o trabalho exercido em favor próprio, além de conceitualmente 

não revestir todas as características da espécie serviço, falta o cunho econômico (...) 

nota essencial à caracterização da hipótese de incidência desse e dos demais impostos 

. (g.n.)53 

 

Neste sentido, conclui Tartuce em tom verdadeiramente didático: "o dar não é 

um fazer, pois caso contrário não haveria nunca a obrigação de dar".54
 

Assim sendo, pugna-se uma vez mais pela declaração de 

inconstitucionalidade da incidência de ISSQN às atividades da ora Recorrente, dado 

que a atividade-fim em análise é mera e exclusivamente uma obrigação de dar, 

ensejando a incidência da Súmula Vinculante nº 31 deste Pretório Excelso.  

4.1.3. Peculiaridades da inteligência artificial que afastam o signo serviço Após 

extensa demonstração de que as atividades da Recorrente não preenchem o 

conceito constitucional de serviço, bem como que se trata de mera cessão de direitos 

sobre o uso de veículos autônomos, cabe aprofundar ainda mais a presente análise. 

Em breves delineamentos, a inteligência artificial pode ser definida como o uso de 

tecnologias a fim de automatizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência 

humana.55
 Através de algoritmos , a máquina se torna capaz de identificar padrões a 

                                                     
52 Considerando a proximidade entre o contrato de locação e o de cessão de direitos de uso, destaca-
se que um dos deveres do locatário é justamente manter as condições de uso da coisa, assumindo as 
despesas de reparação ou reconstrução das benfeitorias necessárias e úteis ou a reposição de peças 
(LÔBO, Paulo. Direito Civil: Contratos. v. 3. São Paulo: Saraiva. 4ª ed. 2018. p. 239). Em outras palavras, 
caso a Recorrente tenha de intervir, é com a finalidade pura e simplesmente de garantir a manutenção 
de condições do uso da coisa, bem como resguardar por um grande investimento que antes fizera. 
53 BARRETO, op. cit., p. 30.. 
54 TARTUCE, op. cit., p. 98. 
55 SURDEN, HARRY. Artificial Intelligence and Law: an overview. Georgia State University Law Review. 
Volume 35, Issue 4. St. U. L. Rev. 2019. p. 1307. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3411869>. 
Acesso em: ago. 2020. 



 

 
 
 
38 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

partir de dados 56 disponíveis, que foram programados com base em regras e 

informações específicas . 57
 Destarte, verifica-se que para Harry Surden, da 

Universidade de Direito de Colorado, há duas grandes áreas da IA: (i) o chamado 

machine learning , muito próximo do que 58 Marcelo Passetti associa à uma 

capacidade de "autogestão" da máquina , permitindo que esta 59
 aprimore sua 

performance em tarefas específicas durante o tempo; e, (ii) as "regras lógicas e 

representação do conhecimento", em que há uma associação entre a realidade fática 

e jurídica com a tecnológica, a partir do conhecimento de experts.60
  

A ampliação do conceito de serviço à atividades realizadas por máquinas, 

mais precisamente por inteligência artificial (que aqui denominaremos de IA), pode 

ser potencialmente danosa quando juridicamente equiparada à serviços próprios de 

um fazer humano.61
 

Primeiramente, pois sabemos que qualquer extensão da competência dos 

Municípios deve ser realizada através emenda constitucional , e não por mera 

presunção do ora62
 Recorrido. Em segundo, pois como nos traz José Eduardo Soares, 

o Direito Tributário é um direito de superposição e incide em realidades postas por 

outros ramos do direito . Deste63
 modo, é inequívoco que a adoção do entendimento 

de que atividades realizadas por máquinas correspondem à serviços prestados por 

humanos irão irradiar efeitos para outros ramos, o que apresenta, com o devido 

                                                     
56   Considerada como chave da inteligência artificial (ibid., p. 753), o algoritmo é entendido pela 
computação como séries de comandos que indicam a um computador algo a ser realizado, seguindo-
se os comandos indicados (ABRAHAM, Marcus; CATARINO, João Ricardo. O Uso da Inteligência 
Artificial na Aplicação do Direito Público: o caso especial da cobrança dos créditos tributários - um 
estudo objetivado nos casos brasileiro e português. Universidade do Rio de Janeiro. Vol. 6, nº 2; 
Setembro 2019, 188-219. p. 192. Disponível em: 
<http://www.scielo.mec.pt/pdf/epub/v6n2/v6n2a10.pdf>. Acesso em: ago. 2020. 
57 SURDEN, op. cit., p. 1.312. 
58 Ressalva-se, também, que learning é somente uma metáfora: os programas de inteligência artificial 
não replicam complexos sistemas neurais e/ou processos cognitivos da mente humana (ibid., p. 
1.312-1.316). 
59  PASETTI, Marcelo. Inteligência Artificial Aplicada ao Direito Tributário: um novo modelo na 
construção de uma justiça fiscal?. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2019. p. 8. 
60 SURDEN, op. cit., p. 1.316. 
61 Nos termos do que defende Marcus Abraham e João Ricardo Catarino, entende-se ser necessário 
a adoção de critérios sólidos e transparentes de justiça na tomada de decisões, sobretudo nos 
chamados hard cases, em que surgem conflitos de normas, sendo a filosofia jurídica importante 
ferramenta para quem toma a decisão (ABRAHAM, Marcus; CATARINO, João Ricardo, op cit., p. 208).  
62 ÁVILA, op. cit., p. 54. 
63 DE MELO, José Eduardo Soares. ISS: aspectos teóricos e práticos. 5ª. ed. São Paulo: Dialética, 2008. 
p. 37. 



 

 

 
 

Equipe 401 - Contribuinte | 39 

 

respeito, verdadeira afronta à segurança jurídica - e será melhor delineada nos 

tópicos 5.2. e 5.3. Por fim, pois tal irradiação pode atingir importantes institutos de 

direito privado, intrinsecamente vinculados ao signo serviço, como a 

responsabilidade civil e a reparação de danos.64
 

Os entendimentos teóricos supramencionados acerca da IA - e que 

lamentavelmente não podem ser devidamente aprofundados no presente trabalho, 

visam apenas ressaltar que o transporte de passageiros alegado pela ora Recorrido 

em nada se assemelha às atividades prestadas pela Vá e Volte para uma Vida não 

Ltda., tendo em vista que os carros autônomos apresentam situação jurídica inédita 

em nosso ordenamento, principalmente que tange às controversas discussões a 

respeito da equivalência entre máquinas e humanos.65
 Dito de outro modo, a fim de 

resguardar coerência e consistência jurídica interna (elementares da segurança 

jurídica), faz-se necessário realizar debate sóbrio e LEGISLATIVO sobre o tema da 

inteligência artificial, antes de ser, com máxima vênia, tida como equivalente pelo, 

Poder Judiciário, à atividades já existentes, sob pena de inconstitucionalidade e 

afronta não somente às regras da competência, mas também à separação de 

poderes - princípios estes basilares do nosso Estado Democrático de Direito.66 

 

4.2. A regra-matriz de incidência e o papel da lei complementar  

 

4.2.1. O não enquadramento da atividade no item 16.02 da LC  

 

Prevista principalmente no art. 146 da CF/88, a lei complementar apresenta 

grande importância no direito tributário, porquanto mitiga eventuais conflitos de 

                                                     
64 SCHERER, Matthew U. Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Competenci 
es, and Strategies. Harvard Journal of Law & Technology. v. 29, n. 2 Spring, 2016. Disponível em: 
<https://ssrn.com/abstract=2609777>. Acesso em: ago. 2020.p. 356.  
65  Destaca-se, neste ponto, o importante papel da lei para mitigar problemáticas envolvendo a 
inteligência artificial. Para Scherer, que fez brilhante estudo sobre a forma que a IA deve ser encarada 
pelas instituições, conclui que o marco regulatório da temática deve ser realizado pelo Poder 
Legislativo em convergência à Agências Administrativas, visto que estas possuem maior 
especialização, independência e expertise para tratar da temática (SCHERER, op. cit., p. 373 e ss). 
66 O Brasil, baseando-se expressamente na garantia constitucional prevista no art. 5º, II, CF/88, adota 
como preceito nullum tributum sine lege. Desta forma, o Poder Legislativo é de suma importância para 
garantia da vontade popular, e o trinômio "tributo-lei-povo" assegura ao particular proteção contra 
tributações feitas por instrumento diverso de lei (SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. 9. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017, livro eletrônico. p. 61). 



 

 
 
 
40 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

competência entre os entes federativos , garante uma maior uniformização das 

hipóteses de incidência tributária67
 e assegura mais segurança e previsibilidade aos 

sujeitos da relação jurídico-tributária.  

Importante, mas não absoluta: o fato da Constituição ter atribuído à lei 

complementar a função de definir os tributos e suas espécies não significa que estes 

não foram conceituados no texto constitucional . E mais: "nem se diga que serviço é 

aquilo que a lei complementar68
 disser que é, porque tal exegese destruiria todo o 

sistema constitucional tributário".69
  

Desta forma, não é porque uma hipótese está prevista em lei complementar 

que ela preenche o conceito constitucional de serviço. Inclusive, é o inverso que deve 

ser verificado e, como já exaustivamente demonstrado, não o é.  

Corrobora-se a tal fato, ainda, que autores como Hugo de Brito Machado 

constantemente ressaltam a necessidade desta E. Corte reconhecer como 

inconstitucional todo e qualquer caso que não preencha o conceito previsto em 

nossa magna carta, vez que as hipóteses, embora muitas vezes previstas em lei 

complementar, não preenchem o conceito constitucional do signo serviço.70
 

Por conseguinte, é no mínimo equivocado sustentar que as atividades da ora 

Recorrente configuram o item 16.02 da LC 116/03 , tendo em vista a ausência de 

elementos 71
 que preenchem o signo serviço e, por consequência lógica, 

descaracterizam o suposto transporte individual de passageiros alegado.  

Assim, tendo em vista que as atividades da Recorrente configuram, não 

prestação de serviço, mas sim a cessão de direito de uso de bens móveis, resta como 

inequivocamente inconstitucional a tentativa de compreender tal fato à incidência do 

ISSQN.  

 

 

 

                                                     
67 CASQUET, Pedro. O Conceito de Serviço e a Constituição Brasileira. 1. ed. São Paulo: Almedina, 
2014. Livro eletrônico, p. 85. 
68 ÁVILA, op. cit., p. 41. 
69 BARRETO, op. cit., p. 34. 
70 MACHADO, op. cit., p. 13. 
71 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. 
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4.2.2. A regra-matriz de incidência e o equívoco da base de cálculo adotada  

 

Primeiramente, destaca-se que a base de cálculo é elemento inerente à regra 

matriz. A utilidade da esquematização formal da regra-matriz, muito enaltecida pela 

doutrina ,72
 apresenta finalidades no plano do ordenamento jurídico, a fim de facilitar 

as delimitações de competência, e doutrinário, facilitando a análise do fato jurídico-

tributário em si .73
 Recorda-se que os elementos/aspectos, também considerados 

critérios, elencam-se em: (i) material, (ii) espacial, (iii) temporal, (iv) pessoal e, (v) 

quantitativo. Os três primeiros integram a hipótese tributária, enquanto os dois 

últimos formam o consequente tributário .74
 Impreterivelmente, todos os requisitos 

devem ser preenchidos para que a incidência do tributo ocorra . No entanto, não é o 

que ocorre no presente caso. Como demonstrado, as75
 atividades da ora Recorrente 

não se tratam de prestação de serviço, mas de cessão de direitos de uso de veículos 

autônomos, sem qualquer tipo de encaixe ao previsto constitucionalmente através 

do art. 156, inciso III, CF/88.  

Desta forma, não há que se falar na incidência de ISSQN, vez que o recorrente 

não deu vez ao comportamento que enseja a presente tributação, porquanto não 

presta nenhum tipo de serviço. Não há, assim sendo, o preenchimento do critério 

material da regra-matriz.76
  

Para além da hipótese tributária, há ainda que se falar da inconsistência do 

critério quantitativo da equivocada tributação aqui discutida.  

Como se sabe, a base de cálculo (BC) corresponde à hipótese de incidência 

tributária transformada em cifra , e no caso do ISSQN, corresponde ao valor do 

                                                     
72 Como bem apontado por Vitório Cassone, regra-matriz tem-se mostrado um utilíssimo instrumento 
científico, de extraordinária fertilidade e riqueza para identificação e conhecimento (...) que define a 
fenomenologia básica da imposição tributária CASSONE, Vitório. Direito Tributário. 19. ed. São Paulo: 
Atlas, 2008, p. 420. 
73 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Tributário, 2019. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019 . p. 997. 
74 SCHOUERI, op. cit., p. 500. 
75 PAULSEN,op. cit., p. 182. 
76 "Colabora, também, nesse sentido, o confronto de 'serviços' com a materialidade de outros tributos, 
especialmente o ICMS e o IPI. Ainda que o critério material destes últimos não se resuma a uma 
prestação de dar, porque sua essência está na realização de operações jurídicas, elas, 
invariavelmente, giram em torno de um bem material, de uma mercadoria ou um produto 
industrializado, o que não ocorre com o ISS" (BAPTISTA, op. cit., p. 282). 
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serviço . É a essência77  78
 do aspecto quantitativo, enquanto o fato gerador é o 

elemento material da norma tributária. Os aspectos devem ser, necessariamente, 

convergentes e harmônicos , visto que auxiliam na 79
 identificação da espécie 

tributária.  

Seguindo as funções da base de cálculo delineadas por Paulo Barros de 

Carvalho ,80
 constata-se que a terceira função da BC está fortemente associada à 

importância atribuída do critério por autores como Alfredo Augusto Becker , posto 

que permite confirmar, infirmar81
 e/ou afirmar o critério material da norma tributária.  

Confirma, quando evidencia perfeita sintonia entre o padrão de pedida e o 

núcleo do fato dimensionado. Deixa de infirmar, quando a grandeza eleita é 

incompatível com o fato que o legislador pretende tributar. Por fim, afirma quando 

obscura a formulação legal, devendo prevalecer como critério material a ação-tipo 

avaliada.82
 

No presente caso, a base de cálculo decorre do somatório mensal dos valores 

pagos pelos usuários, sendo calculado a partir da distância percorrida e tempo do 

uso do carro autônomo cedido pela empresa. Ainda que a parte recorrida ignore 

terminantemente o não enquadramento da atividade da empresa no critério material 

da regra matriz do ISSQN, insistindo na existência de prestação de serviço em razão 

dos parâmetros para cobrança do uso dos automóveis, verifica-se que até mesmo a 

base de cálculo corrobora para o entendimento de que o tributo não é devido, visto 

que se trata de mero parâmetro de cobrança coerente à contraprestação pecuniária 

pelo uso e gozo de veículo totalmente autônomo pela distância e lapso temporal 

desejado.  

                                                     
77 MACHADO, op. cit., p. 223. 
78 Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Lei Complementar n. 116/03. 
79 PAULSEN, op. cit., p. 64. 
80 Nos termos do que defende o autor, "temos para nós que a base de cálculo é a grandeza instituída 
na consequência da regra-matriz tributária, e que se destina, primordialmente, a dimensionar a 
intensidade do comportamento inserto no núcleo do fato jurídico (...) Paralelamente, tem a virtude de 
confirmar, infirmar ou afirmar o critério material expresso na composição do suposto normativo. A 
versatilidade categorial desse instrumento jurídico se apresenta em três funções distintas: (...) a) 
função mensuradora, pois mede as proporções reais do fato; b) função objetiva, porque compõe a 
específica determinação da dívida; e c) função comparativa, porquanto, posta em comparação com o 
critério material da hipótese, é capaz de confirmá-lo, infirmá-lo ou afirmar aquilo que consta no texto 
da lei, de modo obscuro" (CARVALHO, op. cit., pp. 413 e 418). 
81 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 7. ed. Bahia: Noeses, 2018. p. 338. 
82 CARVALHO, op. cit., p. 416-417. 
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Diferentemente seria se fosse serviço que, além remunerar o capital 

empregado (no caso o carro), ter-se-ia que remunerar o trabalho do motorista. O que, 

novamente, não é o que ocorre no caso.  

Notem, Excelências, que o parâmetro adotado é o mesmo que muitas 

locadoras de automóveis utilizam. Por que? Porque elas (locadoras) buscam 

remunerar o mesmo que a Recorrente, ou seja, o capital investido – que se traduz em 

automóveis.  

Assim sendo, verifica-se o não preenchimento do critério material a partir da 

base de cálculo empregada pela Fazenda Municipal, pois como visto, a remuneração 

não por um serviço prestado, mas sim por um capital disponibilizado, um direito 

cedido por tempo determinado a um terceiro mediante remuneração, sem o emprego 

de gota de suor humano.  

Em verdade, espelha a forma sofisticada de “empregar” seu dinheiro a partir 

do uso de uma inteligência artificial. Bem material intangível, e nesta condição não 

prestando serviço à ninguém, meramente agrega valor a um patrimônio da 

Recorrente.  

 

5. A NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E 

TRIBUTÁRIOS NO CASO CONCRETO  

 

5.1. A isonomia e respeito aos limites concorrenciais  

 

Ainda que venha a ser arguido pelo Fisco que as atividades da ora Recorrente 

geram concorrência desleal à SERVIÇOS ofertados pela Uber, 99pop e Cabify, tal 

argumento não pode - e nem deve - prosperar por um motivo muito simples: não se 

trata de serviço de transporte de passageiros.  

A ora Recorrente, como já demonstrado, possui como núcleo a cessão de 

direitos de uso de veículo ao usuário e apresenta peculiaridades próprias em seu 

contrato, bem como em sua forma de operação (prescindindo de questões como 

descanso e alimentação dos motoristas - que não existem), o que acaba por a 

distinguir das empresas referidas acima.  

Deste modo, sabe-se que o direito tributário, a fim de garantir uma tributação 



 

 
 
 
44 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

mais justa e igualitária, logra em aplicar tratamento isonômico aos desiguais desde 

que presentes certos critérios. Nos termos do que propõe Silveira 83 , são três os 

elementos a serem verificados, a fim de justificar o tratamento diferenciado no 

presente caso: (i) razoabilidade, (ii) objetivos da diferenciação e, (iii) nexo de 

causalidade entre o objetivo e a discriminação.  

O fator de discriminação que justifica a razoabilidade de não incidência ISSQN 

no presente caso é, justamente, o caráter predominante de entrega da coisa, que no 

caso é o veículo. Não é possível aferir nenhum impacto concorrencial da atividade 

da Recorrente no mercado de transporte de passageiros, visto que (1) não realiza 

nenhuma espécie de serviços de transporte; e, (2) a natureza da inteligência artificial 

impossibilita a equiparação à negócios já existentes, conforme delineado no tópico 

4.1.3.  

Em segundo, pois os objetivos da diferenciação estão fortemente atrelados à 

segurança jurídica e à rígida distribuição de competências . Em outras palavras, visa-

se preservar84
 correta interpretação das normas constitucionais, de modo que não 

apenas o Recorrido, mas todos os Municípios atuem dentro dos limites de 

competência constitucionalmente estabelecidos.  

Resta claro, portanto, que o nexo de causalidade entre o fator de diferenciação 

e o objetivo a ser alcançado (correta preservação da distribuição de competências e 

segurança jurídica) é justamente o tratamento isonômico a ser aplicado às 

atividades da Recorrente, que possuem natureza inédita e se distinguem das formas 

da interpretação do signo serviço, seja ela clássica, econômica ou tipológica.  

Assim sendo, não há nenhum impacto concorrencial negativo, tendo em vista 

que as atividades são naturalmente distintas e exigem tutela jurídica isonômica e 

correspondente.  

 

 

                                                     
83 SILVEIRA, Rodrigo Maito da. Tributação e Concorrência. Série Doutrina Tributária Vol. IV. São Paulo: 
Quartier Latin, 2011. p. 69. 
84 Ressalta-se, neste sentido, as palavras de Aires F. Barreto, ao incisivamente defender "só há serviço 
tributável, juridicamente, quando a Constituição prevê competência para sua tributação. Ora, as 
exclusões constitucionais são verdadeiras balizas intransponíveis a serem rigorosamente 
respeitadas pelos titulares das competências, porque ficam além dos campos demarcatórios das 
próprias competências" (BARRETO, op. cit., p. 60). 
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5.2. A segurança jurídica e a inaplicabilidade das posições consequencialistas 

 

A notória distinção entre os serviços ofertados por empresas como a Uber e 

as atividades exercidas pela ora Recorrente exclamam a necessidade de se 

resguardar a segurança jurídica que fora afrontada pela autuação lavrada pela 

Fazenda Municipal.  

Isto porque os princípios, como se sabe, estão fortemente vinculados às 

limitações ao poder de tributar e, deste modo, representam segurança jurídica tanto 

para o contribuinte quanto para o fisco . Ou seja: a natureza compulsória que é 

inerente ao tributo exige amparo 85
 jurídico apropriado, com pouca margem para 

discricionariedade e arbítrio administrativo.  

A segurança jurídica, apesar de não prevista expressamente no art. 150 da 

CF/88, é uma decorrência direta do Estado Democrático de Direito. Para Paulsen, "é 

a qualidade daquilo que está livre de perigo, livre de risco, protegido, acautelado, 

garantido, do que se pode ter certeza ou, ainda, daquilo em que se pode ter confiança, 

convicção".86
 

Destarte, verifica-se que (1) não é possível ter certeza e convicção sobre os 

reflexos da declaração de constitucionalidade da incidência de ISSQN em atividades 

realizadas por máquinas e/ou sem esforço humano; e, (2) neste mesmo sentido, 

refuta-se quaisquer e eventuais alegações consequencialistas por parte do ora 

Recorrido, pelas razões a seguir elencadas.  

Primeiramente, pois o uso consequencialismo jurídico é extremamente 

polêmico, principalmente no que tange à sua aplicação no direito tributário . Em 

segundo, pois mesmo87
 partindo de premissas de nomeados autores que defendem 

sua utilização (como Neil MacCormick e Richard Posner em âmbito internacional e 

Rodrigo Schwartz e Tathiane Piscitelli em âmbito interno ), verifica-se que o presente 

                                                     
85 PAULSEN, op. cit., p. 178. 
86 Idem, p. 108. 
87 "Como bem analisado acima, nossa sistemática tributária pátria não é suscetível de argumentos 
consequencialistas, uma vez que norteada constitucionalmente por garantias fundamentais do 
contribuinte, que resguardam seus direitos individuais por meio das limitações ao poder de tributar, 
delineadas em princípios como: princípio da legalidade, princípio da isonomia, princípio da 
irretroatividade, princípio da anterioridade, princípio da capacidade contributiva, etc." (MALPIGHI, 
Caio. Consequencialismo jurídico e modulação dos efeitos. JOTA, 11.07.2017. Disponível em: 
<https://www.jota.info/artigos/>. Acesso em set. 2020. 
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caso exige estrita aplicação das88
 normas e princípios jurídicos vigentes.  

Consequencialismo jurídico, resume Caio Malpighi , é um paradigma 

doutrinário 89
 que visa justificar determinada tutela ou supressão judicial de um 

direito com base nas consequências que tal decisão porventura causará à 

sociedade. Fora introduzido com o Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB), em seu art. 

5º, ao dispor que "na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se 

dirige e às exigências do bem comum".  

De todo modo, até mesmo os autores que defendem a aplicação do 

posicionamento alertam acerca da necessidade de se observar limites e parâmetros 

mínimos, a fim de evitar decisões contran legis. Roberta Simões Nascimento, que fez 

dissertação admirável sobre o tema , resume brilhantemente que MacCormick, por 

exemplo, ressalva a importância de se 90
 observar o impacto sistêmico do 

consequencialismo, indicando, inclusive, quais elementos devem ser observados em 

uma "boa decisão".91
 

Ressalta-se: o uso da posição consequencialista deve resguardar 

consistência, coerência e compatibilidade com a ordem jurídica estabelecida. A 

consistência de que trata o autor se refere à inexistência de contradições entre as 

proposições da decisões . A coerência,92
 

de modo complementar, exige que a decisão faça sentido em sua totalidade, ante o 

conjunto de normas, princípios e valores prevalecentes, que são tidos como válidos 

no ordenamento. Não é o caso em questão.  

Como exaustivamente confirmado, a incidência do imposto municipal à 

                                                     
88 Brilhantemente elencados na obra de Roberta Simões Nascimento (NASCIMENTO, Roberta Simões. 
O Consequencialismo Econômico nas Decisões do Supremo Tribunal Federal em Matéria Tributária: 
um estudo crítico. 224 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de 
Brasília, Brasília, 2013. 
89 MALPIGHI, op. cit. 
90 NASCIMENTO, op. cit. 
91 "As consequências que importam para MacCormick não são as do caso concreto ou somente para 
as partes diretamente envolvidas no processo, mas também as consequências para o sistema 
jurídico, com enfoque no potencial de universalização da decisão como padrão normativo de conduta. 
Uma boa decisão para MacCormick seria aquela passível de aplicação a casos análogos, com 
potencial de universalização, sem que disso decorressem efeitos incompatíveis com a ordem jurídica 
existente e estabelecida, em termos de consistência, coerência e justiça, e especialmente do direito" 
(ibid, p. 120). 
92 A consistência nas decisões é confirmada quando "cada uma puder ser, sem contradição, afirmada 
em conjunto com cada uma das outras e com a conjunção de todas as outras" (ibid., p. 85).  
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atividade em análise contraria diversos dispositivos legais e entendimentos 

doutrinários. Assim, permitir a incidência de ISSQN em fato gerador que não possui 

absolutamente nenhuma natureza de serviço com base em uma posição 

consequencialista não é nada além de inconsistente, incoerente e potencialmente 

gravoso se universalizado à situações similares a esta.93
 

Além disso, resguardadas as contribuições de Tathiane dos Santos Piscitelli, 

sabe-se que não é possível considerar os argumentos consequencialistas como se 

jurídicos fossem. 94
 Em matéria tributária, esses argumentos, quando adotados, 

devem resguardar a coerência e consistência acima destacadas , sob pena de 

infringir a estabilidade das relações e a proteção 95
 da confiança legítima do 

contribuinte, que parte de certa previsibilidade jurídica e para tomar suas decisões.96
 

Desta feita, caso arguido o raso argumento de que a não tributação das 

atividades da Recorrente prejudica a arrecadação do Recorrido, faz-se necessário 

pontuar que, além da questão ser objeto de discussões dos poderes Executivo e 

Legislativo - e não do Judiciário, data vênia - os Municípios possuem competência, 

hoje, para instituir impostos em cerca de 200 (duzentas) hipóteses, conforme se 

depreende da lista anexa da LC 116/03, sem considerar, ainda, a interpretação 

extensiva consolidada com o RE 784.439/DF , o que97 evidencia a grande extensão 

do exercício fiscal dos municípios.  

Assim sendo, conclui-se pela inaplicabilidade das posições 

consequencialistas, seja em virtude da problemática de sua adoção, ou, 

evidentemente, da impossibilidade de generalizar uma decisão que nitidamente irá 

                                                     
93 Apenas a título de curiosidade, verificou-se em estudo realizado pela Harvard Law Review, que as 
decisões fundadas na rejeição dos argumentos consequencialistas tendem a expandir a tutela 
jurisdicional aos direitos individuais, enquanto os precedentes fundamentados sob ponderações 
consequencialistas atuam de modo diverso, o que ressalta os problemas da adoção de tal 
posicionamento, em um país no qual este se consolidou (HARVARD. Law Review. Rights in Flux: 
Nonconsequentialism, Consequentialism, and the Judicial Role. 130. Hav. 1436. Disponível em: 
<https://harvardlawreview.org/2017/03>. Acesso em: set de 2020). 
94 Ibid, p. 117. 
95 No sentido de que o Direito seja compreensível, confiável e calculável, o que só ocorre quando o 
indivíduo conhece e compreende o conteúdo do Direito, quando tem assegurados no presente os 
direitos que conquistou no passado e quando pode razoavelmente calcular as consequências que 
serão aplicadas no futuro relativamente aos atos que praticar no presente (PAULSEN, op. cit., p. 108).  
96 RIBEIRO, Ricardo Lodi. A Proteção da Confiança Legítima do Contribuinte. Revista Dialética de 
Direito Tributário. São Paulo: Dialética, n. 145, 2007, pp. 112-113. 
97  BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 784.439/DF, Tribunal Pleno, j. 29.06.2020, DJ em 
13.07.2020. 
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gerar insegurança jurídica em todo o ordenamento, posto que igualará atividade sem 

esforço humano, com natureza de entrega de coisa, à serviço.  

 

5.3. A capacidade contributiva e as alternativas mais adequadas do que a incidência 

de ISSQN: a competência residual da União e propostas de reforma  

 

A fim de sanar eventuais questionamentos acerca da observância do princípio 

da capacidade contributiva no presente caso , conclui-se que há alternativas muito 

mais 98  adequadas - e que respeitam os princípios constitucionais - acerca da 

incidência de imposto às atividades da Recorrente, quais sejam: (i) o uso da 

competência estabelecida pelo art. 154, inciso I da CF/88 ; e, (ii) a abrangência da 

cessão de direitos de uso pelo "IBS", que99
 atualmente se encontra em discussão nas 

Propostas de Emenda à Constituição nº 45/2019 (de iniciativa da Câmara dos 

Deputados) e 110/2019 (Senado Federal).  

A competência residual, prevista muito antes da Constituição de 1988 , fora 

criada 100
 justamente para resolver hard cases como o em análise. Isto porque 

abrange fatos geradores e bases de cálculo não previstas nos arts. 153, 155 e 156 . 

Deste modo, tendo em vista101
 situação inédita (tributação sobre cessão de direitos 

de uso de veículos autônomos) e atualmente não abrangida por nenhum fato gerador 

constitucional e expressamente previsto, recomenda-se respeitosamente o 

incentivo do uso da competência residual da União, ante a permissão equivocada de 

incidência de ISSQN em atividade que claramente não é serviço.  

Na eventualidade de assim não se entender (o que se coloca apenas para 

argumentar), ressalta-se que há expressa inclusão da cessão de direitos de uso 

                                                     
98 E aqui ressalta-se a importante constatação de Hugo de Brito Machado, no sentido de que "deve 
ser afastado de uma vez por todas o argumento de que todo fato revelador de capacidade contributiva 
há de estar necessariamente incluído no âmbito de incidência de um imposto. Primeiro porque, (...) 
esse argumento é inteiramente incompatível com a existência no texto constitucional da denominada 
competência impositiva residual. Segundo, porque a rigor a capacidade contributiva só se presta para 
justificar a tributação da renda que exceda o denominado mínimo existencial" (MACHADO, op. cit., p. 
20). 
99 Art. 154. A União poderá instituir: I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo 
anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios 
dos discriminados nesta Constituição. 
100 SCHOUERI, op. cit. p. 259. 
101 BARROS, op. cit., p. 78. 
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sobre bens móveis no imposto denominado IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) nas 

propostas acima referidas , o102
 

que corrobora ao fato de que as atividades realizadas pela ora Recorrente não são 

abrangidas pelo sistema tributário atual.  

Portanto, Vossas Excelências, conclui-se que não apenas a tributação exigida 

pelo ora Recorrido é manifestamente inconstitucional e viola o princípio federativo, 

isonômico e de segurança jurídica, bem se verifica que há alternativas evidentemente 

muito mais adequadas do que a incidência de ISSQN no presente caso.  

 

6. CONCLUSÃO  

 

Diante do exposto e sempre respeitosamente, requer-se o provimento do 

presente recurso, a fim de que esta E. Corte, como última trincheira da cidadania, 

declare a inequívoca inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência de ISSQN à 

cessão de direitos de uso sobre veículos autônomos, por todas as razões acima 

aduzidas.  

Pede deferimento.  

Local, data.  

Advogado...  

OAB/UF n…  
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO COLENDO SUPREMO  TRIBUNAL 

FEDERAL  

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº __________________  

 

RECORRENTE: Sociedade empresária VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA 

RECORRIDO: Município  

 

VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA., sociedade empresária já qualificada  

nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, por intermédio de seus Procuradores, 

para fins de  apresentar o presente memorial, reiterando suas razões de fato e 

fundamentos de direito que  ensejam o provimento do Recurso Extraordinário 

apresentado.  

 

I. DA SÍNTESE FÁTICA  

 

Trata-se de Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 102, III, alíneas “a”, “c” 

e “d”,  da Constituição Federal, interposto pela parte RECORRENTE, VÁ E VOLTE PARA 

UMA  VIDA NÃO LTDA., em face da autuação realizada pela parte RECORRIDA, 

MUNICÍPIO  RÉ, em 30/06/2021 que versa sobre a cobrança de ISS em virtude dos 

supostos serviços  prestados.  

A parte RECORRENTE é uma sociedade empresária que possui sede e realiza 

locação  de veículos de condução inteiramente autônoma e de forma completamente 

segura no  MUNICÍPIO RECORRIDO. Desse modo, para a realização da referida 

locação, a parte autora  possui uma plataforma que é utilizada por terceiros, por 

intermédio de smartphones, para que  os veículos autônomos sejam locados e 

chamados, já sendo, desde logo, indicado o destino para  o qual desejam ser 

conduzidos.   
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Sendo assim, o veículo autônomo, utilizando sensores de localização, GPS,  

infravermelho e câmeras de reconhecimento do ambiente, vai até o local onde se 

encontra o  locador e o leva até o destino. A cobrança realizada tem como critérios a 

distância percorrida e  o tempo, sendo o pagamento realizado por meio de cartão de 

crédito que é previamente  cadastrado na plataforma utilizada. 

Ocorre que a parte RECORRIDA realizou uma autuação em 30/06/2021 a fim 

de cobrar  o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, da parte 

RECORRENTE por entender  que o seu serviço de locação se enquadraria como 

transporte individual de passageiros, tal como  as plataformas Uber, Cabify e 99 POP, 

as quais são objeto de tributação realizada através de  ISS, conforme previsto em lei 

municipal.  

Isto posto, a parte RECORRIDA alega que referida lei municipal a legitima a 

cobrar  ISS pela suposta prestação de serviços tendo em vista que o fato de não haver 

motorista humano  a conduzir o veículo seria de nenhuma relevância para fins 

tributários.  

Contudo, data vênia, tais alegações para a autuação e cobrança do ISS, pelo 

Município  recorrido, não merecem prosperar, conforme será a seguir demonstrado.  

Por estas razões, com fulcro no art. 102, III, alíneas “a”, “c” e “d”, da 

Constituição  Federal, a RECORRENTE interpôs Recurso Extraordinário, cuja 

repercussão geral restou  reconhecida, para que fosse declarada a 

INCONSTITUCIONALIDADE da cobrança de ISS  pelo município ré.   

 

II. QUESTÃO CONSTITUCIONAL  

 

A instância ordinária, ao não reconhecer a INCONSTITUCIONALIDADE da 

autuação  realizada pela RECORRIDA para a cobrança de ISS e, dessa forma, denegar 

o pleito da  RECORRENTE, incorreu em nítida violação aos seguintes dispositivos 

constitucionais:  

(i) inciso II do artigo 5º;  

(ii) inciso XI do artigo 22;  

(iii) alínea “a” do inciso III do artigo 146;  

(iv) inciso I do artigo 150; e  
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(v) inciso III do § 3º do artigo 156.  

Tais violações ocorrem porque a qualificação como serviço de atividade que 

não ostenta  essa categoria jurídica implicaria violação frontal à matriz constitucional 

do imposto, havendo,  pois, questão constitucional em debate, conforme 

entendimento desta Corte Suprema1.  

Deste modo, é imperativo que o Recurso Extraordinário interposto seja julgado  

procedente a fim de proteger os princípios da legalidade, bem como o da vedação ao 

confisco com a finalidade de garantir a segurança jurídica em relação ao contribuinte 

acerca do rol  previsto na Lei Complementar nº 116/2003.   

Isso ocorre devido à postura combativa da legislação tributária e 

constitucional para que  o fisco não se comporte de forma a ensejar a cobrança de 

imposto sem que tenha ocorrido o seu  fato gerador e, consequentemente, a ausência 

de obrigação tributária.   

Dessa forma, é necessária a defesa das competências constitucionais 

tributárias para que  o Município não extrapole os limites de sua atuação e, assim, 

não legisle sobre matéria de  ingerência exclusiva da União.  

Necessário ressaltar, também, que as instâncias inferiores, aos julgarem 

improcedentes  os pleitos da RECORRENTE, julgaram válida lei local contestado em 

face da Constituição  Federal e de lei federal, conforme será amplamente 

demonstrado a seguir.  

 

III. DA INEXISTÊNCIA DE REANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA - 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 279 DO STF  

 

Necessário frisar que o Recurso Extraordinário interposto não tem o intuito de 

reanalisar  a matéria fático-probatória concernente ao presente processo, o que 

esbarraria na Súmula n°  279 do STF.  

Com efeito, a matéria controversa não é de fato, mas sim de direito e refere-se 

à ausência  de Lei em sentido estrito que permita a cobrança de ISS à locação de bem 

móveis, isto é, veículos de condução inteiramente autônoma, de modo que afronta 

                                                     
1  STF - RE: 603136 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 
29/05/2020,  Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-149 16-06-2020. 
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prontamente o princípio  da legalidade estampado na Constituição Federal.  

Destarte, resta demonstrado o preenchimento dos requisitos de 

admissibilidade do  Recurso Extraordinário interposto, mormente no que tange à 

inexistência de óbice constante  em matéria sumulada.  

 

IV. DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA  

 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o Recurso 

Extraordinário passou  a ter mais um pressuposto específico de admissibilidade 

previsto no §3º do artigo 102, da CF/88.  Tal pressuposto consiste na demonstração, 

pela RECORRENTE, da chamada “repercussão  geral” das questões constitucionais 

discutidas na demanda. 

Isto posto, o artigo 1.035, §1º, do CPC enuncia quais as questões passíveis de 

ensejar  repercussão geral sendo elas aquelas que apresentarem relevância sob o 

ponto de vista  econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses 

subjetivos do processo.  

Não basta, portanto, que haja uma controvérsia constitucional uma vez que é 

essencial  que a questão a ela subjacente esteja relacionada a interesses 

metaindividuais, os quais, por sua  vez, não necessitam estar atrelados a temas de 

repercussão nacional, bastando observar que os  reflexos da decisão a ser proferida 

não se limitem, apenas, aos litigantes, mas também a um  nicho coletivo, podendo 

este ser regional ou local2.  

Assim, uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral 

pelo seu  desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele 

litígio. No momento  em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas 

as partes do processo, mas também  uma gama de pessoas fora dele, despertando 

interesse público. Numa única palavra, tem-se  repercussão geral quando houver 

transferência.  

                                                     
2 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Especial, in RPC – Recursos no Processo 
Civil.  vol. 3. 9 ed, São Paulo: RT, 2006, p. 198 e GOMES JR., Luiz Manoel. “A repercussão geral da 
questão  constitucional no recurso extraordinário – EC 45”, in NERY JR., Nelson; Wambier, Tereza 
Arruda Alvim (coord.).  Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins. São Paulo: RT, 2006, 
v. 10, p.283. 
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A presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política 

e  econômica. Pode-se mesmo dizer que, a princípio, toda questão envolvendo direito 

tributário,  como é o caso, guarda uma repercussão geral implícita, por se tratar de 

matéria, em regra,  repetitiva em que a lide é sempre a mesma, bem como uma das 

partes é pessoa jurídica de  direito público interno, in casu, a Fazenda Municipal.  

No caso concreto, a decisão recorrida fere o inciso II, do artigo 5º e inciso I, do 

artigo  150, ambos da Constituição Federal, por afrontar o princípio da legalidade ao 

cobrar tributo não  previsto em lei. Ademais, fere o inciso XI do artigo 22, a alínea “a” 

do inciso III do artigo 146  e o inciso III do § 3º do artigo 156, todos também da Carta 

Magna, ao não reconhecer que a  regulação da referida cobrança é de competência 

da União, bem como deveria ter sido por meio  de Lei Complementar.   

Justifica-se, portanto, a atuação do Supremo Tribunal Federal no caso 

presente, eis que  se trata de lide de interesse geral, cuja decisão não se confina à 

esfera subjetiva de direitos  exclusivamente dos litigantes do presente processo, 

revelando-se útil à pacificação da tese, em  razão da proteção à segurança jurídica e 

à efetividade de normas constitucionais.  

Ressalta-se a relevância jurídica da questão posta a exame, porque 

certamente a decisão  a ser proferida por esse Supremo Tribunal exercerá influência 

em julgamentos futuros junto ao  STJ e Tribunais de Segundo Grau, efetivando o 

princípio acima aduzido e pacificando  entendimento, de modo a alinhar o 

posicionamento desta Corte.  

Além disso, a questão é de extrema relevância social e jurídica, visto que a  

uniformização do entendimento garantirá maior celeridade à efetivação de um 

decisório,  trazendo segurança jurídica às relações e efetivando os ditames máximos 

preconizados nos  próprios direitos fundamentais de índole jurídica.  

Desse modo, todos os contribuintes que forem autuados sem que haja a 

expressa  previsão de tributação de suas atividades por Lei Complementar editada 

pela União e, assim,  afetados pelos seus vícios de inconstitucionalidade da 

autuação, poderão ter uma maior  segurança jurídica contra cobranças arbitrárias e 

inconstitucionais, já que esta cobrança fere  flagrantemente os dispostos 

constitucionais supramencionados.  

Percebe-se, portanto, que a decisão sobre o caso concreto possui 



 
 
 
 
62 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

característica de  paradigma, posto que transcende a situação individual das partes 

litigantes para atingir, em  maior ou menor dimensão, uma significativa parcela da 

coletividade, qual seja, todas as  empresas locadoras de veículos autônomos, cuja 

atividade não encontra-se prevista na Lei  Complementar 116/2003.   

Diante do exposto, estão presentes os reflexos (i) econômicos, considerando 

o  reconhecimento de cobrança inconstitucional de ISS por hipótese não prevista em 

Lei  Complementar e (ii) jurídicos, uma vez que eventual decisão do Judiciário deverá 

nortear os  efeitos e procedimentos a serem adotados pelos Tribunais de Justiça em 

todas as ações que  versarem sobre autuações similares ao do presente caso.  

Uma vez demonstrada a repercussão geral da questão constitucional ora 

discutida, na  forma definida pelo artigo 1.035, §1º, do CPC, é imperiosa a admissão 

do Recurso  Extraordinário interposto, para que as suas razões sejam apreciadas por 

este STF tendo em vista  que foi comprovado o seu cabimento com base no artigo 

102, inciso III, III,  

 

V. DO MÉRITO  

 

V.1. DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE  TRÂNSITO E 

TRANSPORTE (ART. 22, XI, DA CF/88) - AUSÊNCIA DE  PREVISÃO EM LEI 

COMPLEMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

Na contemporaneidade, a rapidez e a constância da inovação tecnológica 

causam  diversos impactos nas relações sociais e jurídicas, inclusive no âmbito 

tributário. Assim, é  necessário que as legislações desse ramo do direito se adequem 

às novas demandas e lides que  surjam em virtude dessas mudanças com o escopo 

de trazer uma maior segurança jurídica para  o Estado, para a sociedade e para os 

contribuintes.  

Para tanto, é imprescindível que a regulação das novas tecnologias, na seara 

da  legislação tributária, seja específica e clara, dentro dos limites constitucionais, 

especialmente  quando os critérios de interpretação e integração do Direito não se 
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mostrarem suficientes para  tal finalidade3.  

A importância de tal regulamentação advém do fato de que, além do 

contribuinte ter  que cumprir a obrigação principal referente ao pagamento do tributo, 

ele ainda deve observância  às obrigações acessórias como emitir notas fiscais, 

fornecer informações sobre receita efetiva e  os impostos apurados nas operações, 

folhas de pagamento, encargos gerados, bem como manter  os seus livros contábeis 

atualizados.  

Sendo assim, o contribuinte necessita de uma lei clara, específica e expressa 

para que cumpra com as duas obrigações tributárias, a principal e a acessória. 

Portanto, referida  necessidade visa a atender ao princípio da legalidade tributária e 

da obrigação constitucional de  esclarecimento sobre a incidência dos impostos 

sobre serviços, ambos previstos,  respectivamente, no inciso I e §5º, ambos do artigo 

150 da Constituição Federal:  

 

[Constituição Federal]  

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à  

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:   

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;  

§ 5º A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca  dos 

impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.  

 

Portanto, a inobservância desse princípio e dessa norma torna 

INCONSTITUCIONAL  a cobrança de parcela tributária não autorizada por lei, sendo 

esta conduta considerada de  caráter confiscatório, o que, também, é vedado pela 

Carta Magna em seu art. 150, inciso IV:   

 

[Constituição Federal]  

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à  

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:   

IV - utilizar tributo com efeito de confisco.  

 

Tal ilação é simples: a partir do momento em que a Fazenda Pública passa a 

                                                     
3 OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital de. Tributação na economia digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2019. p  96. 
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cobrar  exação sem que haja previsão legal, tal cobrança corresponde a parcela 

indevida, que acaba por  se inserir, de forma confiscatória, na esfera patrimonial do 

contribuinte, o que é vedado pelo  texto constitucional.  

No tocante à cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISSQN)  realizada pelo município RECORRIDO, é necessário mencionar que, ao 

contrário do que foi  alegado na autuação realizada pelo Município, as atividades da 

RECORRENTE não são  idênticas e nem se assemelham aos serviços prestados pelo 

UBER, 99POP e CABIFY.  

No caso do UBER, 99POP e CABIFY temos a seguinte situação que resulta em 

duas  situações jurídicas diferentes: (i) o serviço de intermediação eletrônica do 

transporte oferecido  pela empresa operadora por meio de uma plataforma, o 

aplicativo, com a finalidade de  operacionalizar o transporte privado de passageiros; 

e (ii) a efetiva prestação de serviços  realizada pelo motorista cadastrado na 

plataforma.   

Desse modo, a empresa operadora cobra uma taxa ou comissão sobre o 

serviço prestado,  como forma de remuneração pelo espaço cedido virtualmente em 

sua base de dados e layouts de e-commerce, assim, referido contrato de 

intermediação se assemelha, portanto, ao contrato  de corretagem4.   

Ocorre que, por ausência de previsão expressa do referido serviço na Lista 

Anexa da  Lei Complementar nº 116/2003, o Município tributa o referido serviço com 

base no item 10.02  da Lista que se refere ao “agenciamento, corretagem ou 

intermediação de títulos em geral,  valores mobiliários e contratos quaisquer”5.  

Verifica-se, portanto, que não é possível utilizar a lei municipal que regula 

referidos  serviços como base para autuar a RECORRIDA e, assim, cobrar o 

pagamento de ISSQN na  medida em que não há a intermediação entre o prestador e 

o tomador de serviço. Na realidade,  a RECORRENTE é quem possui os veículos de 

condução inteiramente autônoma e, também,  quem disponibiliza a plataforma para 

os usuários.  

                                                     
4 OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital de. Tributação na economia digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2019. p  101. 
5 OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital de. Tributação na economia digital. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2019. p  101. 
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Dessa forma, a parte RECORRENTE está valendo-se do artigo 3º, inciso VIII, da 

Lei  12.965/20146, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso 

da internet no  Brasil, e dispõe sobre a liberdade dos modelos de negócios 

promovidos na internet, desde que  não conflitem com os demais princípios 

estabelecidos nesta Lei.  

Isto posto, conforme delineado anteriormente, a empresa recorrente coloca os 

seus  automóveis à disposição para locação por meio de uma plataforma digital feita 

sob encomenda  para ela, por reconhecer a importância da dimensão colaborativa da 

internet ao possibilitar o  surgimento de oportunidades econômicas e formas de 

consumo baseadas na tecnologia.  

Além disso, o abastecimento, seguro e a guarda ao final do dia ocorrem sob o 

controle  da sociedade e o seu custeio, bem como o valor total do aluguel, vai para 

empresa por não haver  qualquer intermediação, ao contrário do que ocorre na 

plataforma do UBER, 99POP e  CABIFY.  

Outro importante ponto que evidencia a inconstitucionalidade da cobrança de 

ISS se  refere à competência privativa da União legislar sobre o trânsito e transporte, 

conforme dispõe  o inciso XI do artigo 22 da Constituição Federal, podendo o 

município estabelecer  regulamentações e fiscalizações atribuídas pelo legislador 

federal não podendo, contudo,  contrariar o padrão regulatório estabelecido na 

legislação federal7.  

Outrossim, no nosso ordenamento jurídico, a Constituição Federal, através do 

artigo  146, inciso III, alínea “a”, nos revela que cabe à Lei Complementar estabelecer 

normas gerais  em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição 

de tributos, suas espécies,  a relação aos impostos discriminados na CF e os 

respectivos fatos geradores, base de cálculo e  contribuintes.  

 

[Constituição Federal]  

Art. 146. Cabe à lei complementar:  

                                                     
6 Lei 12.965/2014: (...) Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:  
(...) VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os 
demais  princípios estabelecidos nesta Lei. (...)  
7 STF - RE: 1054110 SP - SÃO PAULO 2216901-06.2015.8.26.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO,  
Data de Julgamento: 09/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-194 06-09-2019. 
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III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente  sobre:  

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos  

discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo  e 

contribuintes;  

 

Ora, se a Constituição Federal, nos revela que somente a partir de Lei 

Complementar o  fato gerador de um imposto pode ser definida, resta o seguinte 

questionamento: Como uma  legislação municipal pode criar um fato gerador NÃO 

previsto na Lei Complementar nº  116 e por uma atividade que NÃO se enquadra em 

serviço e, assim, tributar a ora  RECORRENTE ao pagamento de ISS sem que haja a 

previsão na referida legislação?  

Explica-se: a tributação do ISS necessita de dois atos legislativos, o primeiro 

é a Lei  Complementar, que atualmente é a de nº 116/2003, que tem a competência 

de definir a lista de  serviços que podem ser tributados pelo ISS e o segundo é a Lei 

do Município que possui a  competência de instituir o tributo e prever todos os 

aspectos da hipótese de incidência - pessoal,  espacial, temporal, material e 

quantificativo8.  

Acerca dessas limitações, nas palavras de Hugo de Brito Machado9, o fato 

gerador do  imposto é definido pela lei municipal, mas esta definição há de respeitar 

os limites fixados pela  lei complementar, que, por seu turno, não pode ultrapassar os 

limites decorrentes da norma da  Constituição que atribui competência aos 

Municípios.  

Desse modo, no caso do UBER, 99POP e CABIFY, foi necessário que a União  

realizasse alterações na Lei nº 12.587/2012, por meio da Lei nº 13.640/2018, para 

regulamentar  o transporte remunerado privado individual de passageiros. Dessa 

forma, foram criados os  artigos 11-A e 11-B com a seguinte redação:  

 

[Lei nº 12.587/2012]  

 “Art. 11-A. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal  regulamentar 

e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de  passageiros 

previsto no inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus territórios.  

                                                     
8 CASSONE, Vittorio. Direito Tributário. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 371. 
9 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p 424. 
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Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado  

individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão observar as  

seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança e a  efetividade 

na prestação do serviço:  

I - efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço;  

II - exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e  do 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de  Vias 

Terrestres (DPVAT);  

III - exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do  Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos da alínea h do inciso V  do art. 11 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991.”  

“Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros  

previsto no inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua  

regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes  

condições: (...)” (grifos acrescidos).  

 

Nota-se, pois, que a referida legislação e regulamentação não se amolda ao 

caso da  RECORRENTE posto que ela realiza atividade de locação de veículos de 

condução  inteiramente autônoma, isto é, sem motorista que preste serviços, assim, 

NÃO pode ser  tributada pelo ISS com base nos dispositivos acima transcritos.  

Insta salientar, ainda, que o artigo 156, inciso III, da Constituição Federal, 

determina  que compete ao Município a instituição de Impostos Sobre Serviços de 

qualquer natureza, desde  que não compreendidos na esfera de competência 

estadual. Acrescenta-se, ainda, que tais  serviços devem ser definidos em lei 

complementar.  

Partindo-se do pressuposto de que o legislador não utiliza palavras inúteis, 

percebe-se  que ao optar pelo termo “definir” ao invés de “conceituar”, o constituinte 

delimita previamente  os contornos do campo interpretativo da lei complementar. 

Isso porque, enquanto o conceito é  uma ideia genérica que se tem acerca de 

determinado objeto, a definição estabelece com  precisão os elementos do 

conceito10.  

Dessa forma, para a incidência do ISS, não basta que a atividade 

                                                     
10 GRUPENMACHER, Betina. O conceito de serviços e as recentes decisões do STF. Webinar promovido 
pela  ABRADT em 16/07/2020. 



 
 
 
 
68 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

desempenhada pela  Recorrente caracterize-se como serviço de transporte 

remunerado privado individual de  passageiros, nos moldes do que estabelece a Lei 

Ordinária nº 12.587, é preciso que o  serviço esteja expressamente consignado na 

lista anexa à Lei Complementar nº 116, o que  não acontece no caso concreto.  

Em outras palavras, mesmo que, remotamente, considere-se possível 

enquadrar a  atividade desenvolvida pela sociedade empresária VÁ E VOLTE PARA 

UMA VIDA NÃO  LTDA como serviço de transporte individual de passageiros, não é 

possível efetuar o  recolhimento do ISS, já que tal definição é dada por uma lei 

ordinária, a Lei nº 12.587, e  não por uma Lei Complementar, de acordo com o que 

preceitua o texto constitucional.  

Verifica-se, pois, que inexiste lei stricto sensu que permita a tributação ora 

impugnada,  o que demonstra a violação do art. 5º, II, da CF: “Art. 5º. II - ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão  em virtude de lei”.  

Assim, como não há, no nosso regramento jurídico, lei em sentido estrito que 

permita a  tributação do ISSQN de locação de veículos de condução inteiramente 

autônoma, há de ser  afastada prontamente por esta Corte Suprema a incidência do 

ISSQN sobre essas atividades por  falta de previsão legal, de modo que eventual 

cobrança de parcela tributária não  autorizada por lei, implicaria em uma flagrante 

inconstitucionalidade por ofensa ao  princípio da legalidade.  

Resta claro, pois, que no caso em questão há flagrante ofensa ao texto 

constitucional,  no que diz respeito à autuação realizada pelo Município no que se 

refere ao inciso II do artigo  5º, inciso XI do artigo 22, incisos I e IV e §5º do artigo 

150, bem como a alínea “a” do inciso  III do artigo 146, todos da Constituição Federal.  

 

V.2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE ISS.  NECESSIDADE DE 

APLICAÇÃO E OBSERVÂNCIA DA SÚMULA  VINCULANTE 31 

 

A não incidência do ISS sobre as atividades da parte RECORRENTE 

fundamenta-se,  ainda, no fato de que, ao contrário do que foi alegado pelo Município, 

não há a prestação de  serviço de transporte individual de passageiros. Na realidade, 

há a locação de bem móvel, isto  é, de veículo automotor e, assim, a referida cobrança 

torna-se inconstitucional nos termos da  Súmula Vinculante 31 do STF: "É 
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inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  (ISS) 

sobre operações de locação de bens móveis". 

Como é cediço, esta Corte afastou a incidência de ISS sobre a locação de bens 

móveis  ao fundamento de que a atividade desbordaria do figurino constitucional 

desse imposto,  especialmente por envolver obrigação de dar, não de fazer11.  

Verifica-se, pois, que a empresa recorrente VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO  

LTDA. loca os seus próprios veículos, sem a presença de condutor, por meio de sua 

plataforma  digital utilizada pelos usuários por intermédio dos smartphones onde 

ocorre a mera  disponibilização do automóvel para o locador, isto é, a cessão de um 

bem móvel.  

Além disso, tendo como objeto social a mera disponibilização de veículos para 

que  transportem pessoas dentro dos limites do Município, verifica-se que os 

próprios clientes  designam o local que querem ir durante a locação e, assim, verifica-

se a ausência de motorista  tendo em vista que trata-se de um bem móvel de 

condução inteiramente autônoma com  tecnologia que envolve sensores de 

localização, GPS, infravermelho e câmeras de  reconhecimento do ambiente.  

Não há, portanto, o emprego de qualquer esforço humano, tal como a 

supervisão durante  a locação, posto que o requerimento do locador é conectado 

diretamente ao carro pela rede do  aplicativo sendo possível que o locador deixe o 

veículo seguir pela rota escolhida ou solicitar o  uso de rota alternativa a ser indicada. 

Além disso, o locador é quem escolhe a velocidade do  veículo, este poderá ir mais 

devagar ou mais depressa, sempre dentro dos limites impostos pela  legislação para 

cada via.  

Insta salientar que, para a segurança dos locadores, o próprio veículo pode 

recusar a  rota requerida pelo locador se considerá-la inviável ou insegura, bem como 

o seu  reabastecimento é feito quando o próprio veículo constata a sua autonomia 

reduzida e segue  para o ponto de abastecimento, o qual é realizado por conta da 

empresa. Além disso, a empresa  intervém nos casos de pane ou acidente, situação 

em que é acionada uma equipe de socorro.   

Conforme entendimento desta Suprema Corte, ficou assentado a importância 

                                                     
11  STF - RE: 603136 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 
29/05/2020,  Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-149 16-06-2020. 
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de  reconhecer se a atividade tributada trata-se de prestação de serviço ou de 

locação, tendo em  vista que a mera inclusão na lista anexa da Lei Complementar nº 

116/2003 não transforma em  “serviço” a atividade que, pela sua natureza, tenha 

outra qualificação jurídica. Por outro lado, a falta de tipificação, isto é, a não previsão 

legal, afasta a incidência do imposto12.  

Desse modo, é necessário, portanto, pontuar as características essenciais 

para a  definição do que seria a prestação de serviços e a locação de bens móveis 

para comprovar que  a atividade exercida pela empresa VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA 

NÃO LTDA. não se  enquadra em hipótese de prestação de serviços, mas sim de 

locação de bem móvel.  

De início, verifica-se que ambos os institutos são regulados pelo Código Civil 

(Lei nº  10.406/2002) e, desse modo, é obrigatória a observância do artigo 110 do 

Código Tributário  Nacional que veda a alteração, o conteúdo e o alcance dos 

institutos, bem como os conceitos e  formas de direito privado:  

 

[Código Tributário Nacional]  

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.  

 

Referida observância é imperativa sendo, inclusive, reconhecida por esta Corte 

na  medida em que, no âmbito jurídico, os institutos, as expressões e os vocábulos 

têm sentido  próprio, descabendo confundir a prestação de serviços com a locação 

de bens móveis, práticas  diversas regidas pelo Código Civil, cujas definições são de 

observância inafastável - artigo 110  do Código Tributário Nacional.   

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 comento13 , isto  é, o ISS. Referido entendimento está consolidado na 

                                                     
12  STF - RE: 603136 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 
29/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-149 16-06-2020. 
13 STF - RE: 116121 SP, Relator: OCTAVIO GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/10/2000, Tribunal Pleno, 
Data  de Publicação: DJ 25-05-2001 PP-00017 EMENT VOL-02032-04 PP-00669 
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jurisprudência desta Corte Suprema:   

 

Imposto sobre serviços (ISS) - Locação de veículo automotor - Inadmissibilidade,  em tal 

hipótese, da incidência desse tributo municipal - Distinção necessária entre  locação de 

bens móveis (obrigação de dar ou de entregar) e prestação de serviços  (obrigação de 

fazer) - Impossibilidade de a legislação tributária municipal  alterar a definição e o 

alcance de conceitos de Direito Privado (CTN, art. 110) - Inconstitucionalidade do item 

79 da antiga lista de serviços anexa ao Decreto-Lei nº  406/68 - Precedentes do Supremo 

Tribunal Federal - Recurso improvido. - Não se  revela tributável, mediante ISS, a locação 

de veículos automotores (que  consubstancia obrigação de dar ou de entregar), eis que 

esse tributo municipal  somente pode incidir sobre obrigações de fazer, a cuja matriz 

conceitual não se  ajusta a figura contratual da locação de bens móveis. Precedentes 

(STF).  Doutrina." (RE 446003 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma,  

julgamento em 30.5.2006, DJ de 4.8.2006). (grifos acrescidos).  

 

Outrossim, é necessário respeitar os próprios limites de competência 

estabelecidos no  figurino constitucional, na medida em que a Constituição Federal 

de 1988 não concede aos  entes municipais da Federação a atribuição para alterar a 

definição e o alcance de conceitos de  Direito Privado para fins de instituição do 

tributo14.  

A locação de bens móveis configura verdadeira obrigação de dar, nos termos 

do artigo  565 do Código Civil:  

 

[Código Civil]  

“Art. 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo  

determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.”  

 

Segundo o Código Civil, na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder 

à outra  o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição, enquanto a 

prestação de serviços  envolve diretamente o esforço humano 15 . Este é o 

entendimento desta Corte em julgamento que  reconhece que a ausência de 

                                                     
14  STF - RE: 602.295 AgR, voto do rel. min. Roberto Barroso, 1ª TURMA, Data de Julgamento: 
07/04/2015, Data  de Publicação: DJe 75 de 23-4-2015. 
15 STJ - REsp: 665476 MG 2004/0071734-6, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento:  
04/05/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --&gt; DJ 31/05/2006 p. 248RDDT vol. 133 
p. 172. 
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motorista na locação de carros não enseja a cobrança de ISS,  vejamos:   

 

(...) 2.1. Da incidência do imposto sobre serviços sob locação máquinas com  operador. 

A locação de imóveis, locação de carros, máquinas e outros bens, sem  motorista ou 

operador, não têm a incidência do ISS por não se caracterizar  prestação de serviço e não 

ter previsão de incidência em Lei Complr. Com  efeito, na simples locação (cessão de uso) 

de bens não ocorre a incidência do  Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), 

por ausente prestação de  serviço, segundo mansa e pacífica orientação do plenário do 

Supremo Tribunal  Federal (RE nº 116121/SP, julgado em 11/10/2000). Neste sentido, foi 

editada a  Súmula nº 31 no STF: "É inconstitucional a incidência do Imposto sobre 

Serviços de  Qualquer Natureza (ISS) sobre operações de locação de bens móveis" 

Contudo,  havendo a locação de bem (no caso, máquina) com operador, não paira dúvidas 

da  incidência do referido imposto, por tratar-se de efetiva prestação de serviços, em que  

o bem objeto da locação é, na verdade, apenas utilizado pelo prestador do serviço  como 

instrumento de seu trabalho. (STF - Rcl: 14290 DF, Relator: Min. ROSA  WEBER, Data de 

Julgamento: 13/09/2012, Data de Publicação: DJe-186 DIVULG  20/09/2012 PUBLIC 

21/09/2012) (grifos acrescidos).  

 

Constata-se, pois, que no caso ora discutido não se trata de contrato misto 

em que há  tanto a locação quanto a prestação de serviço. Na realidade, trata-se de 

locação pura e simples,  desacompanhada, destarte, da prestação de serviços e 

assim, em face do texto da Constituição  Federal e da legislação complementar de 

regência, não é possível assentar a incidência do ISS,  porque falta o núcleo dessa 

incidência, que são os serviços.16   

Assim, verifica-se que o aspecto material da hipótese de incidência do ISS é a 

conduta  humana consistente em desenvolver um esforço visando a adimplir uma 

obrigação e, assim, é  inconstitucional a instituição e a exigência de ISS em casos de 

atividades que se traduzem em  obrigação de dar e não de fazer17.  

Ainda, necessário salientar que o contrato de locação dos veículos é realizado 

por meio  da plataforma digital, bem como a emissão de recibos de pagamento para 

que seja possível a  apuração dos impostos a serem recolhidos pela Recorrente.  

                                                     
16 STF - RE: 116121 SP, Relator: OCTAVIO GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/10/2000, Tribunal Pleno, 
Data  de Publicação: DJ 25-05-2001 PP-00017 EMENT VOL-02032-04 PP-00669 
17 BARRETO, Aires F. Curso de Direito Tributário Municipal. 2ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. 
Pags.  472-473. 
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Portanto, conforme os fundamentos acima expostos e o óbice presente pela 

aplicação  da Súmula Vinculante 31 no caso em questão, é INCONSTITUCIONAL o 

enquadramento  das atividades da RECORRENTE em qualquer dos itens da Lista 

Anexa da Lei Complementar  nº 116/2003.   

Referida impossibilidade está clara na medida em que não há qualquer 

prestação de  serviços que enseja a ocorrência do fato gerador do ISS nos casos em 

que há apenas locação de  bens móveis sem acompanhar de outras atividades que 

se enquadrem em prestação de serviços.  

 

V.3. DA NECESSIDADE DA FIGURA DO MOTORISTA PARA  CARACTERIZAÇÃO DE UM 

SERVIÇO DE TRANSPORTE  REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS 

 

Ante ao exposto, está nítida a necessidade de aplicação da súmula vinculante 

31, afinal,  a atividade desenvolvida por esta Recorrente não pode ser enquadrada 

como “transporte  remunerado individual”, uma vez que sua correta classificação é 

como locação de bens móveis,  não existindo quaisquer funções que possam 

evidenciar uma possível ou teórica prestação de  serviços.  

Nesse sentido, como é de conhecimento desta C. Corte, o regramento dos 

serviços que  efetivamente se caracterizam pelo transporte remunerado privado 

individual de passageiros, é  feito pela Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, a qual 

instituiu as diretrizes da Política  Nacional de Mobilidade Urbana, principalmente, 

tendo a função de regular os famosos  aplicativos intermediários para prestação do 

serviço de locomoção individual, como UBER,  99POP e CABIFY.  

Dessa forma, o referido diploma legal é até mesmo repetitivo em vários artigos,  

dispondo da necessidade da figura, enquanto persona individual, para que haja a 

caracterização  da prestação de um serviço, verificando-se a atividade remuneratória 

de transporte de  passageiros. Conforme é visto no conceito posto no art. 4º, inciso 

X, da Lei nº 12.587:  

 

X - transporte remunerado privado individual de passageiros: SERVIÇO remunerado  de 

transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens  

individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários  
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previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em  

rede.  

 

Ainda, a lei expõe e realça a necessidade da figura do MOTORISTA, taxando a  

condições e requisitos para tal qualificação, como disposto no art. 11-B;  

 

Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros  previsto 

no inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua  regulamentação, 

SOMENTE será autorizado ao MOTORISTA que cumprir as  seguintes condições:   

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha  a 

informação de que exerce atividade remunerada;   

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características  

exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito  Federal;   

III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV);  IV - 

apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.   

Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado  

individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na  

regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal caracterizará  transporte 

ilegal de passageiros.   

 

Portanto, não restam dúvidas de que a atividade desenvolvida por esta 

empresa recorrente jamais poderia se enquadrar nas condições e elementos do 

regramento da Lei de  Mobilidade Urbana. Afinal, é mesmo redundante, contudo, faz-

se crucial reiterar que o serviço de transporte individual de passageiros, é uma 

atividade que NÃO se equivale a atividade  prestada por esta recorrente.   

Ademais, essa referida incompatibilização conceitual das condições do 

próprio  instrumento legal e normativo, realça a necessidade de aplicação da Súmula 

Vinculante 31 conforme delineado no tópico anterior, pois, claramente, esta 

Recorrente desenvolve a atividade  de locação de bens móveis. Desta feita, jamais o 

fisco municipal poderia aventar a possibilidade  de cobrança de um imposto por 

prestação de serviço, uma vez que nenhum serviço está sendo  realizado por esta 

empresa.  

Assim, fica claro que a presença da figura do MOTORISTA é condição 

essencial para  caracterizar o serviço de transporte remunerado privado individual de 
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passageiros, em não  havendo motorista, não há como exigir que se cumpram as 

exigências que se fazem presentes  no sentido de taxação de cobrança do ISS.  

Dessa forma, Ilmos. Ministros e Ministras, em análise a todo compêndio da Lei 

de  Mobilidade Urbana, somada às demais legislações infraconstitucionais e legais, 

verifica-se que  o serviço prestado por esta empresa tem uma nova essência e carece 

de debate, sendo oriundo  de um novo contexto intelectual e tecnológico, o qual o 

legislativo ainda não regrou  especificamente.  

Portanto, a ausência de uma norma específica, jamais poderia justificar 

qualquer  analogia ou similaridade casuística, se não, haver-se-ia uma nítida afronta 

ao Estado  Democrático de Direito. Assim, estar-se-iam criando precedentes 

históricos perigosíssimos  para nossa democracia, em que, hoje, seriam tributos, mas 

amanhã, o Executivo poderia  inventar e criar quaisquer justificativas apenas pela 

analogia ou semelhança, o que resultaria  em um intenso cenário de insegurança 

jurídica para o contribuinte, que ficaria à mercê da  discricionariedade do fisco 

municipal.  

Isto posto, a caracterização de um serviço de transporte remunerado privado 

individual  de passageiros, efetivamente necessita da figura de um MOTORISTA, 

conforme visto e  apontado na própria definição legal da respectiva atividade, 

inclusive, sendo postas as  condições para o seu exercício. Ao que se considere, a 

atividade desenvolvida por esta empresa  não faz uso de nenhum MOTORISTA ou 

mesmo de um possível TERCEIRO, sendo, nada mais  do que a contratação da 

locação de um bem móvel, neste caso, um carro. 

Ante ao exposto, resta evidente que a decisão sobre o modelo regulatório de 

tal atividade  tecnológica deve ser tomada de forma democrática e participativa, a 

partir de evidências  científicas e em respeito aos direitos fundamentais. Como já 

explicitado, não pode cair em  casuísmos ou discursos vazios para aumentar a 

arrecadação estatal, é fundamental a construção  normativa do modelo específico da 

atividade desenvolvida por esta empresa.  

Dessa forma, ante ao vácuo legislativo momentâneo, fica nítida que a 

classificação  correta das atribuições dessa empresa é como locação de bens 

móveis. Portanto, faz-se crucial  o reconhecimento do Recurso Extraordinário 

interposto, dando provimento a inaplicabilidade  da taxação de ISS pelo fisco 
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municipal, uma vez que, reiteradamente, mostrou-se que não ocorre  prestação de 

serviço nas atividades desenvolvidas por esta empresa.  

Por fim, a recorrente novamente ressalta que entende a necessidade do 

desenvolvimento  do debate sobre a atualização da política de transporte, sendo 

fundamental à incorporação do  novo serviço em análise. Contudo, no atual estado, 

a taxação de ISS para tal atividade seria uma  incongruência normativa, no que o 

Executivo estaria legislando e, consequentemente,  infringindo a separação dos 

poderes e afrontando nossa própria Constituição Federal.  

 

V.4. DA VEDAÇÃO À ANALOGIA PARA A COBRANÇA DE TRIBUTO  NÃO PREVISTO EM 

LEI 

Em que pese o Código Tributário Nacional permitir o uso da analogia quando 

há a  ausência de disposição expressa para a aplicação da legislação tributária, é 

necessário observar  que o emprego desse elemento interpretativo não pode resultar 

na exigência de tributo não  previsto em lei, conforme dispõe o inciso I e o §1º do 

artigo 108:  

[Código Tributário Nacional - Lei nº 5172/1966]  

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar  a 

legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:  

I - a analogia  

§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não  previsto em 

lei. (grifos acrescidos).  

 

Nas palavras do ex-Ministro do STF, Sydney Sanches, a analogia consiste em 

aplicar a  uma hipótese, não prevista em lei, disposição relativa a caso semelhante 

em concordância com  os seguintes requisitos:  

 

a) é indispensável que o fato considerado, ou a relação jurídica contratual, tenha sido  

tratado ou tratada especificamente pelo legislador;  

b) este, todavia, regulou situação que apresenta certo ponto comum de contrato, certa  

coincidência ou semelhança com a não regulada;  

c) a regra adotada pelo legislador para a situação regulada, levou em conta,  sobretudo, 

aquele mesmo ponto comum, de coincidência ou semelhança, com a  situação não 
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regulada (em suma, a ratio iuris deve ser a mesma para ambas as  situações).18  

 

Ocorre que, no caso em questão, a aplicação da analogia resultou em 

exigência de  ISSQN de situação não semelhante ao UBER, 99POP e CABIFY na 

medida em que, conforme  delineado nos tópicos anteriores, o Município Recorrido 

tributou atividade de locação de bens  móveis como se prestação de serviço fosse, o 

que implica em analogia instituidora de tributo.  Portanto, referida cobrança é vedada 

pelo Código Tributário Nacional, em seu art. 108, § 1º.  

Nas palavras do Ministro Marco Aurélio: “Para os fins de tributação, cumpre 

distinguir,  internamente ao contrato, atividade-fim, consistente na utilidade posta à 

disposição do mercado,  e atividades-meio, consideradas as tarefas desempenhadas 

em atendimento a requisito para a  produção de outra utilidade, somente incidindo o 

ISS se tida como serviço a atividade-fim”.19  

Portanto, incabível a autuação realizada pelo Município recorrido visando a 

cobrança  de ISS na medida em que a Recorrente NÃO possui qualquer prestação de 

serviço como a sua  atividade-fim, mas sim a locação de veículos.  

Ainda, é necessário observar que a violação ao referido dispositivo do Código 

Tributário  Nacional enseja, também, em afronta a princípios constitucionais de 

observância obrigatória,  quais sejam: os princípios da legalidade e tipicidade 

tributária. Referidos preceitos enunciam,  respectivamente, que o tributo só pode ser 

criado por lei, bem como ser exigido quando todos  os elementos da norma jurídica, 

hipótese de incidência, sujeito ativo e passivo, base de cálculo  e alíquotas, estão 

contidos na lei20.  

Conforme entendimento desta Corte Suprema, o Direito Tributário consagra o 

princípio  da tipicidade, de maneira que, sem lei expressa, não se pode ampliar os 

elementos que formam  o fato gerador, sob pena de violar o disposto no art. 108, §1º 

do CTN21.  

                                                     
18 CASSONE, Vittorio. Direito Tributário. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 147. 
19  STF - RE: 603136 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 
29/05/2020,  Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-149 16-06-2020 
20  (STJ - REsp: 511390 MG 2003/0003249-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 
19/05/2005, T1  - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 19/12/2005 p. 213) 
21 (STF - RE: 572020 DF, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 06/02/2014, Tribunal 
Pleno,  Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-
2014). 
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Outrossim, incabível também entender que se aplicaria, no caso em questão, 

a  interpretação extensiva do rol taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS 

reconhecida pelo STF  no julgamento do RE 784439. No Tema 296, a Corte Suprema 

fixou a tese de que: “É taxativa  a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o 

art. 156, III, da Constituição Federal,  admitindo-se, contudo, a incidência do tributo 

sobre as atividades inerentes aos serviços  elencados em lei em razão da 

interpretação extensiva”.  

Referida inaplicabilidade torna-se clara para o enquadramento nos itens 3, 

10.2 e 16,  todos da Lei Complementar nº 116/2003, posto que as atividades 

realizadas pela empresa  Recorrente é de LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL e não de 

prestação de serviços e, assim, admitir  interpretação extensiva dos referidos itens 

implica em violar a competência constitucional  conferida aos municípios disposta 

no inciso III do artigo 156:  

 

[Constituição Federal]  

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:  

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em  lei 

complementar.  

 

Isto posto, inaplicável, no caso em questão, o uso da analogia para a cobrança 

de ISSQN  nas atividades realizadas pela parte RECORRENTE.  

 

V.5. DA PRÓPRIA ESSÊNCIA DAS FUNÇÕES DO TRIBUTO 

 

De início, cabe relembrar o próprio conceito de tributo, posto no art. 3º do CTN: 

''Tributo  é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujos dados nela se 

possa exprimir, que  não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado 

mediante atividade administrativa  plenamente vinculada''. Ao que, esta Corte S. 

exaustivamente conhece, a destinação dos  recursos está vinculada ao atendimento 

das instâncias financeiras do Estado.  

Além da supracitada competência para tributação, outro ponto fundamental 

para  discussão de todos os argumentos presentes no Recurso Extraordinário 
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interposto, diz respeito  às funções inerentes do Tributo. Dessa forma, partindo para 

a análise das ditas funções, cabe a  diferenciação da I) fiscalidade; II) 

extrafiscalidade; e III) parafiscalidade,   

A fiscalidade caracteriza-se por “sempre que a organização jurídica do tributo 

denuncia  que os objetivos que presidiram sua instituição, ou que governam certos 

aspectos de sua  estrutura, estejam voltados ao fim exclusivo de abastecer os cofres 

públicos, sem que outros  interesses – sociais, políticos ou econômicos – interfiram 

no direcionamento da atividade  impositiva”22. Isto é, a fiscalidade se baseia no fato 

de que a instituição principal de um tributo  é a arrecadação.  

Em contrapartida, a extrafiscalidade “consiste no emprego de instrumentos 

tributários  para o atingimento de finalidades não arrecadatórias, mas, sim, 

incentivadoras ou inibitórias de  comportamentos, com vista à realização de outros 

valores, constitucionalmente  contemplados” 23 . Assim, a extrafiscalidade de um 

tributo está relacionada a uma finalidade que  vai além da simples arrecadação, uma 

vez que busca direcionar e estimular os comportamentos  da população, buscando 

determinados objetivos políticos, econômicos ou sociais.  

Já a parafiscalidade, ocorre quando os tributos visam o financiamento de 

atividades de  entidades diversas daquelas que originalmente o instituíram. Dessa 

forma, os valores  arrecadados acabam por sustentar atividades do Estado, porém 

não são exercidas diretamente  por ele, por exemplo, sendo realizadas por conselhos 

profissionais.  

Diante do exposto, propõe-se uma reflexão que a função de um tributo não se 

restringe  a sua fiscalidade, afinal, a existência e consequente tributação de uma 

atividade evidencia outras  consequências, principalmente, relacionadas a 

extrafiscalidade, uma vez que a tributação é um  estímulo ou desincentivo a 

determinadas alternativas comportamentais pelos membros da  sociedade.  

Desta feita, Ilmos. Ministros e Ministras, não somente as questões dogmáticas 

são  cruciais para fundamentação do Recurso Extraordinário interposto, faz-se 

também necessária  a ponderação dos efeitos da criação de um tributo pelo 

                                                     
22 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. 
23  COSTA, Regina Helena. Constituição e Código Tributário Nacional. 9. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação,  2019. 
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Executivo para uma atividade que  nitidamente não pode ser caracterizada como a 

prestação de serviços, o que inviabiliza a  tipificação e tributação realizada pelo fisco 

municipal.  

Conforme já exposto, a atividade desenvolvida por esta empresa é uma 

verdadeira  inovação tecnológica, uma abertura para um novo ciclo econômico e 

financeiro a ser explorado.  Portanto, não existe subsunção da atividade 

desempenhada em qualquer dos serviços listados  na Lei Complementar nº 

116/2003, ou seja, a tributação desta atividade por ISS ou até mesmo  por qualquer 

outro tributo, seria uma inovação legislativa por parte do Executivo.  

Além de uma transgressão à separação dos poderes, é uma quebra do 

procedimento de  discussão legislativa, uma perda do debate e, principalmente, a não 

discussão quanto a própria  função parafiscal do tributo. Afinal, qualquer tributação 

que seja feita pelo fisco precisa de um  prévio debate legislativo, discutindo-se a 

função daquele novo tributo, bem como os seus  impactos para o desenvolvimento 

da atividade financeira.  

É exatamente esta a questão que aqui argumentamos, não negamos a 

IMPORTÂNCIA  do tributo, mas sim a necessidade de uma previsão legal ESPECÍFICA 

para este tipo de serviço  a fim de evitar violação à segurança jurídica. E, a via correta 

para este debate é o Poder  Legislativo, sendo descabidas quaisquer criações e 

analogias para aumentos de arrecadação  pelo bel prazer do Poder Executivo.  

A função extrafiscal do tributo é clara ao evidenciar e registrar as 

consequências e os  impactos da tributação sobre determinada atividade, vendo-se 

as finalidades não arrecadatórias,  dando ênfase ao incentivo ou inibição de 

comportamentos pela realização de valores  constitucionalmente contemplados. Ou 

seja, a doutrina é explícita ao contemplar que o tributo  não se resume a sua 

fiscalidade, tem uma função muito maior para o desenvolvimento de toda  a atividade 

econômica da sociedade.  

Nessa perspectiva, insta salientar que a cobrança do ISS sobre a atividade 

desenvolvida  pela sociedade empresária VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA 

contraria a  teleologia da Lei nº 13.755/2018 que, em seu artigo 7º, estabelece o 

Programa Rota 2030:  
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Art. 7º Fica instituído o Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística, com o  objetivo de 

apoiar o desenvolvimento tecnológico, a competitividade, a inovação,  a segurança 

veicular, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a  qualidade de 

automóveis, de caminhões, de ônibus, de chassis com motor e de  autopeças.  

 

Tal Programa possui, entre as diretrizes elencadas na Lei nº 13.755, o aumento 

e  estímulo à produção de novas tecnologias e inovações, de acordo com as 

tendências  tecnológicas globais (art. 8º, II e III) e a promoção do uso de formas 

alternativas de propulsão (art. 8º, V), elementos que coadunam perfeitamente aos 

valores defendidos pela Recorrente,  que tem como missão o desenvolvimento de 

uma atividade sustentável, segura e pautada na  tecnologia assistiva, seguindo a 

tendência mundial de países como Alemanha, Noruega e EUA,  rumo a um trânsito 

mais seguro e com mais mobilidade.  

Isso porque os veículos utilizados pela sociedade empresária são 

completamente  autônomos (nível 05) e, consequentemente, movidos à energia 

elétrica, dispensando-se o uso  de combustíveis fósseis. Além disso, apresentam-se 

como referência no que tange à tecnologia  com vistas a promover a otimização da 

mobilidade urbana, já que utilizam a inteligência  artificial com o objetivo de 

desempenhar as rotas mais ágeis, por meio de uma direção segura  e efetiva.  

Ademais, ao implementar a atividade de locação de bens móveis sem a 

necessidade de  um motorista humano conduzindo o veículo, a sociedade empresária 

atende aos critérios de  tecnologia assistiva previstos no art. 3º, inciso III, Lei nº 

13.146/2015, o Estatuto da Pessoa  com Deficiência, fomentando a participação 

autônoma e independente da pessoa com  deficiência ou com mobilidade reduzida, 

aumentando sua inclusão social e qualidade de  vida.  

Em síntese, os carros autônomos representam justamente aquilo que se 

propõe à próxima  década no Brasil: a mobilidade urbana como um aliado para as 

dinâmicas de uma inovação  tecnológica pautada na sustentabilidade e na inclusão 

social. Não caberia, pois, onerar-se a  relação que se estabelece entre a Recorrente e 

os locatários através do ISS, tendo em vista tal  tributação que desestimularia a 

concretização de uma política que o próprio legislador  decidiu por fomentar, criando 

um cenário de incongruência  
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Portanto, Vossas Excelências, com data vênia, é fundamental que o debate não 

se esvaia  pela necessidade de o Estado arrecadar a qualquer custo, pois a segurança 

jurídica é valor  preponderante e a própria natureza do tributo não se restringe a 

ARRECADAÇÃO, são diversos  valores e consequências que se interligam e inter-

relacionam diretamente com os fatores de  produção dentro da lógica mercadológica.  

E a atividade desenvolvida por esta empresa sendo inovadora 

tecnologicamente, carece  do devido debate legislativo sobre a própria função 

parafiscal da tributação. Uma vez que pode  gerar o desestímulo ou até mesmo a 

perda dos atores de produção relacionados a atividade  empresarial desenvolvida. 

Em tempos, no que a própria CF, constitucionalizou os princípios da preservação e 

da função social da empresa, é, no mínimo, contraditório, taxar uma atividade  

financeira, sem medir as consequências e os impactos para o mercado.  

Ante a todo exposto, a própria essência da função do Tributo aponta a  

inconstitucionalidade da tributação de ISS realizada pelo fisco municipal sobre a 

atividade  desenvolvida por esta empresa.   

O debate legislativo não pode ser suprimido, a extrafiscalidade é condição sine 

qua non para que ocorra a taxação de uma atividade empresarial, é preciso que o 

LEGISLADOR defina  e pondere as consequências da tributação, senão, estar-se-ia 

colocando todos os atores e fatores  de mercado em clara situação de 

vulnerabilidade, ficando a margem da sociedade, ao bel prazer  de autuações ilegais 

pelo fisco.  

 

VI. DAS CONCLUSÕES  

 

Pelo exposto, é possível concluir que:  

i. De acordo com o art. 22, XI, da CF/88, é competência privativa da União 

legislar  sobre trânsito e transporte. Logo, para tributação da atividade comercial e 

financeira  desempenhada por esta empresa, faz-se fundamental a existência de 

norma legal que subsidie a  autuação fiscal. Assim, conforme exposto, o serviço 

desempenhado não encontra respaldo no  ordenamento jurídico pátrio em nenhum 

dos itens da Lista Anexa à Lei Complementar nº  116/03, sendo nítido, portanto, o 

desrespeito ao princípio da legalidade previsto no art. 150,  inciso IV, da Constituição 
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(tópico V.1.);  

ii. Mesmo sendo esta Recorrente responsável pelo abastecimento, seguro e 

guarda  do veículo ao final do dia, que ocorrem sob o seu controle e custeio, é 

indubitável que a  atividade por ela desenvolvida figura-se como obrigação de dar, 

caracterizando a locação de  bem móvel. Desta feita, é inequívoca a aplicação Súmula 

Vinculante nº 31, afinal, não há  prestação de serviço, na medida em que o indivíduo 

somente loca o bem para utilização durante  o seu trajeto (tópico V.2.);  

iii. Para a caracterização da prestação do serviço de transporte individual de  

passageiros, é condição sine qua non que seja feito por um motorista, em estrita 

obediência aos  requisitos objetivos dispostos no art. 11-B, da Lei nº 12.587. 

Portanto, uma vez que o serviço  prestado por esta empresa não faz uso de qualquer 

intervenção humana, não pode ser tipificado como “um serviço de transporte 

individual de passageiros”. Caso não, estar-se-ia o fisco  legislando e criando normas 

para fins de incidência tributária(tópico V.3.); iv. O Município Recorrido não é 

competente para a instituição e regulação do ISS  no caso em tela, ante a inexistência 

de previsão da atividade desempenhada na lista anexa à LC  nº 116/03. Dessa forma, 

a autuação realizada pelo fisco baseia-se somente na analogia para  cobrança de um 

tributo que não possui qualquer previsão legal sendo tal procedimento uma  afronta 

à nossa própria Constituição (tópico V.4.);  

v. Por fim, ressalta-se que a tributação ISS pela Fazenda Municipal tem fins  

meramente arrecadatórios e fiscais, uma vez que foi suplantado o debate legislativo 

sobre a  questão, aplicando-se analogia para tributar. Diante disto, ao ilegalmente 

tributar a atividade  desempenhada por esta empresa cria-se um cenário de 

desfavorecimento e perda de  investimentos e empregos para o futuro tecnológico 

mundial, em uma flagrante afronta ao  Programa Rota 2030, estabelecido pela Lei 

13.640/2018 (tópico V.5.).  

 

VII. PEDIDO  

 

Por todo o exposto, a sociedade empresária VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO  

LTDA. pugna pelo provimento do presente Recurso Extraordinário, nos termos da  

fundamentação acima exposta para que seja reformado o Acórdão Recorrido com o  
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reconhecimento da INCONSTITUCIONALIDADE da cobrança de ISS no presente caso.  

Nestes termos, pede e aguarda deferimento.  

Local, data.  

 

ADVOGADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO  LTDA  
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EXCELENTÍSSIMOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

RECORRENTE: Vá e Volte para uma Vida Não Ltda. (“Recorrente” ou “Sociedade”)  

 

RECORRIDO: Município (“Recorrido”, “Fisco” ou “Município”)  

 

OBJETO: Inconstitucionalidade da incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza  (“ISSQN” ou “ISS”) sobre transporte de passageiros por carros autônomos 

sem  qualquer interferência humana Pela Recorrente,  

 

I. BREVE SÍNTESE PROCESSUAL   

 

1. A Recorrente exerce atividade de disponibilização de carros autônomos, os quais, 

sem qualquer interferência  humana, transportam passageiros para locais 

previamente indicados. Sendo proprietária dos veículos, por meio  de um aplicativo 

acessível a dispositivos móveis desenvolvido sob encomenda para sua atividade, a 

Recorrente  disponibiliza-os para que passageiros se transportem dentro do 

território do Município. Seu objeto social consiste  em “disponibilizar veículos para 

que transportem pessoas dentro dos limites do Município1”.  

2. Cabe à Recorrente, no exercício de sua atividade, disponibilizar o carro – este é o 

núcleo da obrigação que  corresponde à sua atividade-fim. O carro é completamente 

autônomo, podendo o passageiro alterar a rota de  viagem em meio à corrida e 

aumentar a velocidade de locomoção do veículo dentro dos limites impostos para  

cada via. A conexão entre passageiro e carro é feita diretamente pela rede do 

aplicativo, não demandando qualquer  interferência da Recorrente.  

3. Juridicamente, a atividade explorada pela Recorrente tem como finalidade a oferta 

de um bem para locação – obrigação de dar sem qualquer interferência humana. 

Disponibilizado o carro, a Sociedade não exerce mais  qualquer ingerência na corrida, 

sendo, a partir do momento de disponibilização, o passageiro o possuidor  imediato 

do veículo.  

                                                     
1 Respostas aos Pedidos de Esclarecimento, fl. 2, § 7. 



 

 
 
 
90 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

4. Para sua surpresa, todavia, a Recorrente foi autuada pelo Município, que, mesmo 

ciente de não haver qualquer  interferência humana no transporte de passageiros e 

não haver uma obrigação de fazer assumida pela Recorrente,  exigiu desta o 

recolhimento do ISS sobre os valores recebidos dos passageiros em contraprestação 

à disponibilização do veículo. De plano, deflagra-se a improcedência da 

autuação,que pretende flexibilizar as rígidas balizas constitucionais do conceito de 

serviço para seu próprio benefício.  

5. Diante desta situação, não restou outra alternativa à Recorrente senão ajuizar ação 

anulatória requerendo a  anulação do lançamento em virtude de sua 

incompatibilidade com as normas constitucionais. Julgados  improcedentes seus 

pedidos pelas instâncias inferiores, traz a Recorrente a matéria à apreciação deste 

Supremo Tribunal Federal para que reconheça a inconstitucionalidade da incidência 

de ISS sobre a disponibilização de  veículos autônomos para o transporte de 

passageiros.É o que se passa a demonstrar.  

 

II. DO MÉRITO  

 

6. A incidência de ISS sobre a disponibilização de veículos autônomos para o 

transporte de passageiros, sem  interferência humana, viola a Constituição Federal. 

Primeiro, porque a operação realizada pela Recorrente não se  enquadra no conceito 

de serviço definido pela Constituição Federal de 1988 (“Constituição”), o qual é 

fechado e vinculante ao legislador infraconstitucional e à Administração Pública 

(II.A). Segundo, porque, mesmo que se  entendesse que a Constituição tenha adotado 

o enunciado serviço como um tipo, aberto, fluido, com notas  referenciais 

renunciáveis e um núcleo fixo, a operação desenvolvida pela Recorrente não se 

enquadra no tipo de  serviço definido pela Constituição (II.B).  

 

II.A. DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE SERVIÇO  

 

II.A.1 O conceito constitucional de serviço, veiculado pelo art. 156, III, da Constituição  

Federal não abrange a disponibilização de veículos autônomos para o transporte de  

passageiros.  
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II.A.2 A tese de que o signo serviço seria maleável e adaptável às evoluções 

tecnológicas  esvazia e viola a norma reconstruída a partir do art. 154, I, da 

Constituição  

II.A.3 Atese sustentada pelo Município viola o princípio constitucional da segurança 

jurídica,  notadamente em suas dimensões correspondentes à cognoscibilidade e à 

calculabilidade  

II.A.4 A atividade explorada pela Recorrente é de natureza de locação, de modo que 

a  exigência municipal mostra-se manifestamente divergente da jurisprudência deste  

Supremo Tribunal Federal  

 

II.A.1 O conceito constitucional de serviço não abrange a disponibilização de 

veículos autônomos  para o transporte de passageiros  

 

7. A operação realizada pela Recorrente não configura serviço na forma prevista pela 

Constituição Federal. Essa  afirmação pode ser demonstrada a partir de duas 

constatações: a primeira é de que a Constituição, em suas regras  de competência 

tributária, exprime conceitos (II.A.1.i). A segunda, consectário lógico da primeira, é de 

que a  atividade explorada pela Recorrente não se enquadra no conceito 

constitucional de serviço (II.A.1.ii). 

 

II.A.1.i. A Constituição Federal exprime conceitos em suas regras de competência 

tributária  

 

8. Definir a maleabilidade dos signos constitucionais é decisivo para o presente caso, 

afinal,são “os signos que indicam  o aspecto material das regras-matriz de incidência 

que o legislador infraconstitucional pode vir a criar2”. Isso porque, antes de saber  se 

a atividade explorada pela Recorrente compreende um serviço para fins de incidência 

de ISS, é necessário saber  o que é serviço e qual o grau de flexibilidade desse signo.  

9. O presente caso, em última análise, diz respeito à força normativa da Constituição. 

De um lado, o Município  defende que os termos empregados pelas regras de 

                                                     
2 VELLOSO, Andrei Pitten. Conceitos e Competências Tributárias. São Paulo: Dialética, 2005, p. 15. 
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competência tributária correspondem a tipos – abertos,  fluidos e com notas 

referenciais renunciáveis.De outro lado, a Recorrente defende que as regras de 

competência  tributária exprimem conceitos, fechados, com aspecto material 

definido e para cuja verificação é necessária a  cumulativa e integral satisfação de 

todas as suas propriedades.   

10. A diferença entre as teses reside precisamente no alcance dos signos e na 

consequente alteração do aspecto  material das regras-matriz de incidência 

correlatas aos respectivos impostos. Se as regras de competência  exprimem tipos, 

para que um tipo esteja presente no caso concreto, basta a verificação de seu núcleo 

essencial  somado a alguma de suas propriedades, que são variáveis e renunciáveis. 

Não é necessário que todas as  propriedades estejam presentes concomitantemente 

para que o tipo seja verificado3.  

11. Compreender o sistema tributário dessa forma implicaria admitir que cabe ao 

ente tributante definir sua própria  competência. É que, não havendo limites definidos 

e rígidos à atuação do ente tributante, é ele próprio quem  definirá se está diante de 

uma nota típica de determinado signo ou não. O ente tributante deixa de atender a 

um  comando constitucional para passar a ele próprio definir qual o limite de sua 

competência. Neste contexto, a  Constituição seria letra fria e morta, não passando 

de merda sugestão4.  

12. De outro lado, a expressão de conceitos pelas regras de competência tributária 

faria com que o ente tributante,  em vez de definir o que é serviço, devesse observar 

o que foi tratado como serviço. A prescritividade e a  heteronomia das regras de 

competência se mantêm: não é o ente tributante quem edita a norma, nem  tampouco 

quem define os alcances de sua aplicação; é ele quem, tão somente, obedece-a5. A  

Constituição mantém-se como instrumento capaz de limitar a atuação estatal e 

assegurar direitos e garantias dos  indivíduos6.  

13. Regras prescrevem comportamentos, impõem comandos, ordenam condutas; 

                                                     
3 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário, Direito Penal e Tipo. 3ª edição. Belo Horizonte: 
Fórum, 2018, p. 69.  
4 ÁVILA, Humberto. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as noções 
de tipo e conceito. São  Paulo: Malheiros, 2018. 
5 Idem. 
6 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 4ª edição. 
São Paulo: Saraiva,  2009. P. 13. 
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não são sugestões7. O destinatário  da regra deve obedecê-la, e não a definir8. É 

ilógico que o sujeito a quem se prescreve o comando possa delimitar  qual o alcance 

desse comando.   

14. Não é diferente com as regras de competência tributária, que se destinam ao ente 

tributante. Este deve, na  verdade, constringir sua atuação aos limites materiais e 

formais introduzidos pela Constituição. Nas palavras do  voto do Ministro Gilmar 

Mendes no RE 603.136/RJ, “pudesse o legislador complementar ou municipal 

“ressignificar” esse  conceito, estaria a manipular os lindes de sua própria 

competência9.  

15. O signo ‘serviço’, assim como os signos mercadoria, renda, entre outros, delimita 

o aspecto material da regra matriz de incidência do tributo que lhe é correlato. O texto 

constitucional, ao empregar estas expressões, limita a  competência do ente 

federado eleito para tributá-las, de tal sorte que a competência do legislador  

infraconstitucional estará adstrita ao conceito constitucional correspondente ao 

signo10.   

16. Tratar os signos constitucionais com a fluidez dos tipos significaria retirar das 

regras sua prescritividade e, ao fim  e ao cabo, retirar da Constituição a sua força 

normativa. Isso porque os sujeitos a quem as regras se destinam – entes tributantes 

– seriam confundidos com os sujeitos por quem asregrassão editadas. A regra de 

competência  deixa de, a despeito do pleonasmo, ser uma regra.  

17. Logo, a normatividade da Constituição impede a expressão de tipos pelas regras 

de competência tributária sob  pena de fazer dos entes tributantes, ao mesmo tempo, 

destinatários das regras e definidores de seus conteúdos11.  O Município pretende 

atrair para si a competência não só para tributar pelo ISS, mas também para definir 

o que  serviço compreende.  

                                                     
7 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of Rule-Based Decision-
Making in Law and in  Life. Oxford: Clarendon Law Series, 1993. 
8 ÁVILA, Humberto. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as noções 
de tipo e conceito. São  Paulo: Malheiros, 2018, p. 25. 
9 RE 603.136/RJ, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 22-28 de maio de 2020, DJe 
em 16/06/2020.  No mesmo sentido, VELLOSO, Andrei Pitten. Conceitos e Competências Tributárias. 
São Paulo: Dialética, 2005. P. 30. 
10 ÁVILA, Humberto. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as noções 
de tipo e conceito. São  Paulo: Malheiros, 2018.   
11 ÁVILA, Humberto. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as noções 
de tipo e conceito. São  Paulo: Malheiros, 2018. 
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18. Por vezes, tal como ocorre com serviço, a Constituição, ao empregar o signo, não 

delimita expressamente seu  conceito. Todavia, isso não significa que a 

conceituação caberá à lei infraconstitucional. É que, ao empregar  determinado termo 

ou expressão sem atribuir-lhe significado, a Constituição incorpora o significado  

infraconstitucional à época vigente para outorgar-lhe eficácia e definição 

constitucionais.12-13 

19. É precisamente isso que ocorreu com o signo serviço. Ao empregá-lo sem lhe 

atribuir significado distinto, a  Constituição incorporou o conceito jurídico de serviço 

enquanto obrigação de fazer correspondente ao  conceito à época disposto na 

legislação infraconstitucional, o Código Civil de 1916, cujo alcance será melhor  

explorado notópico II.A.1.ii. Importa, aqui, referir que a Constituição Federal exprime 

conceitos. E justamente  pela atividade explorada pela Recorrente não corresponder 

ao conceito constitucional de serviço é que  a pretensão municipal é eivada de 

inconstitucionalidade.  

20. Ainda, o falho argumento de que o fato de a Constituição ter outorgado à lei 

complementar competência para  definir o que são “serviços de qualquer natureza” 

significaria delegar ao legislador infraconstitucional a  competência para conceituar 

serviço cede diante do entendimento deste Supremo Tribunal Federal e da melhor  

doutrina. A clássica doutrina de teoria do direito de Herbert Hart já anunciava as 

distinções entre conceituar e  definir ao alertar que definições introduzem mapas que 

guiam o uso de determinada palavra sem, todavia,  estipular o que corresponde a 

este uso 14 . Humberto Ávila adverte que “as definições, portanto, explicam os 

conceitos  (significados de termos)15”, sem os inovar ou os expandir.  

21. Não é outra a posição deste Supremo Tribunal Federal, que, no recente 

julgamento do RE 634.764/RJ, referiu  que “a lei complementar não define o que é 

serviço, apenas o declara, para os fins do inciso III do artigo 156 da Constituição. Não 

                                                     
12 VELLOSO, Andrei Pitten. Conceitos e Competências Tributárias. São Paulo: Dialética, 2005.   
13 VELLOSO, Andrei Pitten. Conceitos e Competências Tributárias. São Paulo: Dialética, 2005. P. 275-
278. 
14 HART, H. L. A. The Concept Of Law. Third Edition. Cambridge: Oxford University Press, 2012. P. 14 
15 ÁVILA, Humberto. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as noções 
de tipo e conceito. São  Paulo: Malheiros, 2018. P. 50. 



 
 

    
 

Equipe 403 - Contribuinte | 95 

 

o  inventa, simplesmente descobre o que é serviço 16 ”. No mesmo sentido, foi 

rigorosamente técnico o Ministro Marco Aurélio  ao, no RE 150.755-1/PE, referir a 

impossibilidade de atribuir ao legislador a competência para “a inserção de  

vocábulos em preceitos de lei sem o significado vernacular, e, aqui, mais do que o 

sentido vernacular, temos o sentido técnico17”.  

22. Noutra recente decisão, o MinistroDias Toffoli, no âmbito da ADI 3.142/DF, 

entendeu“não ser cabível ao legislador  complementar expandir, a seu alvitre, sob o 

pretexto de estar realizando tal definição, o campo da competência tributária 

atribuída pelo  texto constitucional aos municípios18”. É, também, a lição de Aires 

Barreto, para quem “não podem os municípios tributar   

fatos que não possam ser qualificados como serviço, segundo as elaborações do 

Direito Privado19”. Ou o fato se enquadra no  conceito constitucional de serviço, 

incorporado do Código Civil de 1916, ou a pretensão tributária é  inconstitucional.  

23. A Recorrente não desconhece a conclusão desta Suprema Corte no RE 

651.703/PR, em que foi analisada a  constitucionalidade da incidência do ISS sobre 

a atividade explorada pelas operadoras de planos de saúde. Em  relação a este 

julgado, cumpre salientar dois aspectos: (i) não é possível tomar o todo pela parte. 

Dentre os últimos recentes julgados em repercussão geral deste Supremo Tribunal 

Federal relativos ao ISS, somente no RE  651.703/PR entendeu-se pela adoção de um 

“conceito econômico” de serviço, de modo que não se pode falar  em entendimento 

sedimentado desta Corte; e (ii) ainda que a Constituição exprimisse tipos, a atividade 

explorada  pela Recorrente não congrega notas típicas de serviço e tampouco seu 

núcleo essencial (conforme tópico II.B).  

24. Com efeito, estaC. Corte manifestou-se diversas vezes no sentido da expressão 

de conceitos pela Constituição,  tanto antes, quanto depois do RE 651.703/PR. No RE 

116.121/SP, ao analisar a constitucionalidade da  incidência do ISS sobre locação de 

guindastes, preciso foi o voto do Ministro Marco Aurélio ao decidir que “há  de 

                                                     
16  RE 634.764/RJ, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 06.06.2020, Dje em 
01.07.2020. 
17  RE 150.755-1/PE, Tribunal Pleno, Relator p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 
18.11.1992. 
18 ADI 3.142/DF, Tribunal Pleno, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 05.08.2020. 
19 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na lei. 4ª edição. São Paulo: Noeses, 2018. P. 43. 
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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 comento20”.   

25. A intransponibilidade dos conceitos constitucionais pelo ente tributante foi 

reiterada pela Segunda Turma no  Agravo Regimental no RE 446.003-3/PR, ao 

apreciar a constitucionalidade do ISS sobre a locação de veículos  automotores. Na 

hipótese, enfatizaram-se as diferenças entre locação de bens móveis – obrigação de 

dar – e  prestação de serviço – obrigação de fazer –, concluindo-se, acertadamente, 

que o ISS só pode ser exigido na  presença de todos os elementos da matriz 

conceitual de serviço.21  

26. Subsequentemente, no RE 547.245/SC, instado a analisar a constitucionalidade 

da incidência de ISS sobre as  diferentes modalidades de leasing, este Supremo 

Tribunal Federal decidiu que “a lei complementar não define o que é  serviço, apenas 

o declara, para os fins do inciso III do artigo 156 da Constituição22”. O entendimento 

no sentido da não  incidência de ISS sobre a locação de bens móveis foi convalidado, 

uma vez mais, no RE 626.706/SP.23  

27. Surge, então, o acidental RE 651.703/PR, em que se entendeu por uma infindável 

flexibilização dos signos  constitucionais à luz das evoluções e interpretações 

econômicas. Entretanto, a recente jurisprudência desta  Suprema Corte deslinda a 

exceção representada por este precedente.  

28. Assim é que, no RE 603.136/RJ, referiu-se que a conclusão do RE 651.703/PR no 

sentido da possibilidade de  incidência de ISS sobre obrigações puramente de dar 

não representou superação do entendimento da  incidência do imposto apenas sobre 

obrigações de fazer. Veja-se:  

 

Entretanto, como as atividades realizadas pelas operadoras de planos de saúde foram 

consideradas de natureza mista  (isto é, englobam tanto um “dar” quanto um “fazer”), não 

se pode afirmar que tenha havido –ainda –uma superação  total do entendimento de que 

o ISS incide apenas sobre obrigações de fazer, e não sobre obrigações de dar.24
 

                                                     
20 RE 116.121, Tribunal Pleno, Relator Min. Octavio Gallotti, Relator p/ acórdão Min. Marco Aurélio, 
julgado em  11/10/2000. 
21 RE 446.003-3 AgR, Segunda Turma, Relator Min. Celso de Mello, julgado em 30/05/2006.  
22 RE 547.245, Tribunal Pleno, Relator Min. Eros Grau, julgado em 02/12/2009. 
23 RE 626.706, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 08/09/2010. 
24 RE 603.136/RJ, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 29/05/2020. 
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29. Esta Suprema Corte, portanto, valeu-se do elemento relativo à presença de uma 

obrigação de fazer a bem de  apreciar a subsunção do fato ao conceito de serviço, 

demonstrando que a conclusão do RE 651.703/PR no  sentido de tornar o conceito 

de serviço absolutamente genérico e impreciso não foi adotada por este Supremo  

Tribunal Federal em julgados subsequentes.  

30. A mesma ratio decidendi foi empregada no RE 634.764/RJ, no qual, ao apreciar a 

constitucionalidade da incidência  de ISS sobre a atividade de apostas, bem 

asseverou esta Suprema Corte que “admitir que ao legislador fosse dado alterar  as 

materialidades utilizadas para repartir as competências tributárias, como já disse, 

seria o mesmo que lhe reconhecer o direito de alargar  ou estreitar os limites de sua 

própria competência ao seu bel-prazer. E isso evidentemente viola a Carta 

Constitucional25”. É dizer:  legislador infraconstitucional observa o que é o conceito 

de serviço, e não lhe atribui significação.  

31. Também no RE 784.439/DF, decidiu-se que “o fato da lei complementar definir 

os serviços tributáveis pelo imposto municipal  não quer dizer que a lei 

complementar possa definir como tributáveis pelo ISS serviços que, 

ontologicamente, não são serviços26”. Na  hipótese, concluiu-se que a lista anexa à 

Lei Complementar 116/03 atribui taxativamente o que é serviço e,  desde que as 

materialidades do signo serviço remanesçam integralmente presentes, os subitens 

da lista podem ser  extensivamente interpretados.  

32. O recente julgamento da ADI 3.142/DF afasta qualquer margem de dúvida – 

entende esta Suprema Corte “não  ser cabível ao legislador complementar expandir, 

a seu alvitre, sob o pretexto de estar realizado tal definição, o campo da competência  

tributária atribuída pelo texto constitucional aos municípios27”.   

33. Na hipótese, concluiu este Supremo Tribunal que, sob a premissa de que haja 

uma obrigação de fazer  indissociável de uma obrigação de dar, precisamente por 

estarem presentes elementos relativos à materialidade  do conceito de serviço 

(obrigação de fazer prestada mediante esforço humano), a incidência seria 

constitucional.  

                                                     
25 RE 634.764, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 08/06/2020. 
26 RE 784.439, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 28/06/2020. 
27 ADI 3.142, Tribunal Pleno, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 05/08/2020. 
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34. A seguinte linha do tempo demonstra que a flexibilidade atribuída ao conceito de 

serviço no RE 651.703/PRé,  com a permissão da metáfora, uma agulha no palheiro 

da jurisprudência desta Corte:  

 

 

 

35. Isto é: no RE 603.136/RJ, na ADI 3.142/DF e no RE 784.439/DF, todos posteriores 

ao RE 651.703/PR, a  conclusão adotada por esta Suprema Corte retificou seu 

entendimento anterior para estabilizar a tese de que as   

regras de competência tributária exprimem conceitos intransponíveis ao legislador 

infraconstitucional,  referindo-se que “o legislador pode até restringir o conceito de 

serviço, mas não pode ampliá-lo indiscriminadamente, não pode deturpá lo – isto é, 

não pode chamar de serviço aquilo que serviço não é28”.  

36. É diante do posicionamento desta Suprema Corte que se conclui que a resposta 

à constitucionalidade da  tributação de uma atividade explorada por meio de 

inteligência artificial, sem uma obrigação de fazer e sem  interferência humana, 

advirá do conceito de serviço incorporado e empregado pela Constituição, e não da 

Lei  Complementar 116 de 2003 (“LC 116/03”) ou de qualquer tentativa de 

flexibilização do conceito constitucional  lançada pelo ente tributante.  

37. Destaca-se que não se está a dizer que a integralidade das normas reconstruídas 

a partir do texto constitucional  empregam conceitos. Pelo contrário: reconhece-se 

                                                     
28 RE 603.136/RJ, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 22-28 de maio de 2020, DJe 
em 16/06/2020 
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que “a interpretação de disposições constitucionais pode eventualmente  produzir 

um resultado extensivo ou analógico que alargue o significado preliminar dos termos 

empregados pela Constituição, dependendo  das particularidades, do contexto e dos 

princípios aplicáveis29”.   

38. Todavia, especificamente as regras de competência tributária, que dizem respeito 

à atividade de tributar, ato de  interferência e restrição nos direitos fundamentais de 

liberdade e propriedade30, não podem ser interpretadas  expansivamente de modo a 

ampliar a intervenção nos direitos fundamentais do contribuinte e tornar tributáveis  

determinadas exações que a própria Constituição não tratou de tornar.  

39. No caso de promoção de direitos fundamentais e não de restrição, a situação é 

diametralmente distinta e a  expansão de signos pode se mostrar adequada. 

Portanto, não há de se comparar, por exemplo, o julgamento do RE 330.817/RJ31, em 

que esta Corte reconheceu a aplicabilidade da imunidade tributária a livros 

eletrônicos em  uma concepção expansiva do signo ‘livro’, tendo por substrato a 

concretização de direitos fundamentais, ao caso  dos autos.  

40. Portanto, para todo e qualquer fim, as regras de competência tributária, ao 

fazerem uso de termos e expressões,  empregam conceitos – intransponíveis ao 

legislador infraconstitucional, fechados e rígidos. Não pode o  Município, em seu 

infinito intento arrecadatório, pretender flexibilizar os limites dos conceitos para  

transformá-los em tipos e, assim, dispor de maior discricionariedade para tributar.  

41. Definido que serviço é um conceito, passa-se à análise do conteúdo desse 

conceito visando a avaliar sua  subsunção à atividade explorada pela Recorrente.  

 

II.A.1.ii.O conceito constitucional de serviço corresponde a uma obrigação de fazer 

prestada mediante uma  ação humana direta  

 

42. É incontroverso que a Constituição não estabeleceu expressamente o que 

significa ‘serviços de qualquer natureza’.  Na ausência de uma definição expressa, 

tem-se que o constituinte, ao empregar termo com definição  infraconstitucional 

                                                     
29 ÁVILA, Humberto. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as noções 
de tipo e conceito. São  Paulo: Malheiros, 2018. P. 56. 
30 SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. 8ª edição. São Paulo: Saraiva, 2018. 
31 RE 330.817/RJ, Tribunal Pleno, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 08/03/2017. 
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técnica e sem divergir desta definição, incorporou o conceito jurídico 

infraconstitucional  vigente até então – o conceito de serviços delineado no Código 

Civil de 1916 –, outorgando-o eficácia  constitucional e fazendo dele o conceito 

constitucional de serviços32.  

43. É Alfredo Augusto Becker quem há muito advertia que o Direito Tributário, antes 

de ser Tributário, é Direito33.  Diante disso, torna-se desarrazoado sustentar que um 

mesmo signo possua significado distinto a depender da  área do Direito em que é 

empregado. Um sistema jurídico que tem uma definição para ‘serviço’ no direito 

privado  e outra no direito público padecerá de incoerência.  

44. A pretensão municipal esbarra na necessidade da consistência e da uniformidade 

conceitual no ordenamento  jurídico. Quando a Constituição emprega determinado 

termo ou expressão sem atribuir-lhe definição específica,  significa estar 

incorporando o conceito até então adotado pelo ordenamento 34 , em processo 

denominado  incorporação de conceitos preexistentes por subsunção35. Não pode, 

portanto, o Município vir sustentar a  existência de um conceito econômico ou 

funcional de serviço, manipulando-o em benefício de sua vultuosa disposição  

arrecadatória.  

45. Por óbvio, não são os conceitos infraconstitucionais que ditarão os limites 

materiais do conceito constitucional;  todavia, “a interpretação constitucional não 

pode restar alheia à existência desse significado específico, simplesmente 

ignorando-o36”.  

46. O signo serviço, à época da promulgação da Constituição, tinha seu significado 

reconstruído a partir dos  dispositivos do Código Civil de 1916, que dispunha acerca 

da locação de serviços. Pontes de Miranda, a respeito,  denota o seguinte:  

 

Servir é prestar atividade a outrem. Em. sentido larguíssimo, serve quem promete e presta 

                                                     
32 LEÃO, Martha. DIAS, Daniela. O Conceito Constitucional de Serviço e a Jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal. In: Revista de  Direito Tributário Atual nº 41, 2020.  
33 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 7ª edição. São Paulo: Noeses, 2018 
34 ÁVILA, Humberto. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as noções 
de tipo e conceito. São  Paulo: Malheiros, 2018 
35 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Interpretação no Direito Tributário Brasileiro. In: NASCIMENTO, 
Carlos Vader do  (org,). Interpretação no Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribuinais, 1989. P. 
79. 
36 VELLOSO, Andrei Pitten. Conceitos e Competências Tributárias. São Paulo: Dialética, 2005. P. 41. 
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atos a outrem. ou quem  promete e presta resultado. Aí, o empreiteiro serve. Em sentido 

largo, servir é prestar qualquer atividade que se possa  considerar locação de serviços, 

locatio conductio operarum. (...) Trata-se de dívida de fazer, que o locador assume. O 

serviço é a sua prestação.37 

 

47. É dizer: serviço equivale a um fazer. Tal acepção mantém-se no Código Civil atual, 

em que “contratos de prestação de  serviço mantêm embutida uma obrigação de 

fazer38”.  

48. Ademais, tal conceito corresponde ao uso ordinário do termo, que, conforme 

definição em dicionário, consiste  no “produto da atividade humana destinado à 

satisfação de uma necessidade, mas que não apresenta o aspecto de um bem 

material 39 ”,  de tal sorte que o conceito incorporado pela Constituição está em 

consonância com o uso técnico e ordinário do  termo, operando, em seu favor, um 

argumento semântico40.  

49. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal revela uma interpretação desse 

conceito no sentido de que, na  presença de uma prestação híbrida, que compreenda 

tanto obrigações de fazer quanto obrigações de dar, aquela  que corresponder à 

atividade-fim sendo explorada é que definirá o imposto incidente na operação. Ou 

seja,  quando houver obrigações de dar e fazer sendo concomitantemente prestadas, 

a atividade-fim será decisiva à  determinação do regime tributário da operação.  

50. Esta foi a ratio decidendi empregada no RE 603.136/RJ, que tratava da incidência 

de ISS em contratos de franquia,  e na ADI 3.142/DF, que tratava da incidência do ISS 

sobre locação quando esta estiver sendo prestada em caráter acessório e imiscível 

em relação a uma obrigação de dar. Observe-se:  

 

Entretanto, como as atividades realizadas pelas operadoras de planos de saúde foram 

consideradas de natureza mista  (isto é, englobam tanto um “dar” quanto um “fazer”), não 

                                                     
37 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Tomo XLVII. § 5.038. 
38 ANDRIGHI, Nancy. Comentários ao Novo Código Civil, v IX: Das várias espécies de contratos, do 
empréstimo, da  prestação de serviço, da empreitada, do depósito. Coord.: Sálvio de Figueiredo 
Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 2008. P.  223. 
39 HOUAISS, Antônio; e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2009. P. 1737. 
40 LEÃO, Martha. DIAS, Daniela. O Conceito Constitucional de Serviço e a Jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal. In: Revista de  Direito Tributário Atual nº 41, 2020, p. 299. 
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se pode afirmar que tenha havido –ainda –uma superação  total do entendimento de que 

o ISS incide apenas sobre obrigações de fazer, e não sobre obrigações de dar.  

 

Pode-se assentar, contudo, que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, o ISS incide sobre  atividades que representem tanto obrigações de fazer 

quanto obrigações mistas, que também incluem uma obrigação  de dar.  

A bem dizer, diferentes prestações podem estar compreendidas no bojo do contrato 

de franquia, tais como a cessão  do uso de marca, a assistência técnica, direito de 

distribuição de produtos ou serviços, entre outras. Algumas delas  podem ser 

tomadas como atividades-meio; outras, como atividades-fim no contexto da relação 

entre franqueador e  franqueado.  

Esse, aliás, é um aspecto destacado com muita ênfase pela doutrina brasileira, 

sempre no sentido de que se trata de  um contrato “híbrido”, “misto”, “complexo” ou 

“eclético”, isto é, um negócio jurídico que não tem por objeto uma  só prestação.  

(...)  

O contrato de franquia inclui, sim, uma prestação de serviço passível de sofrer 

incidência do imposto municipal. Há,  nesse liame contratual, inegável aplicação de 

esforço humano destinado a gerar utilidade em favor de outrem (o  franqueado). O 

vínculo contratual, nesse caso, não se limita a uma mera obrigação de dar, nem à 

mera obrigação de  fazer.  

(RE 603.136/RJ, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 22-28 de 

maio de 2020, DJe em  16/06/2020)  

Pois bem. Se as situações descritas no subitem 3.04 da lista anexa à LC nº 116/03, 

quando, por si sós, levadas em  conta, revelam não ser possível extrair fato tributável 

pelo ISS, o mesmo não se pode dizer se as mesmas situações  estiverem baralhadas 

com alguma obrigação de fazer, isto é, se elas integrarem relação mista ou complexa 

em que não  for possível claramente separá-las de uma obrigação desse tipo. Nesse 

caso, será cabível, a priori, a cobrança do  imposto municipal.  

(...)  

Resumindo, em meu modo de ver, não se admite a exigência do imposto municipal 

em relação às situações descritas  no subitem 3.04 da lista anexa à LC nº 116/03, 

quando isoladamente consideradas ; mas deve ser permitida a cobrança  do ISS em 
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relação a tais situações na hipótese em que elas integram relação mista ou complexa 

em que não seja  possível claramente segmentá-las de alguma obrigação de fazer, 

“seja no que diz com o seu objeto, seja no que  concerne ao valor específico da 

contrapartida financeira” ( Rcl nº 14.290/DF-AgR).  

(ADI 3.142, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 05/08/2020) (grifou-se)  

51. Isto é: serviço, inevitavelmente, envolve um fazer. É possível que esse fazer venha 

acompanhado de um dar; para  a incidência do ISS, então, é necessário que (i) as 

obrigações de fazer e dar sejam indissociáveis entre si em virtude  de sua 

complexidade; e (ii) a finalidade da atividade sendo explorada esteja ligada à 

obrigação de fazer. Não haverá  competência para tributação pelo ISS quando a 

atividade corresponder a uma obrigação pura de dar, nem  tampouco quando a 

finalidade de uma obrigação complexa de dar e fazer mais se aproximar da obrigação 

de dar.  

52. A ilustração a seguir reflete o entendimento deste Supremo Tribunal Federal a 

respeito da possibilidade de  incidência de ISS em operações envolvendo obrigações 

de dar: 

 

 

53. Esclarecido o conceito e os limites da competência tributária municipal, cumpre 

analisar a atividade explorada  pela Recorrente, i.e. disponibilização de carros 

autônomos para transporte de passageiros, para fins de valorar a  compatibilidade 

entre o conceito e o fato.  

54. A Recorrente é proprietária de carros autônomos. Por meio de um aplicativo, cede 

os carros para que passageiros  os alcancem via aplicativo e locomovam-se 

conforme sua melhor preferência. Neste ponto, já se denota uma  discrepância entre 
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a premissa para a incidência do ISS (prevalência de um fazer) e a atividade explorada 

pela  Recorrente (prevalência de um dar).  

55. Uma vez entregue o veículo ao passageiro por meio do aplicativo, não há 

qualquerinterferência da Recorrente  na corrida, haja vista o alto nível de automação 

dos veículos.O próprio objeto social da Recorrente corresponde  a 

“disponibilizarveículos para que transportem pessoas dentro dos limites do 

Município 41 ”. Destaque-se: não há intervenção  humana em nenhuma etapa do 

transporte de passageiros42; “a única ação humana se dá por parte do passageiro, 

que deve  dizer para onde deseja ir43”.  

56. Segundo a Sociedade de Engenheiros Automotivos – SAE International44, existem 

seis níveis de automação  dentro do universo dos carros, que variam do nível 0 ao 

nível 5 de acordo com as funções que o veículo exerce.  Nesse sentido, os veículos 

disponibilizados pela Recorrente enquadram-se no nível 5 (cinco) de automação, no  

qual se incluem os veículos que possuem automação completa, de modo que o 

automóvel dirige totalmente  sozinho e sem qualquer auxílio humano.   

57. Esses veículos dispõem de uma série de câmeras, radares, ondas sonoras, lasers 

e outras tecnologias que permitem  a leitura do ambiente no qual estão inseridos, 

possibilitando que a inteligência artificial dirija, de forma  extremamente segura e 

confortável, sem qualquer interferência humana.  

58. Ressalte-se que esses carros assumem todas as funções de direção e, inclusive, 

reagem ao perigo, visto que a  inteligência artificial aprende constantemente por meio 

do chamado Deep Learning 45 , que permite aos veículos agir  de acordo com a 

“experiência” já adquirida através da imensa quantidade de dados, dos quais extraem 

seu  conhecimento e tomam suas decisões.  

59. A disponibilização do carro pela Recorrente ocorre da seguinte forma: o 

                                                     
41 Respostas aos Pedidos de Esclarecimento, §§ 7, 8 e 9. 
42 Respostas aos Pedidos de Esclarecimentos, § 15. 
43 Respostas aos Pedidos de Esclarecimentos, § 29. 
44 Disponível em: https://www.nhtsa.gov/technology-innovation/automated-vehicles-safety. Acesso 
em 15/08/2020. 
45 Deep learning é um tipo de machine learning que treina computadores para realizar tarefas como 
seres humanos, o que inclui  reconhecimento de fala, identificação de imagem e previsões. Em vez de 
organizar os dados para serem executados através  de equações predefinidas, o deep learning 
configura parâmetros básicos sobre os dados e treina o computador para aprender  sozinho através 
do reconhecimento padrões em várias camadas de processamento. 
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passageiro, usuário do aplicativo da  Recorrente, solicita um carro para locomoção 

até o seu destino; o carro recebe, automática e diretamente, o  chamado do aplicativo 

e, de forma totalmente automatizada, vai até o local do passageiro, que irá identificar 

o  carro e, assim, iniciar a viagem, que se realizará sem qualquer interferência 

humana por parte da Sociedade. 60. A única interferência humana que poderá ocorrer 

nas viagens é pelo passageiro, uma vez que lhe é permitido, por  meio do aplicativo, 

regular a velocidade do veículo e definir rota alternativa, exceto se o veículo 

interpretar o trajeto  como inviável ou perigoso.  

61. Ademais, destaque-se que a inteligência artificial do veículo permite, inclusive, 

que este se desloque  automaticamente para abastecimento quando for verificada 

diminuição em sua autonomia, de tal sorte que a  Recorrente, em nenhum momento, 

emite qualquer ordem ou controla o veículo.  

62. De um lado, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ao referir 

que “somente a prestação de serviços,  envolvido na via direta o esforço humano, é 

fato gerador do tributo em comento46”; é entendimento vigente que deve haver um  

fazer para que a incidência do ISS seja compatível com o conceito constitucional de 

serviço, sendo há muito  tempo reconhecido que se a essência da atividade for 

obrigação de dar, inconstitucional é a incidência do ISS.  

63. De outro lado, a atividade da Recorrente resume-se a “disponibilizar veículos para 

que transportem pessoas dentro dos limites  do Município47”.Nenhuma obrigação de 

fazer é assumida – a prestação da Recorrente restringe-se a disponibilizar,  sem 

qualquer esforço humano, carros a seus passageiros.Na operação da Recorrente, 

frise-se, “a única ação humana  se dá por parte do passageiro, que deve dizer para 

onde deseja ir48”.  

64. Há notória incompatibilidade entre a pretensão tributária municipal e a 

jurisprudência desta Suprema Corte. O  denominador comum nos casos em que se 

considerou constitucional a incidência do ISS – presença de um fazer  prestado 

mediante esforço humano, ainda que concomitantemente a uma obrigação de dar – 

não está presente  no caso dos autos.  

                                                     
46 RE 116.121, Tribunal Pleno, Relator Min. Octavio Gallotti, Relator p/ acórdão Min. Marco Aurélio, 
julgado em  11/10/2000. 
47 Respostas aos Pedidos de Esclarecimento, § 8. 
48 Respostas aos Pedidos de Esclarecimento, § 29. 
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65. No RE 603.136/RJ, relativo às franquias, e RE 651.703/PR, relativo aos planos de 

saúde, entendeu-se pela  presença de natureza mista nas respectivas atividades, 

englobando tanto um dar quanto um fazer, ao passo que  no caso em tela tal natureza 

mista não é verificada – está-se diante de imaculada obrigação de dar. Logo, não  

sendo o caso dos autos hipótese de ocorrência de uma obrigação de fazer pura (tal 

como, por exemplo, em  serviços de construção civil), nem tampouco obrigação de 

dar e fazer mistas (como, por exemplo, em franquias),  a incidência do ISS é, de plano, 

afastada pela ausência de um fazer humano. Ilustrativamente:  

 

 

 

66. Ora, não se está (i) diante de uma obrigação de fazer; (ii) diante de, 

concomitantemente, obrigações de dar e fazer  cuja atividade-fim corresponde a 

uma obrigação de fazer; e tampouco (iii) diante de uma relação complexa a  ponto 

de serem imiscíveis as obrigações de dar e fazer. Está-se, em verdade, diante de uma 

pura, patente e  cristalina obrigação de dar, sobre a qual não deve incidir o ISS.  

67. Os elementos fáticos do caso concreto escancaram a inconstitucionalidade de 

que padece o auto de infração: (i)  o objeto social da Recorrente consiste em 

“disponibilizar veículos49”; destaque-se: disponibilizar, que tem como sinônimos dar 

e ceder, não conota um fazer humano; (ii) não há qualquer intermédio realizado pela 

Recorrente  no âmbito da conexão do passageiro com o veículo, tendo em vista que 

                                                     
49 Respostas aos Pedidos de Esclarecimentos, p. 3, § 18. 
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o requerimento é conectado diretamente  ao carro pela rede do aplicativo; (iii) não há 

intervenção humana por parte da Recorrente em nenhuma fase da  operação do 

aplicativo; e (iv) o passageiro possui discrição para definir a velocidade e o trajeto da 

corrida sem  necessidade de qualquer intervenção da Recorrente.  

68. É no aspecto material da regra-matriz de incidência tributária que cai por terra a 

tese do Município: não há, no  caso em tela, um fazer, elemento intrínseco à 

concretização de serviço. A pretensão municipal é absolutamente  inovadora em 

relação à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Pretende o Município fazer 

do conceito  de serviços algo desvinculado de intervenção humana, o que jamais foi 

convalidado pelo ordenamento jurídico  brasileiro.   

69. Não se alegue, ainda, que, em virtude de aplicativos de transporte de passageiros 

com a presença de um motorista recolherem ISS, o imposto seria devido pela 

Recorrente. É que, em primeiro lugar, nestes casos, há a presença de  um fazer 

humano em benefício de outrem constatado na presença de um motorista, o que não 

há no caso dos  autos. Em segundo lugar, Uber, Cabify, 99Pop e demais recolhem o 

ISS na condição de intermediadores, uma  vez que ligam o motorista ao passageiro 

mediante direta interferência. O motorista, a seu turno, recolhe ISS em  virtude da 

prestação de serviço de transporte municipal.  

70. O Município, no auto de infração lavrado em face da Recorrente, sustenta “estar 

sendo prestado serviço de  transporte individual de passageiros, tal como em 

plataformas anteriores, a exemplo de Uber, 99pop ou Cabify, os quais  são objeto de 

tributação pelo ISS50”.Veja-se: há um flagrante vício na fundamentação da autuação. 

Para sustentar que  a Recorrente presta serviço de transporte de passageiros, o 

Município traça comparação com sociedades que  prestam serviços de 

intermediação, havendo vício nos motivos determinantes do lançamento.   

71. Se o Fisco entende pela ocorrência de um serviço de intermediação – caso de 

Uber, 99pop e Cabify –, a autuação  é nula por ter registrado a ocorrência do serviço 

de transporte de passageiros. Se o Fisco entende pela ocorrência  de um serviço de 

transporte de passageiros, a autuação também é nula pela ausência de uma 

obrigação de fazer  prestada mediante esforço humano pela Recorrente.  

                                                     
50 Caso, p. 1, grifou-se. 
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72. Das duas hipóteses, apenas uma pode ocorrer: ou o Município entende estar a 

Recorrente em posição de  equivalência em comparação a Uber, Cabify, 99Pop e etc., 

de modo que o serviço prestado é de intermediação,  ou o Município reconhece não 

serem Uber, Cabify e 99Pop parâmetros úteis ao caso em tela e sustenta a  prestação 

de serviço de transporte pela Recorrente mesmo na ausência de um fazer humano. 

As hipóteses são  inconciliáveis.  

73. Em relação à tese de prestação de serviço de intermediação pela Recorrente, esta 

sequer deve ser objeto de  aprofundamento. Isso porque a fundamentação da 

autuação entende por consubstanciado um transporte  municipal de passageiros 

(item 16 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/03), e não de intermediação (item 

10 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/03). Se o entendimento desta Suprema 

Corte for pela ocorrência do  serviço de intermediação, é forçoso que se reconheça a 

nulidade da autuação, a qual entende pela ocorrência do  serviço de transporte de 

passageiros, o que implica a violação dos motivos determinantes.   

74. Seria flagrante violação às garantias constitucionais de direito de defesa e devido 

processo legal que, após extensa  tramitação em que a Recorrente defendeu-se da 

ocorrência de um serviço de transporte de passageiros, esta  Suprema Corte 

subitamente entendesse pela ocorrência de serviço de intermediação. Não tendo 

sido essa a tese  trazida pelo Município no lançamento, não deverá ser essa a tese a 

ser julgada por este Supremo TribunalFederal.  

75. Em relação à tese de prestação de serviços de transporte municipal de 

passageiros, pelas razões já expostas, é a  ausência de um fazer humano que faz 

dela improcedente.No caso de Uber, 99pop e Cabify, quem recolhe ISS  é o motorista 

(por óbvio, humano), figura que não se faz presente no caso da Recorrente.   

76. O que pretende o Município, ao fim e ao cabo, é fazer do conceito de serviço algo 

versátil, que se amoldará às  pretensões arrecadatórias municipais. Todavia, na 

ausência de um fazer, não há serviço. Portanto, conclui-se  pela 

inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre a atividade explorada pela 

Recorrente, a qual  não consubstancia uma obrigação de fazer, não demanda 

interferência humana e, consequentemente,  não se subsome ao conceito 

constitucional de serviço.  
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II.A.2. A competência residual da União introduzida pelo art. 154, I, é esvaziada pela 

tese da Fazenda  

 

77. Além de a tese do Município ser incompatível com o conceito constitucional de 

serviço, também despreza a  norma reconstruída pelo Art. 154, I, da Constituição: se 

há uma competência residual, é porque há resíduo. A  competência outorgada à 

União para tributar o que não é alcançado pelos conceitos de mercadoria e serviço  

presta-se a, precisamente, possibilitar o acompanhamento, pela Constituição, do 

avanço tecnológico, de tal sorte  que afirmar que o conceito de serviço será alterado 

a cada inovação tecnológica faz da norma reconstruída a partir  do Art. 154, I, um 

vazio absoluto.  

78. Ao discriminar competências para instituição de tributos aos entes federados, a 

Constituição reconhece sua  limitação: é impossível que os signos, correlatos ao 

aspecto material da regra-matriz de incidência tributária,  abarquem todas as 

atividades existentes e a serem desenvolvidas pelo humano. É reconhecendo essa 

limitação  que a Constituição atribuiu à União a competência para instituir impostos 

sobre exações que não estiverem ao  alcance dos taxativos signos referidos no texto 

constitucional. Veja-se:  

Art. 154. AUnião poderá instituir:  

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que 

sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos 

discriminados nesta Constituição. 

79. Estará a cargo da União tributar aquilo que, por uma impossibilidade material, a 

Constituição, por meio dos signos  referidos nas demais regras de competência 

tributária, não tratou de prever. A Constituição tem, portanto, um  mecanismo de 

adaptabilidade às inovações tecnológicas, e esse mecanismo não é uma infindável 

expansão de  seus conceitos, mas sim a outorga de competência residual à União.  

80. Os dispositivos constitucionais e as normas que a partir deles são reconstruídas 

devem ser interpretados com  consistência e coerência51. Consistência para que não 

apresentem contradições entre si; coerência para que  sistematicamente 

                                                     
51 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013. 
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componham um sistema concatenado e lógico52.  

81. A premissa da qual parte a atribuição de uma competência residual à União é de 

que haja resíduo. Isto é, só faz  sentido atribuir à União a competência para instituir 

impostos “não previstos” na Constituição se houver algo  que não tenha sido previsto 

por ela.  

82. É indutivo que a competência residual tenha por desiderato as inovações 

advindas da tecnologia, as quais, nos  idos de 1988, não eram passíveis de previsão 

pelo constituinte. O mecanismo invocado pela Constituição para  conferir 

adaptabilidade ao sistema tributário foi conferir à União a competência para tributar 

atividades que se  encontrem em zona de penumbra – fora do alcance dos demais 

signos constitucionais53.  

83. A tese municipal, entretanto, faz pouco caso dessa premissa. Isso porque o 

Município esvazia a competência  residual por, curiosamente, não deixar resíduos. 

Entende o Município que os signos constitucionais serão  adaptados em função do 

desenvolvimento de novas tecnologias, de tal sorte que jamais haveria algo que não  

estivesse ao alcance dos conceitos constitucionais. Questiona-se: qual seria a razão 

de haver uma competência  residual se os demais signos, em virtude de sua 

infindável adaptabilidade, já seriam suficientes para abarcar todas  as operações 

passadas, presentes e futuras?  

84. Pretende o Município fazer do Art. 154, I, da Constituição letra morta. Não há 

porque existir uma competência  residual se não há nenhum fato gerador que não 

seja discriminado na Constituição. É como se o signo ‘serviços’  fagocitasse toda 

atividade tecnológica que, a priori, não estaria ao seu alcance, de modo que jamais  

uma inovação tecnológica seria disruptiva o bastante a ponto de não poder ser 

alcançada pelos signos  constitucionais originais.  

85. A seguinte ilustração aclara a nefasta flexibilidade que o Município pretende 

atribuir aos signos constitucionais:  

                                                     
52 HART, H. L. A. The Concept Of Law. Third Edition. Cambridge: Oxford University Press, 2012. 
53 SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. 8ª edição. São Paulo: Saraiva, 2018. P. 198. 
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86. No caso dos autos, é notório que a atividade explorada pela Recorrente não se 

enquadra no conceito  constitucional de serviço. Por decorrer de um significativo 

avanço tecnológico advindo de inteligência artificial, a  atividade explorada pela 

Recorrente não se enquadra em nenhum dos conceitos empregados pelo 

constituinte;  desta forma, tem-se hipótese de aplicação da competência residual 

atribuída à União, que, por lei complementar,  poderá implementar impostos sobre 

atividades exploradas por meio de inteligência artificial.   

87. Entretanto, fechando os olhos à competência residual, o Município pretende 

solucionar o não enquadramento  da atividade da Recorrente ao conceito 

constitucional de serviços fazendo deste um conceito infinito. É forçoso  que tal 

pretensão seja rejeitada sob pena de fazer da competência residual um categórico 

vácuo normativo.  

88. Portanto, não há outra alternativa que não a declaração de inconstitucionalidade 

da pretensão municipal, que  pretende fazer do signo serviços algo infinito, ilimitado 

e incorporador, aniquilando a competência residual  atribuída à União pelo 

constituinte.  

 

II.A.3. O princípio constitucional da segurança jurídica é violado pela tese da Fazenda   

 

89. Pretender a cobrança de ISS sobre as atividades desenvolvidas pela Recorrente 

implica violação ao princípio  constitucional da segurança jurídica. Esse princípio 

garante aos particulares, dentre outros privilégios, o direito de  saber qual é o 
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conteúdo do Direito (cognoscibilidade) e, minimamente, antever as margens dentro 

das quais o  Direito pode ser interpretado54. Tratar serviço com a maleabilidade que 

pretende o Município impede o exercício  de tais prerrogativas.  

90. Originalmente, o princípio da segurança jurídica pode ser construído de duas 

formas: (i) pela interpretação  dedutiva do princípio do Estado de Direito, reconstruído 

a partir do art. 1º, da Constituição; e (ii) pela  interpretação indutiva de outras regras 

constitucionais, notadamente a regra de proteção do direito adquirido, do  ato jurídico 

perfeito e da coisa julgada, reconstruída a partir do art. 5º, XXXVI e das regras da 

legalidade,  reconstruídas a partir do art. 5º, II, e art. 150, I, da retroatividade (art. 150, 

III, “a”) e da anterioridade (art. 150, III,  “b”).   

91. O princípio da segurança jurídica, implicitamente introduzido a partir de 

interpretação sistemática da Constituição, promove um ordenamento jurídico 

calculável, cognoscível e confiável55. A compreensão do conceito de serviço  na 

forma pretendida pelo Município é manifestamente contrária à compreensão de um 

Direito calculável e  cognoscível.  

92. A interpretação de enunciados normativos inevitavelmente outorga ao intérprete 

discricionariedade para,  mediante fundamentação argumentativa, adscrever o 

melhor sentido dentre os cabíveis ao enunciado,  reconstruindo-o em uma norma56. 

A dimensão dinâmica do princípio da segurança jurídica relativa à necessidade  de a 

interpretação das normas ser calculável pelo particular demanda que, ainda que não 

se possa prever  objetivamente quais resultados exsurgirão a partir de determinadas 

interpretações, o particular saiba, seguramente,  quais são os resultados possíveis 

advindos de tais interpretações.  

93. É dizer: a calculabilidade, vertente da dimensão dinâmica do princípio 

constitucional da segurança jurídica, garante  ao particular o direito de saber o que 

pode ser interpretado a partir de determinado texto 57 . A tese do Município é  

absolutamente contrária à promoção de qualquer grau de calculabilidade.  

94. O Município sustenta que novas tecnologiasserão automaticamente 

                                                     
54 ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 4ª edição. São Paulo: Malheiros, 2016.   
55 ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 4ª edição. São Paulo: Malheiros, 2016. P. 309-310. 
56  ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 19ª 
edição. São Paulo: Malheiros,  2020. 
57 ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 4ª edição. São Paulo: Malheiros, 2016.   
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enquadradas no conceito constitucional de  serviço, independentemente de seu 

enquadramento nas notas referenciais deste conceito. Desta forma, o  particular, ao 

exercer seus direitos fundamentais de propriedade, liberdade e inciativa privada, não 

dispõe de  qualquer margem de segurança para aferir se a atividade econômica 

explorada será considerada serviço ou não,  haja vista que o Município se vê 

desvinculado de qualquer limite para sustentar que determinada atividade  

corresponde a um serviço.  

95. Tem-se presente, portanto, a primeira incompatibilidade da tese municipal com 

o princípio da segurança jurídica:  se, de um lado, este princípio garante aos 

particulares o direito de poderemcalcular quais os significados possíveis  oriundos 

de determinadas interpretações, de outro lado, tal calculabilidade não é promovida 

em caso de guarida  à tese municipal, tendo em vista que não é dado ao particular 

calcular quais os resultados possíveis se, à luz do  advento de novas tecnologias, o 

Município pode vir a considerar serviço aquilo que claramente antes não o era.  

96. Mas não é só. A tese municipal também representa manifesta violação à vertente 

da dimensão estática do  princípio da segurança jurídica: a cognoscibilidade. Um 

Direito cognoscível é um Direito compreensível, cujos  comandos sejam claros e a 

obediência seja viável58.É obrigação do Estado que forneça elementos suficientes 

aos  particulares para que compreendam, por exemplo, o que significa serviço para 

fins de incidência tributária. O  exercício dos direitos fundamentais 

constitucionalmente assegurados é frontalmente obstaculizado caso os  

particulares não possam saber quais materialidades compõem determinados 

conceitos59.  

97. Pois bem, no momento em que o Município sustenta uma dilatação do conceito 

constitucional de serviço a cada  nova tecnologia introduzida no cotidiano humano, 

alinhando-se a uma concepção econômica do termo, torna se inviável aos 

particulares saber qual o conteúdo do conceito de serviços para o exercício de seus 

direitos  fundamentais. Sustentar que o conceito de serviço acompanha as evoluções 

tecnológicas, independentemente de  tais evoluções se enquadrarem nas 

propriedades originalmente ligadas ao signo, é virtualmente impedir que o  particular 

                                                     
58 Idem. 
59 Idem. 
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saiba qual o conteúdo da obrigação tributária à qual está vinculado.  

98. Não se sabe o que será considerado serviço, tampouco se sabe o que é 

considerado serviço – estado de absoluta  insegurança. No momento de exploração 

de atividade econômica, nenhum particular deteria de elementos objetivos de modo 

a garantir-lhe o seguro exercício de seus direitos fundamentais, os quais estarão 

sujeitos a, ao  sabor do vento, uma intervenção restritiva pelo ente tributante.  

99. Pretende o Município promover um estado de absoluta escuridão, em que os 

particulares, envoltos pela confusão  de não saberem o que é ou pode ser serviço ou 

não, acabem por recolher o ISS sobre atividades que não contêm  as propriedades 

componentes do conceito de serviço.Nada mais conveniente aos cofres estatais.  

100. Deste modo, em respeito ao princípio da segurança jurídica e até mesmo para 

se evitar o desvirtuamento do  sistema com a criação de perigoso precedente para o 

cerceamento de direitos, necessário se faz o integral  provimento do presente recurso 

extraordinário.  

 

II.A.4. O transporte autônomo de passageiros configura locação de bem móvel - 

Súmula  Vinculante nº 31/STF   

 

101. Como já referido, a Recorrente foi autuada para recolher ISS sob o fundamento 

de prática de atividade de  transporte individual de passageiro. Contudo, a atividade 

explorada pela Recorrente se enquadra na noção de  locação de bem móvel, não 

sofrendo, portanto, a incidência desse imposto.  

102. Não há controvérsia acerca da não incidência de ISS sobre a locação de bem 

móvel. Para além das técnicas  decisões proferidas nos RE 116.121/SP, AgR em RE 

446.003/PR e RE 626.706/SP especificamente acerca da  incidência de ISS em 

locação, o recente julgamento da ADI 3.142/DF foi claro ao referir que “no caso em 

que a  operação tributada revelar como a essência dela, de modo chapado, simples 

obrigação de dar –como, por exemplo, uma mera locação  de bens móveis – inviável 

será a incidência do ISS relativamente a ela60”. Caracterizada a operação de locação,  

inconstitucional a incidência do ISS.  

                                                     
60 ADI 3.142/DF, Tribunal Pleno, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 05.08.2020. 
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103. A atividade explorada pela Recorrente configura locação de bem móvel, 

tornando notória a inconstitucionalidade  da incidência do ISS. Senão vejamos.  

104. Os Arts. 565 a 578 do Código Civil de 2002 definem o contrato de locação de 

bem móvel. Os requisitos impostos  em tais artigos podem ser sintetizados em (i) 

promessa de cessão do uso e gozo do bem; (ii) retribuição; e (iii)  

temporariedade61.Todos os requisitos mostram-se presentes na relação Recorrente 

– passageiro.  

105. Relativamente à cessão do uso e gozo da coisa, importa ressaltar que o objeto 

do contrato de locação pode ser  apenas o uso, assim como apenas o gozo62. Para a 

satisfação do requisito, é relevante que o locatário disponha da  posse imediata do 

bem, tendo a faculdade de exercer poder sobre este na condição de possuidor63.  

106. Veja-se: é esta a situação do caso dos autos. A Recorrente disponibiliza os 

veículos mediante remuneração, os  quais transportarão os passageiros dentro dos 

limites do Município. O consenso contratual é formado mediante  a solicitação 

realizada pelo passageiro por aplicativo. A partir da chegada do veículo, o passageiro 

torna-se  possuidor do bem, principalmente considerando as faculdades de que 

dispõe de aumentar a velocidade do veículo  e alterar a rota a ser seguida. O 

passageiro é imiscuído na posse direta do veículo tão logo neste ingresse, sendo o  

prazo de locação correspondente à duração da corrida.   

107. A Recorrente não exerce qualquer ingerência sobre o veículo durante a interação 

do passageiro com o carro,  assumindo típica função de locadora; o passageiro, a 

seu turno, define a rota, a velocidade e demais especificidades  ligadas à corrida, 

assumindo a condição de possuidor imediato do veículo. Deste modo, tem-se por 

satisfeito o  requisito ligado à cessão de posse do bem.  

108. Com relação à retribuição, “o aluguel é a remuneração paga pelo locatário ao 

                                                     
61 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: Parte Especial. Tomo XL. 
Título XXV. Locação  de Coisas. § 4.868. No mesmo sentido, PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições 
de Direito Civil. 10ª edição. Rio de Janeiro:  Forense, 1995. Vol. 3, p. 170. 
62 SOUZA, Sylvio Capanema de. Comentários ao novo Código Civil, volume VIII: das várias espécies de 
contrato, da troca  ou permuta, do contrato estimatório, da doação, da locação de coisas. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004. P. 317. No mesmo  sentido, PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 
Tratado de Direito Privado: Parte Especial. Tomo XL. Título XXV.  Locação de Coisas. § 4.365. 
63 LÔBO, Paulo. Direito civil: contratos. São Paulo: Saraiva, 2011. P. 336-337. 
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locador pela utilização da coisa, sendo, em regra,  pactuado em dinheiro64”. No 

presente caso, o aluguel é pago proporcionalmente ao tempo e à distância em que o  

veículo esteve na posse do passageiro, representando típica retribuição pela 

disponibilização do bem.  

109. Saliente-se, a título de esclarecimento, que não há qualquer requisito legal que 

imponha a obrigação de a  temporariedade da retribuição ser mensal; “a 

periodicidade do aluguel atenderá à natureza da locação e aos costumes do local do  

contrato”65. Trata-se de mera prática de mercado, de modo que o fato de o aluguel 

ser pago à Recorrente em função  de diferentes métricas (tempo com o veículo, 

usualmente em horas ou minutos, e distância percorrida) em nada  desnatura a 

contraprestação recebida. Portanto, também está satisfeito o requisito ligado à 

retribuição.  

110. A temporariedade diz respeito ao prazo do aluguel, que pode ser “determinado 

segundo condição ou série de condições66”. A temporariedade é requisito intrínseco 

à qualificação do contrato como locação; entretanto, o prazo do aluguel  pode ser 

determinado ou indeterminado.  

111. No caso dos autos, o prazo do aluguel coincidirá à duração da corrida, sendo 

indeterminado quando da  celebração do contrato. Perdurará o aluguel enquanto 

perdurar a corrida.  

112. Vê-se, desta forma, que todos os requisitos necessários à configuração da 

relação entre a Recorrente e  seus passageiros como locação estão cumpridos no 

caso dos autos. Está-se diante de sociedade que (i)  tem sua atividade lastreada em 

uma obrigação de dar emanada de (ii) um contrato em que cede a posse imediata  de 

veículos autônomos a seus passageiros, os quais disporão de discricionariedade 

típica de possuidor para definir  detalhes concernentes à corrida (iii) mediante o 

pagamento de um aluguel em contrapartida à disponibilização do  carro (iv) que será 

calculado em função do tempo em que perdurar a corrida, métrica que coincidirá com 

o prazo  da locação do bem.  

                                                     
64 SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Contratos nominados II: contrato estimatório, doação, locação de 
coisas, empréstimo  (comodato – mútuo). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. P. 207. 
65 Ibidem. 
66 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: Parte Especial. Tomo XL. 
Título XXV. Locação  de Coisas. § 4.868 
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113. Não há, como pretende o Município que haja, um serviço sendo prestado pela 

Recorrente; há, em verdade, um  típico contrato de locação celebrado entre a 

Recorrente e seus passageiros, o qual, conforme jurisprudência  uníssona desta 

Suprema Corte, não é tributado pelo ISS.  

114. Assim é que o caso dos autos configura hipótese de aplicabilidade da Súmula 

nº 31 do STF, segundo a qual “é  inconstitucional a incidência do imposto sobre 

serviços de qualquer natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis”.  

 

II.B. SUBSIDIARIAMENTE,DO TIPO CONSTITUCIONAL DE SERVIÇO   

 

115. Na hipótese de se entender que a Constituição exprime tipos em suas regras de 

competência, dotados de fluidez  e de notas referenciais renunciáveis, o que se 

admite meramente para argumentação, ainda assim é  inconstitucional a incidência 

de ISS sobre atividade de disponibilização de carros para transporte autônomo de  

passageiros. Isso porque, conforme será demonstrado, o tipo serviço possui um 

núcleo semântico essencial que  não é verificado no presente caso.  

116. Sustentar que o signo serviço corresponde a um tipo não significa outorgar-lhe 

absoluto vácuo semântico. É que  tipos, conquanto fluidos, dispõem de um eixo 

essencial inafastável, um “núcleo fixo67” sem o qual o tipo não se faz  presente. O 

núcleo essencial do tipo serviço não se faz presente no caso dos autos.  

117. Contrariamente à noção de conceitos, a ausência de determinadas propriedades 

de um tipo não leva a sua descaracterização. Tipos têm pressupostos a partir dos 

quais derivam determinadas características 68 . As  características serão 

renunciáveis, enquanto os pressupostos serão fixos69.  

118. A despeito de o RE 651.703/PR ter trazido incerteza acerca da definição de 

serviço, verifica-se que o julgado  confirmou a existência de um núcleo semântico 

não renunciável para verificação do tipo. Nesse sentido, o  Ministro Luiz Fux referiu 

o seguinte: Mercê de a Constituição valer-se de linguagem tipológica e 

potencialmente aberta, este posicionamento  jurídico não conduz a que a lei 

                                                     
67 RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, Sergio André – Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário – São 
Paulo: Quartier  Latin, 2008. 
68 DERZI, Misabel. Direito tributário, direito penal e tipo. 3ª edição. Belo Horizonte: Fórum, 2018. P. 94. 
69 Idem. 
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complementar possa dispor livremente sobre os impostos previstos na  

Constituição. É que o legislador fica vinculado aos sentidos mínimos que são 

extraídos das locuções  empregadas pelo Texto Constitucional na definição da 

competência tributária70. (grifou-se)  

119. Desta forma, para que um tipo se faça presente no caso concreto, é 

imprescindível a constatação das propriedades  de seu núcleo fixo; no tocante às 

propriedades renunciáveis, que orbitam ao redor no núcleo fixo, a concretização  do 

tipo guarda absoluta independência. A seguinte ilustração esclarece tal situação:  

 

 

 

120. Compreendendo-se serviço enquanto tipo, é necessário analisar seu 

pressuposto – núcleo fixo – e suas  características renunciáveis. O pressuposto é 

denotado a partir de entendimento doutrinário e da jurisprudência  deste Supremo 

Tribunal Federal, enquanto as características renunciáveis não se mostram 

elementares ao caso  dos autos na medida em que sua presença ou ausência não 

será determinante à análise de constitucionalidade da  pretensão tributária 

municipal.  

121. Geraldo Ataliba, debruçando-se sobre o signo ‘serviços’, conclui que serviço é 

“esforço humano com conteúdo  econômico71”. Nesse mesmo sentido, Harada refere 

que “serviço significa um bem econômico imaterial, fruto de esforço  humano 

aplicado à produção72”.   

                                                     
70 RE 651.703/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, STF - Tribunal Pleno, julgado 06/09/2012, Dje 18/09/2012 
71 ATALIBA, Geraldo; BARRETO, Aires F. ISS na Constituição – pressupostos positivos – arquétipo do 
ISS. Revista de  Direito Tributário v. 10, n. 37, São Paulo, jul/set 1986. P. 31. Grifou-se. 
72 HARADA, Kiyoshi. ISS. Doutrina e Prática. São Paulo: Atlas, 2014, p. 58. Grifou-se. 
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122. Tais referências coadunam-se com o entendimento esposado por este Supremo 

Tribunal Federal ainda em 2000,  quando o Ministro Marco Aurélio tecnicamente 

referiu que “há de prevalecer a definição de cada instituto, e somente a  prestação de 

serviços, envolvido na via direta o esforço humano, é fato gerador do tributo em 

comento73”.   

123. A ênfase atribuída à presença de um esforço humano para se falar em incidência 

de ISS mantém-se predominante  até a contemporaneidade, tendo esta Suprema 

Corte, em todas as oportunidades em que decidiu pela  constitucionalidade da 

incidência do ISS, apreciado casos em que havia um esforço humano sendo 

concretizado. Na Medida Cautelar na ADI 4.389/DF, fez-se menção a entendimento 

de Aires Barreto de “prestação de serviço como o esforço humano concretamente 

desenvolvido em benefício de outrem, com habitualidade, utilidade produtiva e 

finalidade  lucrativa e sem subordinação funcional e trabalhista74” para concluir que 

“a jurisprudência desta Corte segue linha semelhante75”.  

124. Assim o foi quando decidiu-se pela incidência do ISS sobre planos de saúde, em 

que, recorrendo a entendimentos  doutrinários, concluiu o Ministro Luiz Fux que, a 

despeito de o conceito econômico de serviço ser mais  abrangente em comparação 

ao conceito de Direito Privado, serviço “vem a ser o resultado da atividade humana 

na  criação de um bem que não se apresenta sob a forma de bem material76”.  

125. Também na recente decisão acerca da constitucionalidade da incidência de ISS 

sobre contrato de franquia  conclui-se haver “inegável aplicação de esforço humano 

destinado a gerar utilidade em favor de outrem77”.  

126. Ademais, tal acepção é confirmada pela decisão proferida no RE 634.764/RJ, no 

qual se entendeu pela  constitucionalidade da incidência de ISS sobre serviços de 

distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de  apostas. Para concluir ser 

constitucional a incidência de ISS sobre as atividades de apostas, afirmou-se:   

Enquadram-se perfeitamente no conceito acima exposto, tendo em vista ser uma 

                                                     
73 RE 116.121/SP, Tribunal Pleno, Relator Min. Octavio Gallotti, Relator p/ acórdão Min. Marco Aurélio, 
julgado em  11/10/2000. Grifou-se. 
74 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. 2ª ed., rev. e at. São Paulo: Dialética, 2005. 
75 ADI 4.389 MC, Tribunal Pleno, Relator Min. Joaquim Barbosa, julgado em 13.04.2011. 
76 RE 651.703/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, STF - Tribunal Pleno, julgado 06/09/2012, Dje 18/09/2012. 
77 RE 603.136/RJ, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 29/05/2020. 
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atividade humana prestada com finalidade econômica. Há, portanto, trabalho 

(esforço humano) prestado em favor   

de terceiro78 

127. Diante da convergência de apontamentos doutrinários e do histórico 

posicionamento jurisprudencial deste  Supremo Tribunal Federal, conclui-se que o 

pressuposto à constatação do tipo serviço é a ocorrência de um  esforço humano 

direto na atividade econômica explorada. Ausente esforço humano, ausente 

permissivo  constitucional para tributação pelo ISS.  

128. No caso em tela, entretanto, o Município não se ateve à natureza da operação 

realizada e à ausência do elemento  humano, visto que, como já explicitado, a 

Recorrente apenas disponibiliza os veículos, que se locomovem sem  qualquer 

intervenção humana, a não ser a intervenção feita pelo passageiro ao definir seu 

destino, mudar o trajeto  e mudar a velocidade.  

129. Não há qualquer esforço humano empreendido pela Recorrente no transporte 

de passageiros realizado por  carros autônomos. O serviço que o Município entende 

estar sendo prestado – serviços de transporte de natureza  municipal – demanda a 

direta interferência humana para sua concretização, ao mesmo tempo que, na 

atividade  explorada pela Recorrente, o transporte ocorre sem a interferência de 

qualquer humano. Há manifesta  discrepância entre a pretensão fiscal e o 

pressuposto à concretização do tipo serviço.  

130. Há de se reconhecer que, mesmo que serviço seja um tipo, serviço não é tudo. 

Tudo não sendo, é necessária a  concretização de seu pressuposto para a incidência 

do ISS, ainda que a compreensão tipológica do signo lhe confira maior 

adaptabilidade. No caso dos autos, não há concretização do pressuposto. 

Independentemente  da flexibilidade que se atribuir ao signo serviço, a tese municipal 

é patentemente inconstitucional, uma vez ausente  o mais elementar pressuposto 

para se falar em incidência de ISS – o esforço humano.  

131. Não se alegue, ainda, que há esforço humano no desenvolvimento da tecnologia 

de automação dos carros. É  que, neste caso, o serviço prestado não é de transporte 

                                                     
78 RE 634.764/RJ, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 06.06.2020, Dje em 
01.07.2020. Grifou-se. 
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de passageiros, que é o serviço que o Município entende  por concretizado. Não 

havendo esforço humano especificamente no transporte de passageiros, não há 

margem  para incidência do ISS.  

132. Não se pode admitir que atividades nas quais não está minimamente presente 

o elemento humano, como no  caso concreto, que envolve a disponibilização de 

carros autônomos, sejam enquadradas como serviços pelo  Fisco, sob pena de 

violação às regras de competência dispostas na Constituição Federal.  

133. Desta forma, o que se verifica no caso é a tentativa do Fisco de enquadrar, de 

maneira residual, uma operação  como serviço, uma vez que envolve objeto 

altamente tecnológico e não compreendido pelas materialidades  postas na 

Constituição. Sendo a intervenção humana requisito essencial para verificação de 

um serviço, ainda  que partindo de uma premissa tipológica, a autuação representa 

uma ofensa ao Art. 156, III da Constituição.  

 

III. CONCLUSÕES E PEDIDOS  

 

134. À luz do exposto, conclui-se que (i) a Constituição Federal exprime conceitos; 

(ii) o conceito constitucional de  serviço corresponde a uma obrigação de fazer 

prestada mediante interferência humana direta; (iii) a atividade  explorada pela 

Recorrente é de natureza de locação e corresponde uma obrigação de dar sem 

qualquer  interferência humana; e (iv) consequentemente, é inconstitucional a 

incidência do ISS sobre a disponibilização de  carros autônomos para transporte de 

passageiros.  

135. Subsidiariamente, ainda que se entenda pela expressão de tipos pelas regras de 

competência tributária, (i) tipos  possuem um núcleo fixo; (ii) o núcleo fixo do tipo 

serviço corresponde a uma interferência humana; (iii) o  transporte de passageiros 

indiretamente proporcionado pela Recorrente não demanda qualquer interferência  

humana; e (iv) consequentemente, também partindo-se da premissa de que signos 

constitucionais são tipos, é  inconstitucional a incidência do ISS sobre o transporte 

de passageiros por carros autônomos.  

136. É em nome da força normativa da Constituição que a Recorrente reitera seu 

pedido no sentido do integral  provimento do recurso extraordinário em epígrafe.  



 

 
 
 
122 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

Termos em que pede deferimento.  
_______________________  

Faculdade Baiana de Direito – Salvador - BA  
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 EXCELENTÍSSIMOS(AS) SENHORES(AS) DOUTORES(AS) 
MINISTROS(AS) DO  EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
 

MEMORIAL PELO CONTRIBUINTE  

EMENTA: Competência tributária dos  Municípios. Princípio da legalidade. Conceito 

de  serviço para fins da LC de nº. 116/03. Caráter  taxativo da lista de serviços anexa 

a LC nº. 116/03.   

Não incidência de ISS sobre atividade de  disponibilização direta, sem intermediação 

e sem  intervenção humana, de carros autônomos para  transporte de passageiros. 

Lei Municipal de nº  XXX. Inconstitucionalidade e ilegalidade.  

 

AUTOS Nº ___________  

RECORRENTE: VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA  

RECORRIDO: MUNICÍPIO XXX  

PROCESSO PAUTADO PARA JULGAMENTO NO DIA XXXX. 

 

I – DO BREVE RESUMO DA LIDE 

 

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO  

LTDA contra o Município, ora Recorrido, em razão de autuação lavrada contra si, cujo 

objeto  é a imposição de suposto dever ao contribuinte, consistente no recolhimento 

de ISSQN sobre  atividade desenvolvida pela recorrente, traduzida na disponibilização 

de automóveis autônomos  para transporte de passageiros na circunscrição do 

Município sede da empresa.  

Como informado nos autos, a recorrente adquiriu em fevereiro de 2021 

veículos de  condução inteiramente autônoma, cuja locomoção é feita de forma 

robótica e programada (com  uso de tecnologia avançada - software), com função, 

frise-se, pré-definida de transportar os passageiros para o local desejado, o que faz 

mediante as ferramentas tecnológicas nele  implementadas (geolocalização, GPS, 

sensores, câmeras de reconhecimento de ambiente etc.).   

Os passageiros, desse modo, alcançam os veículos por meio de simples 

solicitação  através de plataforma disponível para ser instalada em smartphones. Os 

usuários, no momento  das solicitações, apenas informam o endereço de origem e de 
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destino e realizam o pagamento  por meio de cartão de crédito, previamente 

cadastrado na plataforma. O preço da viagem é  calculado de forma automática pela 

própria plataforma, que utiliza os seguintes parâmetros de  cobrança: distância 

percorrida e o tempo da viagem.  

Ocorre que, após o início das atividades, o Município autuou a empresa ora 

Recorrente para que passe a recolher o ISSQN, alegando que a atividade, mesmo sem 

a presença de um  motorista humano na condução dos veículos, ou nas demais 

funções acessórias, seria uma  prestação de serviços de transporte individual de 

passageiros, assim como sói acontecer, de  maneira analógica, nas plataformas 

UBER, 99POP e/ou Cabify, as quais são objeto de  tributação pelo ISSQN, na 

modalidade intermediação, item devidamente previsto no rol  taxativo da LC de nº 

116/03.  

Em que pesem as razões contidas no auto de infração e na própria decisão, 

ora atacada,  cumpre destacar, conforme será melhor desenvolvido adiante, que a 

atividade levada a cabo  pela recorrente não envolve esforço humano direto nem 

tampouco se trata de intermediação de  um serviço, na medida em que os automóveis 

são de propriedade da própria recorrente e operam  por meio da inteligência artificial. 

Com efeito, tal qual destacado adiante, a atividade ora objeto  de tributação não 

integra qualquer suporte fático previsto na legislação apto a autorizar, na  espécie, a 

mencionada tributação. 

Em suma, após exauridas as instâncias ordinárias, fora interposto o presente 

Recurso  Extraordinário, que se pretende ver provido, com fundamento no artigo 102, 

inciso III, alínea  a, da Constituição Federal, pela clara afronta aos artigos 156, inciso 

III, caput, e § 3º do mesmo  artigo, 146 e 150, todos da Carta Magna, reformando-se 

a decisão do R. Tribunal a quo, a fim  de declarar a inconstitucionalidade e a 

ilegalidade da Lei municipal que embasou a autuação e,  consequentemente, anular 

o auto de infração administrativo, considerando que: (i) Está ausente o núcleo mínimo 

do critério material da regra-matriz de incidência tributária, uma vez que a  atividade 

desenvolvida pela Recorrente não está abarcada pelo conceito constitucional de  

serviços, o qual, imprescindivelmente, é manifestado por meio de um fazer humano 

e (ii) Não  houve, ademais, o necessário respeito ao princípio da estrita legalidade 

tributária, tendo em  vista que a atividade desenvolvida pela Recorrente não está 
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prevista na lista anexa da Lei  Complementar n° 116/03.  

 

II – DO DIREITO 

 

II.1 – Do conceito de serviços para fins de incidência do ISSQN 

 

O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), ou simplesmente 

ISS, foi  instituído no ordenamento jurídico brasileiro em 01 de dezembro de 1965, 

conforme disposto  no artigo 15 da Emenda Constitucional de nº 18.  

A Constituição Federal de 1988, igualmente dispôs a respeito, e no seu atual 

artigo 156,  inciso III, diz competir aos municípios “instituir impostos sobre serviços 

de qualquer natureza,  não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 

complementar”.  

O imposto em comento, como dito, é de competência tributária municipal e 

depende de  Lei Ordinária para viabilizar a sua cobrança, porém é antes regulado em 

Lei Complementar  Federal. Atualmente, essa regulamentação, por meio de 

veiculação de normas gerais, coube à Lei Complementar (LC) nº 116 de 31 de julho 

de 2003, que estabeleceu os critérios da regra matriz de incidência tributária e 

enumerou, de forma taxativa, todos os serviços que poderão  ser instituídos pelos 

Municípios. No entanto, a referida LC é, naturalmente, obrigada a respeitar os limites 

impostos pelo conceito constitucional de serviços. E qual seria esse conceito?  

É necessário analisar, em conjunto, a Constituição Federal (art. 156, inciso III e 

art.  146), os enunciados prescritivos estabelecidos na legislação infraconstitucional 

(Código  Tributário Nacional, LC 116/03 e Código Civil brasileiro) e a jurisprudência 

desta Suprema Corte, por se tratar de matéria de caráter eminentemente 

constitucional, a fim de construir o  sentido e alcance do conceito do signo “serviço”.  

O melhor entendimento acerca do conceito de serviço, extraído a partir de uma 

análise  sistemática do Direito, é assim assentado: “prestação de esforço humano a 

terceiros, com  conteúdo econômico, em caráter negocial, sob regime de direito 

privado, tendente à obtenção  de um bem material ou imaterial”1.  

                                                     
1 O DIREITO TRIBUTÁRIO: Entre a forma e o conteúdo / Moreira, André Mendes. São Paulo: Noeses, 
2014. p.  85, Apud BARRETO, Aires Fernandino. ISS na Constituição e na Lei. p. 62. 
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Pode-se extrair, assim, que serviço, em confronto com as demais 

materialidades  estabelecidas pela Constituição Federal, consiste em um fazer que 

demanda mão de obra  humana, gerando comodidade a outrem. Dito de outro modo, 

trata-se de uma atividade que  depende de esforço humano para se concretizar, 

sendo uma “ação ou efeito de servir, de dar de  si algo em forma de trabalho” ou ainda 

“produto da atividade humana destinado à satisfação de  uma necessidade, mas que 

não apresenta o aspecto de um bem material2”.  

No que diz respeito à obrigatoriedade de Lei Complementar para definir quais 

os  serviços que poderão ser objeto de instituição por cada Município, embora 

detenha competência  para delimitação dos serviços passíveis de tributação, não 

pode, em absoluto, desbordar do  próprio conceito de serviços estabelecido pela 

Constituição Federal, quando da delimitação da  competência tributária.  

Sobre o tema, acrescenta com mestria o professor Paulo Barros Carvalho que 

“A  expressão ‘definidos em lei complementar’ não autoriza que seja conceituado 

como serviço  aquilo que efetivamente não o é. Indigitada prática subverte a 

hierarquia do sistema positivo  brasileiro, pois o constituinte traçou o quadro dentro 

do qual os Municípios podem mover-se  [...]”3.  

De fato, nem o legislador complementar nem tampouco o legislador municipal 

está autorizado a eleger suportes fáticos cuja referência os afaste do núcleo mínimo 

de  características essenciais ao conceito de serviço que foram fixados pela Magna 

Carta. E qual  seria esse núcleo mínimo?  

O núcleo mínimo do conceito constitucional de serviço é composto por 

elementos  caracterizadores que formam o tipo serviço, como, dentre outros, a 

necessidade de  preponderância de uma obrigação de fazer, e o elemento esforço 

humano.  

A fim de corroborar com tudo quanto exposto acima, transcreve-se abaixo a  

jurisprudência pacificada do C. STF.  

Observe-se trechos do voto do E. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão do 

RE n°  116.121-3/SP, que versou acerca da incidência do ISS sobre locação de bens 

móveis,  oportunidade em que, de forma clara e precisa, apresentou o conceito 

                                                     
2 HOUAISS, Antônio; e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário da língua portuguesa - 2009 p. 1737. 
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Não incidência do ISS sobre atividades de franquia. 2007, p. 56. 
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constitucional de serviços  de qualquer natureza e os seus elementos mínimos 

caracterizadores. Veja-se:  

 

(...)  

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 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 de  interesses do Estado, embora não enquadráveis como primários.4(Grifamos)  

 

Recentemente, novamente ponderou o aludido Ministro, ao proclamar o seu 

voto na  ADI n° 3142, no Plenário Virtual de 26/06/2020, fazendo referência ao referido 

julgado, e  reafirmando o entendimento já pacificado há décadas nesta Suprema 

Corte:  

(...)  

O Tribunal reconheceu possuir o vocábulo “serviços” sentido revelador de obrigação  de 

fazer. É dizer, a incidência do imposto pressupõe, como núcleo do fato gerador,  ato 

humano, um fazer seja material, seja imaterial, a reverter em utilidade ao  contratante, 

conforme se extrai do verbete vinculante nº 31 da Súmula, publicado no  Diário da Justiça 

de 17 de fevereiro de 2010, com a seguinte redação: (Grifamos)  

(...) É dizer: se, de um lado, o negócio entabulado revelar, em essência, obrigação de  dar, 

há de excluir-se a atividade do campo de incidência tributária, por não preencher  a 

operação os elementos característicos do tipo serviço. Se, de outro, existente, no  núcleo 

da prestação, ato humano, um fazer, surge presente serviço, viabilizando  a cobrança de 

ISS.5 (Grifamos)  

 

E, por fim, transcreve-se trecho elucidativo do voto do Rel. Min. Gilmar Mendes, 

no  julgamento do recentíssimo Recurso Extraordinário de nº 603.136/RJ, no qual se 

faz menção  explícita de que o esforço humano está dentro do conceito 

constitucional de serviços, conforme  exaustivamente acima esplanado, in verbis: 

                                                     
4 Recurso Extraordinário n° 116.121-3/SP, Rel. Min. Luiz Octavio Pires de Albuquerque Gallotti. Redator 
para  Acórdão Min. Marco Aurélio Mendes de Farias Mello. Plenário. J. 11.10.00. p. 25.05.01. 
5  ADI n° 3142, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário Virtual iniciado em 26/06/2020, e finalizado em 
04/08/2020. 
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 (...) Quando esta Corte firmou precedente de que o ISS não poderia ser cobrado nos  

contratos de locação de bens móveis, assim decidiu por ver ali meramente uma  

obrigação de fazer. O “caso-líder”, o RE 116.121, tinha como pano de fundo a locação  de 

guindastes, mas sem que se incluísse no contrato a mão de obra de seus operadores.   

Não havia, portanto, no liame contratual, nenhum serviço envolvido, não havia  trabalho 

(esforço humano) prestado em favor de terceiro. Se houvesse, teríamos ali  um serviço, 

um fazer, e não a mera disponibilização de maquinário. Incidiria,   

portanto, o ISS. Já, nos contratos de franquia, há sim. E justamente por isso a decisão  

deve ser diferente6. (Grifamos)  

 

No mesmo sentido, colhe-se a jurisprudência pacificada do E. Superior 

Tribunal de  Justiça (STJ):  

 

TRIBUTÁRIO. ISSQN. "INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA". LEI  COMPLEMENTAR 

116/2003. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. PRESTAÇÃO  DE SERVIÇO (OBRIGAÇÃO DE 

FAZER). ATIVIDADE FIM DA EMPRESA  PRESTADORA. INCIDÊNCIA. (...) 4. Desta sorte, o 

núcleo do critério material da  regra matriz de incidência do ISS é a prestação de serviço, 

vale dizer: conduta  humana consistente em desenvolver um esforço em favor de terceiro, 

visando a  adimplir uma "obrigação de fazer" (o fim buscado pelo credor é o 

aproveitamento do  serviço contratado). 5. É certo, portanto, que o alvo da tributação do 

ISS "é o esforço  humano prestado a terceiros como fim ou objeto. Não as suas etapas, 

passos ou  tarefas intermediárias, necessárias à obtenção do fim. (...) somente podem 

ser  tomadas, para compreensão do ISS, as atividades entendidas como fim,  

correspondentes à prestação de um serviço integralmente considerado em cada item.7 

(Grifamos).  

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – INEXISTENTE – 

ISS – LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – ILEGALIDADE – PRECEDENTE DO STF NO RE 

116.121/SP – TRIBUTO LANÇADO POR  HOMOLOGAÇÃO – TERMO INICIAL – TESE DOS 

"CINCO MAIS CINCO". 1.  Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos 

fundamentos legais  apontados pelas partes. Exige-se, apenas, que a decisão seja 

fundamentada. Aplica o  magistrado ao caso concreto a legislação por ele considerada 

pertinente. 2. O Decreto lei 406/68 (com a redação dada pela LC 56/87), contemplou, no 

item 79 da Lista de  Serviços anexa, a locação de bens móveis como passível de 

incidência do ISS. 3. O  STF, no julgamento do RE 116.121-3/SP, declarou incidentalmente 

                                                     
6  RE n° 603.136-RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em sessão virtual de 28/05/2020, DJe de 
16/06/2020. 
7 REsp n° 888.852-ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/11/2008, DJe de 01/12/2008. 
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a inconstitucionalidade da exigência, restando assentado que a cobrança do ISS sobre  

locação de bem móvel contraria a Lei Maior e desvirtua institutos de Direito Civil. 4.  

Segundo o Código Civil, na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra  o 

uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição, enquanto que a  prestação 

de serviços envolve diretamente o esforço humano.8 (Grifamos)  

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISS.  ARRENDAMENTO 

MERCANTIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCEITO  PRESSUPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988. AMPLIAÇÃO  DO CONCEITO QUE EXTRAVASA O ÂMBITO DA 

VIOLAÇÃO DA  LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PARA INFIRMAR A PRÓPRIA  

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO   

CALCADO EM FUNDAMENTO SUBSTANCIALMENTE  CONSTITUCIONAL. 

INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE  JUSTIÇA. TEMA DIVERSO DO ENSEJADOR 

DA SÚMULA 138, DO STJ. 1. O ISS na sua configuração constitucional incide sobre uma 

prestação de serviço,  cujo conceito pressuposto pela Carta Magna eclipsa ad substantia 

obligatio in  faciendo, inconfundível com a denominada obrigação de dar. 2. Outrossim, a  

Constituição utiliza os conceitos de direito no seu sentido próprio, com que implícita  a 

norma do artigo 110, do CTN, que interdita a alteração da categorização dos  institutos. 

3. Consectariamente, qualificar como serviço a atividade que não ostenta  essa categoria 

jurídica implica em violação bifronte ao preceito constitucional,  porquanto o texto maior 

a utiliza não só no sentido próprio, como também o faz para  o fim de repartição tributária-

constitucional (RE 116121/SP).9 

 

Pois bem, no caso em tela, conforme narrado acima, a Recorrente adquiriu 

veículos  autônomos e os disponibiliza para que transportem pessoas dentro dos 

limites do Município recorrido, através de solicitações feitas em plataforma digital 

também adquirida por ela,  disponível para ser instalada em smartphones. Por 

veículos autônomos, robóticos ou sem  motorista, tem-se o veículo terrestre que, 

através de uma inteligência artificial implantada,  realiza trajetos de forma 

independente, sem qualquer interferência humana.  

Percebe-se, inequivocamente, que a preponderância na realização desta 

atividade é  indiscutivelmente de maior atuação dos veículos autônomos, verdadeiros 

robôs com  inteligência artificial capaz de realizar a atividade que antes era 

desenvolvida exclusivamente  por motoristas humanos.   

                                                     
8  REsp nº 920.172-PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17/05/2007, DJ de 
06/06/2007. 
9  REsp n° 612.388-SC, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/12/2007, DJe de 
07/08/2008. 
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Estamos diante, no presente caso, de evidente avanço tecnológico, o que se 

denomina  de “internet das coisas (IoT)” e o seu constante crescimento e 

implementação nas relações  sociais pós modernas. A definição clara e precisa de 

internet das coisas foi insculpida no artigo  1º do Decreto nº 8.234/2014, que fora 

revogado pelo Decreto nº 9.854/2019, ipsis litteris:  

 

Art. 1º (...) são considerados sistemas de comunicação máquina a máquina os 

dispositivos que, sem intervenção humana, utilizem redes de telecomunicações para  

transmitir dados a aplicações remotas com o objetivo de monitorar, medir e controlar  o 

próprio dispositivo, o ambiente ao seu redor ou sistemas de dados a ele conectados  por 

meio dessas redes. (Grifamos)  

 

Nobres Julgadores, frise-se, não há qualquer intervenção humana na atividade  

efetivamente prestada constante no transporte de pessoas, sequer há supervisão em 

tempo real  por funcionário – pessoa física – da empresa Recorrente, os serviços são 

prestados inteiramente  de forma independente.  

Estas e outras atividades são fruto das sociedades pós modernas, 

caracterizadas pelas  relações hiper complexas que se irradiaram para todos os 

setores sociais, em que o Direito (de  modo geral) não é capaz de acompanhar na 

mesma velocidade.  

Nota-se, ademais, que os veículos autônomos são integrados a partir de 

diversas  tecnologias como sensores, GPS de alta resolução, geolocalização, 

câmeras de reconhecimento  do ambiente, comunicação interveicular, sistema de 

manutenção e mudança de faixas,  controlador de velocidade e inúmeras outras 

tecnologias, tudo funcionando de forma integrada  e em tempo real, ligadas a uma 

inteligência artificial central capaz de tomar decisões imediatas.  

Perceba-se assim que a inteligência artificial central do veículo se comunica 

em tempo  real e de forma integrada com todas as demais tecnologias implantadas 

no veículo,  possibilitando a locomoção sem interferência humana, nem mesmo para 

monitorar os trajetos.  

Já as plataformas digitais existentes e utilizadas em analogia no auto de 

infração  originário são compreendidas como um ambiente digital que conecta 

pessoas e coisas,  intermediando a prestação de serviços de transporte, ou seja, 
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conecta o passageiro ao prestador  de serviços, motorista que possui o automóvel e 

levará a cabo o transporte.  

Na hipótese dos autos, contudo, inexiste a figura do intermediador, na medida 

em que  todos os veículos são de propriedade da recorrente e operam, como acima 

afirmado, por meio  de inteligência artificial, sem intervenção humana, reitera-se.  

Importante elucidar, demais de todo o exposto, Nobres Ministros, que da 

análise de  todos os julgados desta Suprema Corte não se verifica qualquer 

controvérsia acerca de suposta  superação do elemento mínimo caracterizador do 

conceito de serviços, o “esforço humano” na  efetiva prestação.  

Em suma, tem-se no presente caso um fato indiscutivelmente novo, ainda 

inexplorado  pelo Direito Tributário, com preponderância – quase totalitária – da 

atuação da inteligência  artificial/robótica, com mínima – quase inexistente – 

participação humana na atividade de  transporte individual de passageiros.  

Nesse sentido, é que se defende a inconstitucionalidade de Lei municipal XXX, 

posto  que desborda dos limites impostos pela Constituição Federal, assim como não 

se enquadra na  lista de itens dispostos nos anexos da Lei Complementar nº 116/03, 

na medida em que se  pretende tributar atividade que em sua essência não se amolda 

ao conceito de serviço, acima  delineado. Deveras, pois a atividade desenvolvida pela 

recorrente não envolve atividade  humana, posto que todo o transporte e cobrança 

são efetuados por meio de mecanismos  ancorados em inteligência artificial. 

Outrossim, inexiste previsão legal na lista anexa de  serviços, lista essa de natureza 

taxativa, o que deixa clara a inviabilidade de uma interpretação  ampla e analógica, 

de modo a se permitir a imposição tributária, como aliás já proíbe o próprio CTN no 

artigo 111, considerando que a atividade ora sob discussão não se insere, nem se  

subsume em quaisquer dos itens lá dispostos.  

Portanto, a interpretação analógica é incabível na espécie, pois a recorrente 

não  intermedeia prestação de serviços, como outras empresas mencionadas no auto 

de infração, nem  tampouco viabiliza transporte de passageiros mediado por 

atividade humana, uma vez que os automóveis que operam o transporte das pessoas 

são autônomos e de sua propriedade.  

Não bastassem essas ofensas, cumpre destacar que a pretensão fazendária, 

também  esbarra no princípio da legalidade tributária, como abaixo melhor se 
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contém.  

 

II.2 – Da não satisfação do critério material da Regra-Matriz de Incidência do ISSQN 

e  da ofensa ao princípio da legalidade tributária  

 

a) Da não satisfação do critério material da Regra-Matriz de Incidência 

  

Consoante já narrado em linhas acima, o Município Recorrido realizou a 

autuação da  Recorrente com amparo em lei editada por ele, e afirmou que a atividade 

desenvolvida se  assemelha àquelas atividades desenvolvidas por plataformas como 

Uber, Cabify e/ou 99pop (plataformas digitais que, efetivamente, prestam um serviço 

de intermediação).  

Como cediço, a regra-matriz é a norma jurídica que estabelece os critérios 

para que  ocorra o fenômeno da incidência tributária. É a espinha dorsal de todos os 

tributos. No caso do  ISSQN, conforme já ventilado acima, a regra-matriz fora 

delineada pela Lei Complementar n°  116/03, que também veicula normas gerais que 

devem ser respeitadas pelos Municípios no  momento da instituição do referido 

imposto, qual foi recentemente alterada pela Lei  Complementar nº 157/16.  

Partindo dessas premissas, concluímos, como adiante explanado, que a 

incidência na  hipótese sequer satisfaz o critério material da regra-matriz de 

incidência do Imposto sobre  Serviços de Qualquer Natureza, tendo em vista que o 

critério material está umbilicalmente ligado ao conceito constitucional de serviços.  

Com efeito, localizado no antecedente da norma, o denominado critério 

material,  pressuposto ou hipótese, estabelece que o fato tributável é composto pela 

junção de um verbo  mais um complemento, que está condicionado a circunstâncias 

de espaço e tempo. No caso do  ISSQN, temos como verbo o termo “prestar”, e como 

complemento “serviços de qualquer natureza”, com exceção dos serviços de 

transporte interestadual, intermunicipal, de  comunicação, aqueles exportados ao 

exterior, os prestados sob relação empregatícia, dentre  outros (art. 156, inciso III, e 
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art. 155, inciso II, ambos da Constituição Federal, e artigos 1º 10  e 2º, da Lei 

Complementar 116/03).  

Nesse diapasão, nota-se, conforme acima destacado, que é imprescindível 

que a  prestação de serviços manifeste uma preponderância de uma obrigação de 

fazer, que se dê  através de um esforço humano (físico ou intelectual), o que não há 

na atividade de transporte  individual de passageiros ofertada pela Recorrente, haja 

vista que simplesmente disponibiliza veículos autônomos que realizam, por si só, a 

locomoção dos passageiros.  

Este elemento contido no núcleo do conceito constitucional de serviço não 

pode, em  hipótese alguma, sob nenhum pretexto, ser esquecido ou simplesmente 

ignorado a fim de viabilizar uma exação. Trata-se de conceito construído a partir da 

observância de institutos regidos pelo Direito Civil que, conforme inteligência do 

artigo 110, do CTN, devem ser  mantidos na sua integridade, sob pena de estar-se 

permitindo a utilização da interpretação  econômica do direito tributário 

simplesmente para possibilitar uma tributação.  

Vejam abaixo, E. Ministros, excerto extraído do voto do E. Min. Celso de Mello 

no  Recurso que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 31, in verbis:  

 

Veja-se, pois, que, para efeito de definição e identificação do  conteúdo e do alcance de 

institutos, conceitos e formas de direito  privado, o Código Tributário Nacional, em seu 

art. 110, “faz  prevalecer o império do Direito Privado – Civil ou Comercial (...)” (ALIOMAR 

BALEEIRO, “Direito Tributário Brasileiro”, p. 687,  item n. 2, atualizado pela Professora 

MISABEL ABREU  MACHADO DERZI, 11ª ed., 2003, Forense – grifei), razão pela  qual esta 

Suprema Corte, para fins jurídico-tributários, não pode recusar, ao instituto da locação de 

bens móveis, a definição que lhe  é data pelo Código Civil (art. 565), sob pena de prestigiar, 

no tema,  a interpretação econômica do direito tributário, em detrimento do  postulado da 

tipicidade, que representa, no contexto de nosso  sistema normativo, projeção natural e 

necessária do princípio  constitucional da reserva absoluta de lei (...).  

 

Da análise fática, observa-se que há uma atividade de transporte de pessoas 

por meio de  veículos autônomos, movidos por inteligência artificial (software 

                                                     
10 Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito 
Federal,  tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses 
não se constituam como  atividade preponderante do prestador. 
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implantado nos veículos), que  se valem de mecanismos como geolocalização, GPS, 

sensores, câmeras etc. para se  locomoverem, sem que seja necessária qualquer 

intervenção humana. Daí ser cristalino o fato de que os veículos disponibilizados pela 

Recorrente são dotados de inteligência artificial e  indiscutível autonomia, realizando 

todos os trajetos de forma independente. Decerto, pois os  veículos são capazes de 

tomar decisões por si próprios, elaborando o trajeto, calculando o valor  da viagem, 

locomovendo-se autonomamente, tudo por meio da tecnologia avançada aplicada  

nos mesmos. Frise-se, inclusive, que os veículos podem até mesmo recusar-se a 

seguir outro  trajeto eventualmente solicitado pelo passageiro, caso entendam que 

este trajeto é inviável ou  que não é seguro (por meio do cruzamento de algoritmos).  

A atividade da Recorrente, portanto, resume-se a disponibilizar veículos para 

que  transportem pessoas dentro dos limites do Município Recorrido, conforme, 

inclusive, consta no  seu contrato social.  

A atuação humana se limita a integrar os softwares, a fim de que funcionem 

em conjunto  (plataforma de solicitação da viagem mais o software que é a 

inteligência artificial que promove  a locomoção dos veículos), e a conduta humana 

do próprio passageiro ao solicitar a viagem. Daí, ser claramente perceptível a não 

subsunção/adequação do fato ao primeiro requisito da  regra-matriz de incidência 

do ISSQN, inclusive considerado como núcleo desta, por ausência  de esforço 

humano (frise-se, o “núcleo mínimo” do critério material do aludido imposto) na  

atividade desenvolvida, jamais podendo ser suprimido, sob pena de gritante 

ilegalidade e  inconstitucionalidade e subversão de todo o regramento e estrutura 

lógica do referido imposto.  

É possível notar, portanto, que há clara inconstitucionalidade na cobrança do 

imposto,  pois a Lei municipal toma como fundamento que a Recorrente presta 

serviços de transporte  individual de passageiros, muito embora, como assinalado, 

ela sequer seja intermediadora da  atividade desenvolvida.  

Logo, não bastasse o Município recorrido ter cometido clara 

inconstitucionalidade na  edição da Lei municipal, por extrapolar gravemente a 

competência constitucional imposta pelo  artigo 156, inciso III, da CF, subvertendo o 

conceito constitucional de serviço e sua estrutura  lógica, incorreu também em 

cristalina ilegalidade, conforme se verá abaixo.  
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b) Da ofensa ao princípio da legalidade tributária  

 

Reflexo do Postulado Geral da Legalidade próprio do Estado de Direito (art. 5º, 

inciso  II, da Carta Política), o Princípio da Legalidade Tributária estabelece que não 

poderá haver instituição ou majoração de tributos sem previsão legal, conforme 

mandamento insculpido no  artigo 150, inciso I, da CF.  

A ideia geral propagada pelo primeiro princípio é a de garantia de que ninguém 

poderá  ser surpreendido com atos governamentais abusivos, já a do segundo, a de 

que não pode haver  a criação ou aumento de tributos sem que isso se dê por meio 

de Lei. Em resumo, todos restes  regramentos possuem um fim comum: garantir a 

segurança jurídica.  

De forma singela, cumpre esclarecer que, pelo princípio da legalidade 

tributária,  materialmente considerado, a lei deve prever, de forma exaustiva, todos os 

critérios do fato  gerador da obrigação tributária, para que possa haver a 

possibilidade de tributação. Não há lugar para discricionariedade por parte das 

autoridades legislativas.  

Reforçando tal entendimento, a ilustre Misabel Derzi elucida “A tendência 

conceitual  classificatória do Direito Penal e Tributário parece-nos evidente, como 

lembrou Radbruch, e  tem como alvo a eliminação, tanto quanto possível, da 

discricionariedade inerente aos atos de  aplicação da lei”.11  

Voltando os olhos ao caso sub examine, a própria Constituição determina que 

todos os  critérios gerais da regra-matriz do ISSQN, bem como a definição de serviço 

devem estar  previstos em Lei Complementar, para, somente a partir de então, ser 

possível que os Municípios  instituam o aludido imposto.  

Conforme já suscitado, a Lei Complementar nº 116/03 deu cumprimento ao 

referido  mandamento constitucional. No que diz respeito aos serviços que poderão 

ser objeto de  tributação pelos Municípios, a aludida lei enumerou em formato de lista 

todos os serviços que  poderão ser tributados.  

Desta feita, tendo em vista que o Município recorrido instituiu o ISSQN sobre 

serviço  não previsto na LC nº 116/03, incorreu em clara ilegalidade, posto que (i) a 

                                                     
11 DERZI, Misabel de Abreu. Tipo ou conceito no Direito Tributário?. Revista Fac. Direito UFMG, Belo  
Horizonte, 31(30/31): 213/260, 1987/88, p. 258. 
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lista de serviços é  considerada taxativa, inclusive com entendimento pacificado por 

esta Corte Suprema (RE n°  361.829-RJ), não podendo haver instituição do imposto 

sobre serviço não elencado na aludida  lista anexa; e (ii) é necessário se atentar aos 

limites impostos pelo conceito constitucional de  serviço.  

Seguindo esta linha de raciocínio, novamente, Misabel Derzi arremata: “Os 

tributos, por sua vez, são objeto de uma enumeração legal exaustiva, de modo que 

aquilo que não está na  lei, inexiste juridicamente”.12
  

E. Ministros, em exegese histórica da legislação aqui ventilada, percebe-se 

claramente  que, mesmo após inúmeras alterações e ampliações das listas de 

serviços passíveis de tributação  pelo ISS, nenhum destes serviços acrescentados 

desborda o conceito constitucional  historicamente construído, posto que este, como 

esperado, possui um núcleo mínimo composto  por elementos caracterizadores que 

não podem ser alterados, sob pena de violação da segurança  jurídica.  

Dessarte, o Município recorrido praticou não só uma inconstitucionalidade, 

como  também incorreu em gritante ilegalidade.  

 

IV – DOS PEDIDOS  

 

Por todo o exposto, pugna-se, nos termos expostos acima, pelo integral 

provimento do  Recurso Extraordinário, nos termos da fundamentação ventilada, a 

fim de que seja declarada a  inconstitucionalidade da Lei municipal, promovendo-se, 

assim, a segurança jurídica que se  espera, a confiabilidade e previsibilidade nas 

relações jurídicas.  

Termos em que,  

Pede deferimento.  

Local e data.  

Advogado(a)  

OAB/XX sob nº. XXXXX  

                                                     
12 DERZI, Misabel de Abreu. Tipo ou conceito no Direito Tributário?. Revista Fac. Direito UFMG, Belo  
Horizonte, 31(30/31): 213/260, 1987/88, p. 259. 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL 

 

1. DOS FATOS  

 

1. Cuida-se de Recurso Extraordinário interposto por VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA  

NÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado (“Recorrente” ou “VÁ E VOLTE”), frente 

ao  Município Recorrido (“Município”).   

2. A Recorrente foi autuada pelo Município para que recolha Imposto sobre Serviços 

de  Qualquer Natureza (“ISS”) referente à prestação de serviços de transporte 

individual de  passageiros que, supostamente, efetuaria por meio de plataforma 

virtual que disponibiliza  veículos com automação máxima – carros inteiramente 

autônomos que funcionam sem  qualquer interferência humana, previamente 

adquiridos de um fabricante – a usuários diversos,  para que estes possam ser 

transportados de um lugar a outro, dentro dos limites do Município.  3. Em síntese, a 

Recorrente adquiriu, em fevereiro de 2021, diversas unidades de veículos  de 

condução autônoma, tendo por fito disponibilizá-los a usuários por meio de 

plataforma  previamente encomendada de terceiro, mas por ela implementada.   

4. A solicitação do suposto “serviço” pelos usuários da plataforma ocorre com a  

utilização de seus smartphones: ao acessarem o aplicativo, podem solicitar um 

veículo  autônomo. Este, por sua vez, recolhe e conduz o passageiro aos locais 

previamente indicados  pelo usuário, sem prejuízo de eventual alteração ao longo da 

viagem, desde que circunscritos  aos limites territoriais do Município Recorrente. 

Além do destino, também é facultada ao  usuário alteração de rota e velocidade 

desenvolvida pelo automóvel, comandos que podem ser  recusados caso entendidos 

como inviáveis, inseguros ou ilegais.  

5. Sublinhe-se que a atividade da Recorrente independe de atuação humana. Há,  

apenas em casos absolutamente excepcionais, atuação de equipes humanas de 

resgate, as quais  são acionadas em caso de acidentes ou panes. Além disso, equipes 

de programação realizam  atualizações pontuais da plataforma virtual 

implementada.   

6. Portanto, não ocorre atuação de seres humanos durante a cessão dos veículos aos  

usuários, tampouco no momento de solicitação do automóvel ou após o término das 
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viagens:  o aplicativo se conecta diretamente aos carros, os quais, autonomamente, 

vão até os usuários.  O grau máximo de automação dos veículos dispensa a atuação 

de pessoas físicas. Até mesmo  o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) é 

conduzido por algoritmos.   

7. Relevante observar que a atividade desenvolvida tem como contraprestação preço  

calculado a partir dos critérios de distância percorrida e tempo de utilização do 

veículo, sendo  o pagamento efetuado com cartão de crédito previamente cadastrado 

pelo usuário. 

8. Embora seja evidente a ausência de esforço humano no que tange às atividades 

da VÁ  E VOLTE, a Recorrente foi surpreendida com o processo de fiscalização 

instaurado pelo  Município, que implicou lavratura de auto de infração, de forma 

absolutamente  inconstitucional.  

9. A douta Autoridade Fiscal, ao justificar a autuação, pautou-se na legislação 

municipal  referente ao ISS, bem como nas hipóteses previstas na Lista Anexa de 

Serviços (“Lista de  Serviços”) da Lei Complementar (“LC”) nº 116, de 31 de julho de 

2003.  10. Assim, enquadrou as atividades da Recorrente como “prestação de 

serviço”, de  maneira claramente equivocada, valendo-se dos mesmos códigos 

comumente utilizados pelo  Município para autuar tradicionais plataformas de 

transporte individual de passageiros. 11. Inconformada e entendendo ser indevida a 

autuação, a Recorrente não viu alternativa  senão a judicialização do feito. Nesse 

contexto, após julgamento improcedente de seu pleito  frente ao Tribunal de Justiça, 

a Recorrente vem, por meio do presente Recurso Extraordinário,  demonstrar a este 

Egrégio Supremo Tribunal Federal que as atividades por ela desenvolvidas  não se 

enquadram no conceito constitucional de “serviço”, utilizado quando da atribuição de  

competência aos Municípios para instituição de ISS.  

12. Subsidiariamente, a Recorrente demonstrará que, mesmo que as atividades 

fossem  enquadradas como prestação de serviço, não há hipótese da Lista de 

Serviços da LC 116/03 que corresponda à atuação da Recorrente, o que impede a 

tributação pelo ISS. 13. É o que se passa a expor.  
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2. DO DIREITO  

 

14. Como será visto, a primeira questão a ser observada ao longo deste Recurso é a  

diferenciação das atividades desenvolvidas por grandes empresas de transporte 

individual de  passageiros, como Uber, 99 e Cabify, frente às atividades da Recorrente, 

a qual tão somente  cede temporariamente o uso dos veículos autônomos aos 

usuários. Trata-se do tópico 2.1.  

15. Em seguida, demonstraremos que o conceito constitucional de “serviço” 

pressupõe  obrigação de fazer, esforço humano, o que não se verifica no caso 

concreto. Para isso,  demonstraremos que a Constituição, ao repartir competências 

tributárias, lançou mão de  conceitos, em detrimento de tipos. Posteriormente, 

traremos o conceito de serviço, que  claramente não abrange a atividade da 

Recorrente. Trata-se dos tópicos 2.2.1 e 2.2.2.  

16. Ainda que se considerasse que o conceito constitucional de serviço abrange a 

operação  da Recorrente, a exigência de que o serviço seja definido em Lei 

Complementar (CF, art. 156,  III) reforça a inconstitucionalidade da autuação, já que 

não há, na Lista de Serviços da LC 116,  hipótese correspondente à atividade da 

Recorrente. É o que será exposto no tópico 2.3. 

17. Na sequência, demonstraremos que a Recorrente apenas cede temporariamente 

o uso  dos veículos autônomos, não havendo obrigação de fazer (serviços), mas de 

dar.   

18. No tópico 2.4.2, traremos da definição de “internet das coisas”, mostrando que 

as  atividades da Recorrente não são compatíveis com os impostos indiretos 

existentes no Sistema  Tributário Nacional.  

19. Já no tópico 2.4.3, apontaremos a falta de correspondência entre a atividade  

desempenhada pela Recorrente e outras hipóteses legalmente previstas para a 

incidência de  ISS: a prestação de serviços de informática e congêneres e de serviços 

de intermediação.  

20. Importante observar que a incompatibilidade das atividades da Recorrente com 

os  impostos indiretos atualmente existentes não elimina a possibilidade de 

instituição de novo  imposto cujo objeto inclua a cessão temporária de uso de 

veículos autônomos. É esse o tema  do tópico 2.5, que versa sobre a competência 
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residual da União.   

21. Finalmente, o tópico 2.6 tem o objetivo de rebater um potencial argumento a ser 

trazido  pela Recorrida. Poderia o Município alegar que o tratamento desigual, em 

termos de  tributação, a empresas como Uber, 99 e Cabify, de um lado, e Recorrente, 

de outro, geraria  distorções econômicas e concorrenciais, o que, no entanto, não 

ocorre.  

 

2.1 Da diferenciação da atividade da VÁ E VOLTE: serviços de intermediação versus  

disponibilização de carros autônomos de propriedade da VÁ E VOLTE   

 

22. Considerando que a autuação ora contestada consiste na pretensa 

correspondência  entre as atividades da Recorrente e de grandes empresas de 

transporte individual de  passageiros, relevante esclarecer as diferenças entre esses 

dois modelos de negócio.  

23. Uma primeira diferenciação pode ser observada a partir da análise do objeto 

social das  empresas citadas. No caso das já mencionadas tradicionais empresas de 

transporte individual,  a atividade econômica principal desenvolvida corresponde ao 

Código CNAE 74.90-1-04, qual  seja, “Atividades de intermediação e agenciamento 

de serviços e negócios em geral, exceto  imobiliários”.   

24. Nesse contexto, chamamos atenção para a expressão “intermediação”, que, 

conforme  ensina Tathiane Piscitelli1, revela uma relação jurídica em que uma das 

partes possui um bem  ou utilidade que deseja disponibilizar a outrem, mediante 

contraprestação, e, de outro lado, há  usuários que pretendem acessar esses bens ou 

utilidades. Essas partes, que possuem interesses  convergentes, são unidas pela 

plataforma digital, configurando-se uma atividade de  intermediação, conforme a 

seguir representada:  

                                                     
1 PISCITELLI, Tathiane. “Tributação da Economia Compartilhada: Caso das Plataformas Digitais de 
Transporte e Hospedagem sob a  Perspectiva do ISS”. In: OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital de. GOMES, 
Marcus Livio. ROCHA, Sérgio André (coord.). Tributação da  economia digital. São Paulo: Lumen Juris, 
2019. 
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25. O fato de tais empresas desempenharem atividade de intermediação, ou, em 

outras  palavras, um serviço de aproximação entre o usuário da utilidade e o 

motorista que presta o  serviço específico de transporte, é corroborado pela 

tributação a que esses negócios  comumente estão sujeitos. Sob a perspectiva da 

empresa que intermedeia contratos entre as  partes, o ISS incide sobre a atividade 

com base no subcódigo 10.02 da Lista de Serviços da  LC 116/03: “agenciamento, 

corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores  mobiliários e contratos 

quaisquer”.   

26. Já sob a perspectiva do motorista que realiza o transporte das pessoas em 

âmbito  municipal, a tributação ocorre com base no subcódigo 16.02: “outros 

serviços de transporte de  natureza municipal”.   

27. No que se refere à Recorrente, o cenário é diverso. O objeto social da Recorrente 

não  consiste na intermediação ou agenciamento de serviços em geral, mas sim na 

disponibilização (cessão temporária do uso) de veículos que, autonomamente, 

transportam pessoas dentro dos  limites do Município, como ilustrado abaixo:   

 
 

28. Nesse ponto, cabe ressaltar que um importante elemento diferenciador consiste  

justamente na inexistência de duas partes a serem conectadas por meio de uma 

intermediação,  já que não há motorista ou ação humana envolvida na condução dos 

veículos autônomos  que são disponibilizados aos usuários.   

29. Nessa seara, destacamos que os chamados veículos autônomos, também 

conhecidos  como carros inteligentes autônomos, podem ser definidos a partir de 

três critérios: (i) são  carros, ou seja, veículos automotores, usados para transporte 



146 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

de bens e/ou pessoas; (ii) são  inteligentes, isto é, possuem a capacidade de 

adaptação ao ambiente em que se encontram; e  (iii) são autônomos, de sorte que, a 

depender do nível de intervenção humana necessária a seu funcionamento, podem 

ser total ou apenas relativamente autônomos.2
 

30. No caso sob análise, a VÁ E VOLTE adquiriu uma frota de veículos com nível  

máximo de autonomia: carros que dispensam intervenção humana. Em termos 

práticos, tal  autonomia pode ser extraída a partir de algumas características dos 

carros inteligentes e do  funcionamento do aplicativo implementado pela Recorrente.   

31. A começar pelo fato de o requerimento de chamada ser conectado diretamente 

ao carro,  inexistindo ser humano responsável por transmitir as informações ou 

controlar a viagem  remotamente. Além disso, a central de atendimento ao cliente 

existente é igualmente  conduzida por algoritmos, sem atuação humana.   

32. Ainda, muito embora possa o usuário escolher a rota preferencial da viagem, ou 

mesmo  a velocidade do veículo, certo é que o carro inteligente pode recusar tais 

escolhas, seja por elas  desrespeitarem limites impostos pela legislação de trânsito, 

seja por serem inviáveis ou  inseguras.  

33. Ademais, em oposição ao que ocorre no caso do serviço de intermediação,  

expressamente previsto na Lista de Serviços da LC 116/03, inexiste qualquer 

hipótese  taxativamente disposta na legislação do ISS que seja capaz de abranger a 

atividade de  administração de aplicativo de transporte, nos moldes do que ocorre na 

operação da VÁ E  VOLTE, como sendo um serviço e, portanto, como sendo capaz de 

gerar uma obrigação  tributária para o contribuinte no que se refere ao ISS.   

34. Importante frisar que o aplicativo da Recorrente serve para que pessoas possam  

solicitar a cessão temporária do uso de carros de sua propriedade. Não se trata, 

portanto, de  aplicativo administrado pela “Empresa X” em favor da “Empresa Y”.   

35. A afirmação de que inexiste hipótese na legislação do ISS capaz de abranger a  

atividade de administração de aplicativo de transporte, nos moldes do que ocorre na 

operação  da VÁ E VOLTE, mostra-se ainda mais verdadeira se observados projetos 

de lei que visam a  incluir previsão que se assemelha ao cenário ora discutido na Lista 

de Serviços da LC 116/03.  

                                                     
2 BRUIN, Roeland de. Autonomous Intelligent Cars. In: European Journal of Risk Regulation, 2016, Vol. 
7, Issue 3, p. 485-501, Disponível  em: https://heinonline-org.vu- nl.idm.oclc.org/HOL/Page?handle 
=hein.jour nals/ejrr2016&id=515&collection=journals. 
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 36. Exemplo é o Projeto de Lei do Senado (“PLS”) nº 493, de 2017, que visa à inclusão 

do  subcódigo 1.10 na Lista de Serviços da LC 116/03, qual seja: “Agenciamento, 

organização,  intermediação, planejamento e gerenciamento de informações, através 

de meio eletrônico, de  serviços de transporte privado individual previamente 

contratado por intermédio de provedor  de aplicações da internet”.  

37. Outra diferenciação pode ser feita em termos substanciais, quando se avalia a 

estrutura  de negócios de ambos os modelos empresariais analisados na presente 

seção.   

38. Enquanto, de um lado, empresas como Uber, 99 e Cabify possuem estruturas cujo  

único ativo é a aplicação virtual por elas desenvolvida, como meio para intermediação 

entre  usuário e motorista, de sorte que nem os veículos são de sua propriedade, nem 

são os  motoristas seus funcionários, de outro, a VÁ E VOLTE estrutura-se de modo 

profundamente  diverso, visto que, além de ter como ativo a plataforma virtual na qual 

cede o uso de bens a  usuários diversos, é também igualmente proprietária dos 

veículos, devendo arcar com despesas  relativas à manutenção de tais ativos.   

39. Resta, assim, demonstrada a visível dessemelhança entre os modelos de 

negócios  acima discutidos, uma vez que, diferentemente da Uber e similares, a VÁ E 

VOLTE não opera  qualquer serviço de intermediação que enseje tributação pelo ISS 

nos mesmos termos da  tributação aplicada às tradicionais empresas e aplicativos 

de transporte individual de  passageiros, sobretudo porque: (i) inexistem motoristas 

que precisam ser “conectados” a  usuários; e (ii) a própria VÁ E VOLTE é proprietária 

dos veículos autônomos, cujo uso é  temporariamente cedido aos usuários, 

possuindo investimento muito mais robusto do que  Uber, 99, Cabify e afins.  

40. Tampouco pode a Recorrente ser vista como prestadora de serviço de transporte  

individual, já que não há esforço humano, não há condutor executando obrigação de 

fazer:  os veículos temporariamente cedidos são completamente autônomos.  

41. Por fim, também não pode a Recorrente sofrer tributação pela atividade de  

administração de aplicativo de transporte, pois, conforme afirmado, inexiste hipótese 

da Lista  de Serviços que compreenda tal situação. Dessa forma, eventual 

equiparação pretendida pelo  Fisco entre VÁ E VOLTE e empresas como Uber, 99 e 

Cabify é, com a devida vênia,  indubitavelmente descabida, já que as estruturas 

operacionais em questão são muito distintas.   
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2.2 Do conceito constitucional de “serviço” 

   

2.2.1 Da refutação da concepção tipológica no que tange à repartição de 

competências  tributárias   

 

42. No âmbito doutrinário e jurisprudencial, há discussão no que tange à repartição 

de  competências tributárias, cujo cerne reside em uma dicotomia: a utilização, pelo 

legislador  constituinte, de tipos ou conceitos.  

43. Como bem define Humberto Ávila3, a controvérsia pode ser assim sintetizada:  

enquanto alguns poucos entendem que, ao atribuir poder de tributar aos entes 

federados, a  CF/88 teria lançado mão de tipos, a doutrina majoritária e a 

jurisprudência do STF  compreendem que, na verdade, houve a utilização de 

conceitos.  

44. A discussão é especialmente importante no que tange aos impostos, que podem 

ensejar  conflitos de competência entre as três esferas políticas. Na sequência, 

demonstrar-se-á que,  indubitavelmente, a linha conceitual é a mais adequada.   

45. Pela concepção dos tipos, as disposições constitucionais seriam 

exemplificativas,  traçando a tipicidade das situações ou bens inseridos no espectro 

da competência. 4  Nas  palavras de Luís Eduardo Schoueri, apresentariam 

“características essenciais, que costumam  – tipicamente – ocorrer”.  

46. Por outro lado, a doutrina majoritária e parte da jurisprudência compreendem que, 

ao  repartir competências, a CF/88 valeu-se de conceitos, que se caracterizam pela 

precisão  referencial. Conforme as lições de Humberto Ávila, as palavras utilizadas 

pelo constituinte,  nos dispositivos destinados à atribuição de poderes de tributar, 

remeteriam a significados  bastante específicos e exaustivamente determinados.5
  

47. Nesse sentido, tendo em vista que o Constituinte se referiu a termos 

expressamente  postos pelo Direito Privado, com significados bem definidos, a linha 

que defende a utilização  de conceitos privilegia a segurança jurídica, ao impedir a 

mudança constante na competência.  

48. Não se faz necessário empreendimento de grande esforço para que venham à 

                                                     
3 ÁVILA, Humberto. Competências Tributárias. 1. ed. São Paulo: Malheiros. p. 9-10. 
4 ÁVILA, Humberto. Competências Tributárias... p. 9-10. 
5 ÁVILA, Humberto. Competências Tributárias... p. 9-10. 
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tona os  vícios da concepção tipológica. Por essa óptica, ficaria o contribuinte sob 

constante  insegurança jurídica, havendo dúvidas sobre a competência toda vez que 

as transformações – sociais, econômicas e, especialmente, tecnológicas – 

trouxessem circunstâncias inovadoras. E  o pior: teria o legislador complementar, 

sempre, a possibilidade de alterar as competências  tributárias e alcançar grandezas 

econômicas que não se confundem com o conceito posto pelo   

constituinte ao repartir poderes de tributar. Trata-se, exatamente, do caso ora em 

análise.  

49. A linguística nos auxilia no exame da controvérsia. No livro Marxismo e Filosofia 

da  Linguagem,6 Mikhail Bakhtin explica que a comunicação é uma atividade humana 

de  representação do mundo, materializada pela linguagem. A linguagem é 

constituída de signos  linguísticos, unidades de significação, em que estruturas 

remetem a significados.  

50. Sob a óptica dos tipos, as palavras utilizadas pelo constituinte ao repartir 

competências  representariam significados pouco precisos, exemplificativos, que 

poderiam evoluir de acordo  com novas características.  

51. O termo “serviços”, nessa linha, remeteria a uma noção inespecífica, típica,  

exemplificativa. Aos municípios pertenceria o poder de tributar situações cuja 

essência se aproximasse de uma ideia vaga do que é, tipicamente, um serviço. Por 

seu turno, a concepção  conceitual implica maior segurança jurídica, pois o termo 

“serviços” está atrelado a um  significado exaustivamente definido, preciso, 

específico.7
 

52. No caso dos tributos, é relevante que os destinatários (contribuintes) conheçam 

o  objeto da tributação, de modo a saber (i) o que pagarão, (ii) quanto pagarão e (iii) 

quando  pagarão. Na linha conceitual, portanto, o contribuinte pode antever quando 

determinados fatos  ocorridos no mundo fenomênico darão azo à tributação, o que 

permite escolher sobre incorrer  ou não no fato gerador do tributo.  

53. Os defensores da linha tipológica, por outro lado, como Luís Eduardo Schoueri,  

entendem que as acepções mais adequadas do ponto de vista hermenêutico, no que 

tange às  palavras usadas quando da repartição de competências, seriam tipológicas, 

                                                     
6 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 12. ed. São Paulo: Hucitec Editora, 2006. cap. 
1-2. 
7 ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 361. 
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imprecisas,  exemplificativas.8
 

54. Com a devida vênia, a argumentação do notável Professor padece de graves 

vícios. As  elucidativas lições de Humberto Ávila 9 , com o qual concordamos, 

demonstram que a função  da repartição de competências é dirigir o comportamento 

do ente federado “por meio de uma  autorização formal cumulada com uma proibição 

material”, estabelecendo, com precisão,  como deve ele agir no exercício válido de 

sua competência, sem deixar o contribuinte à mercê  de grandes conflitos de 

competência, que implicam insegurança jurídica.  

55. Além disso, Ávila aponta que as regras de distribuição de competência referem-

se a  eventos em abstrato, em detrimento de situações, objetos ou propriedades 

observáveis,  ocorridas no passado. Trata-se de qualificação de comportamentos.   

56. Os tipos, por outro lado, pressupõem a observação de elementos tipicamente  

observáveis — eventos passados, portanto. Assim, o ente federado, observando 

eventos  econômicos consubstanciados, poderia trazer a si a competência 

impositiva, em uma espécie  de autorregulação. Ficaria o contribuinte, novamente, 

sujeito às arbitrariedades das esferas  políticas.10
 

57. Ávila aponta que as normas de distribuição de competências devem ser 

prescritivas — devem efetivamente autorizar e proibir, limitar o exercício do poder de 

tributar. Tipos, por  natureza, não tem o condão de fazê-lo, visto que descrevem 

situações típicas. Assim, uma vez  que a norma dispõe sobre como deve o ente 

federado se comportar, jamais poderia ela  corresponder a uma descrição, mas sim 

a uma prescrição – o que reforça a concepção  conceitual.  

58. Finalmente, o Professor aponta que, hermeneuticamente, é imperioso observar o  

contexto legislativo para a identificação das acepções terminológicas empregadas 

quando da  repartição de competências.   

59. O constituinte, ao elaborar a Carta Magna, inseria-se num contexto de observação 

da  ordem jurídica até então vigente, referindo-se a conceitos estritos nela existentes. 

Deve-se,  portanto, recuperar conceitos do direito privado então estabelecidos para 

compreender os  significados a que se referiu o constituinte.11
 

                                                     
8 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. Cap. VI. 
9 ÁVILA, Humberto. Competências Tributárias... p. 61-68. 
10 Idem. 
11 Idem. 
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60. São muitos e consistentes os argumentos a corroborarem a linha conceitual. 

Sublinhe se que essa não é apenas a conclusão da doutrina majoritária, mas da 

jurisprudência  consolidada ao longo de anos por este Eg. STF, no julgamento do RE 

116.121, de Relatoria  do Ministro Octavio Galloti.  

61. Em conclusão, não poderiam os Excelentíssimos Ministros ignorar os robustos  

precedentes desta Nobre Corte. Não há dúvidas de que, ao repartir competências, o 

constituinte  valeu-se de conceitos jurídicos estritos, em detrimento de acepções 

tipológicas  exemplificativas e imprecisas.  

 

2.2.2 Do conceito constitucional de “serviço”   

 

62. Sendo claro que o constituinte se valeu de conceitos para repartir as 

competências  tributárias, imperioso, no caso concreto, investigar o conceito 

constitucional de serviço, a fim  de que se confirme a ausência de competência do 

Município para tributar as operações da  Recorrente.  

63. Em seu art. 156, inciso III, a CF/88 conferiu competência aos Municípios para  

instituição do ISS, desde que o serviço objeto da hipótese de incidência: (i) não esteja  

compreendido no art. 155, II, também da CF/88 (serviços de transporte 

intermunicipal); e (ii)  esteja definido em Lei Complementar.  

64. Antes de que nos debrucemos sobre esses dois limites, fundamental investigar o  

conceito de “serviço” a que se referiu a Constituição.  

65. O legislador constituinte originário, ao repartir competências tributárias, tinha 

diante  de si uma realidade anterior ao processo de elaboração da atual Carta Magna. 

Havia um  ordenamento jurídico então vigente, em grande parte recepcionado pela 

nova Lei Maior, o que  justifica, como vimos, a adoção de conceitos em detrimento de 

tipos.  

66. No contexto de redação do art. 156, III, da CF/88, o termo “serviços”, a que se fez  

referência, já possuía conceituação clara no âmbito do Direito Privado. Como já 

mencionado,  Humberto Ávila12 aponta que a função da repartição de competências 

é dirigir o  comportamento do ente federado, “por meio de uma autorização formal 

cumulada com uma  proibição material”, estabelecendo, com precisão, como deve ele 

                                                     
12 ÁVILA, Humberto. Competências Tributárias... p. 61-68. 



152 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

agir no exercício válido de  sua competência.  

67. Indubitável que o constituinte, ao atribuir aos municípios competência no que 

tange ao  ISS, tinha o objeto de autorizá-los, formalmente, a tributar serviços, e de 

proibi-los,  materialmente, de cobrar ISS sobre operações que fujam ao conceito de 

serviço.  

68. Assim, resta evidente que o termo “serviços” deve remeter a um significado 

preciso, a  um conceito exaustivamente determinado, para que não haja insegurança 

jurídica e infindáveis  conflitos de competência.  

69. A doutrina majoritária e os precedentes consolidados ao longo de anos pelo STF  

apontam que o conceito de “serviço”, no que tange ao ISS, é aquele do Direito Privado, 

a que  fazia referência o Código Civil de 1916.  

70. Lecionam Geraldo Ataliba e Aires Fernandino Barreto 13  que serviço é “o 

desempenho de  qualquer esforço humano, objetivando proporcionar a outrem, sob 

regime de direito privado, um proveito,  utilidade ou comodidade, ou a satisfação de 

necessidade”. Vemos dois grandes tributaristas atribuindo  ao termo “serviços” a 

exata conceituação traçada pelo Direito Privado, como exporemos,  detalhadamente, 

mais adiante.  

71. Nesse contexto, importante frisar que, sempre que a Constituição se valer de 

institutos  de Direito Privado para definir competência, como ocorre com o ISS, o 

legislador tributário  não pode alterar esses institutos, sob pena de ofensa ao art. 110 

do CTN14.  

72. Realmente, é inegável que o legislador — no que se inclui o tributário — tem 

liberdade  de definição e atuação, mas, nas situações em que a competência foi 

atribuída por institutos  de Direito Privado, a sua atuação fica restrita a definir efeitos 

fiscais de acordo com as  “caixinhas” postas pela seara civilista — nem mais, nem 

menos.   

73. Mencionando, justamente, o art. 110 do CTN, o STF rechaçou a possibilidade de  

                                                     
13 ATALIBA, Geraldo. BARRETO, Aires F. “ISS – Construção Civil – Pseudo-Serviço e Prestação de 
Serviço – Estabelecimento Prestador – Local da Prestação”. In: Revista de Direito Tributário. Ano 11, 
v. 40. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987.  
14 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 CF/88, pelas Constituições 
dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para  definir ou limitar 
competências tributárias”. 
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incidência de ISS sobre locação de bens móveis, diferenciando-a da locação de 

serviços no  julgamento do já mencionado RE 116.121.  

74. Esse mesmo raciocínio levou à edição da Súmula Vinculante nº 31/STF, que 

dispõe o  seguinte: “É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de 

qualquer natureza — ISS sobre operações de locação de bens móveis.”  

75. Isso significa que, em sendo o ISS um tributo que possui como materialidade um  

instituto de Direito Privado, de que o constituinte se valeu para definir competência, 

a Lei  Complementar que o definir não pode alterar esse aspecto, devendo se valer da 

forma que o  ramo do direito específico — no caso, o Direito Civil — atribuir o seu 

tratamento.   

76. Partindo do que vimos até aqui, valem duas considerações: (i) em sendo o termo  

“serviços” um conceito de Direito Privado, devemos investigar o que tal instituto 

representa  naquele ramo do Direito; e (ii) eventuais alterações no aludido instituto 

por legislação  superveniente a 1988 não têm o condão de alargar ou reduzir a 

competência tributária, uma  vez que o Constituinte se valeu de conceitos definidos 

no momento da discriminação de  competências, conforme vimos em tópico anterior.  

77. O Código Civil de 1916, vigente à época da elaboração da Constituição de 1988, 

ao se  referir à locação de serviços, nos arts. 1.216 a 1.236, deixou clara a figura do 

“locador”  enquanto ser humano a empreender esforços na execução do contrato.  

78. Embora irrelevante ao caso ora em tela, já que não existia à época da constituinte, 

o  atual Código Civil também se refere à figura do prestador de serviço enquanto ser 

humano a  empreender esforços, nos arts. 593 a 609.  

79. Sobre o tema, Pontes de Miranda15 afirma que o prestador do serviço (ou locador, 

na  terminologia antes utilizada) assume “dívida de fazer”, reafirmando que a 

prestação de  serviços envolve uma obrigação de fazer. No mesmo sentido, Orlando 

Gomes16 diz que a  obrigação cujo objeto seja a prestação de serviços é classificada 

como obrigação de fazer, e  Sílvio de Salvo Venosa 17  aponta que o conteúdo da 

obrigação de fazer constitui “atividade”  ou “conduta” do devedor, ou seja, esforço 

                                                     
15 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado: Parte Especial – Tomo XLVII. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2012. p. 56 
16 GOMES, Orlando. Obrigações. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 48. 
17 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Obrigações e Responsabilidade Civil. 17. ed. São Paulo: Atlas, 
2016. cap. 6.3.1. 
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humano.  

80. Vemos, assim, que o conceito de “serviço”, no âmbito do Direito Privado — a que,  

indubitavelmente, referiu-se o legislador constituinte de 1987-1988, ao atribuir aos 

municípios  competência para instituição de ISS —, pressupõe uma obrigação de 

fazer, composta de  esforço humano do prestador.  

81. Ainda que se queira afirmar que a concepção civilista de serviços posta pelo 

Código  Civil de 2002 deve ser a utilizada, a doutrina também demonstra que serviços 

compreendem  obrigações de fazer, realizando, da mesma forma, a segregação, já 

demonstrada, entre  obrigações de dar e obrigações de fazer (esforço humano).  

82. Sem esforço humano, portanto, não há serviço. Sem a verificação de um esforço  

humano, portanto, não tem competência o Município para cobrar ISS sobre 

operações em que não haja um prestador de serviço que assuma obrigação de fazer, 

que empreenda esforços para  a execução do contrato.  

83. No caso ora em análise, a VÁ E VOLTE não assume, em momento algum, 

obrigação  de fazer, mas obrigação de dar, de ceder, temporariamente, o uso dos 

veículos autônomos.  Não há como falar em prestação de serviço, já que não há 

atividade humana envolvida nas  operações. Vejamos.  

84. O usuário solicita, por meio do seu celular, um veículo autônomo. O aplicativo  

conecta-se diretamente ao carro, que se dirige, autonomamente, ao usuário 

solicitante. No  momento em que o solicitante entra no veículo, inicia-se a cessão 

temporária do bem. O carro,  sem motorista, conduz o usuário, conforme o destino 

inserido no aplicativo, sujeito a  alterações, de acordo com a vontade do usuário. 

Após a chegada ao destino final, com a saída  do usuário do veículo, termina a cessão 

temporária do bem.   

85. Nas palavras de Orlando Gomes18 , a cessão de bem é obrigação de dar, de 

entregar, e  isso é justamente o que ocorre no caso concreto: a Recorrente apenas 

assume a obrigação de  disponibilizar os veículos, jamais de empreender esforços 

para a realização das viagens.  

86. O Eg. STF já se manifestou, inclusive, sobre a falta de competência dos 

municípios  para cobrar ISS sobre locação de veículos, justamente porque não se 

                                                     
18 GOMES, Orlando. Obrigações... p. 47. 
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trata de obrigação de  fazer, mas de dar19.  

87. Retomando o que foi anteriormente mencionado, na dicção constitucional, todos 

os  serviços (conforme o conceito de Direito Privado) podem ser alcançados pelo ISS, 

com  observância de dois limites relevantes: (i) o primeiro é de não serem os serviços 

tributáveis  pelo ICMS; e (ii) o segundo é de que todos os serviços tributáveis pelo ISS 

devem ser definidos  em Lei Complementar.  

88. Coube à LC 116/03 trazer a definição dos serviços que podem constituir objeto 

do ISS.  Esses serviços não podem fugir ao conceito de serviço segundo o Direito 

Privado.  

89. Assim, há, antes desses dois relevantes limites acima referenciados, uma 

proibição  material, que, embora pareça óbvia, deve ser enfatizada: sem que haja 

efetiva prestação de  serviço, esforço humano, obrigação de fazer, qualquer hipótese 

listada em Lei Complementar  como passível de tributação pelo ISS é 

inconstitucional. Será igualmente inconstitucional  hipótese prevista em Lei 

Complementar que preveja incidência de ISS sobre serviços de  transporte 

intermunicipal que se submetem ao ICMS.  

90. Finalmente, será inconstitucional a Lei Municipal que estabeleça hipótese de  

incidência do ISS que: (i) não comporte obrigação de fazer, constituída por esforço 

humano;  (ii) abranja serviços de transporte intermunicipal; ou (iii) não corresponda 

às hipóteses  definidas pela LC 116/03.  

91. No caso ora em análise, como já visto, não há esforço humano, não há obrigação 

de  fazer, ficando claro que deve ser julgado procedente o Recurso Extraordinário para 

afastar a  cobrança do ISS no caso concreto, pela evidente falta de competência do 

Município.  

 

2.3 O ISS na LC 116/2003  

 

92. Neste tópico, esclareceremos as funções e objetivos da LC 116, no que tange à  

tributação dos "serviços de qualquer natureza", a qual possui o condão de definir os 

serviços  passíveis de tributação pelo ISS.   

                                                     
19 RE 446.003 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 30.5.2006. 
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93. Demonstraremos seus limites semânticos, à luz da jurisprudência do STF, 

ressaltando  que, na improvável hipótese de que se entenda que a cessão temporária 

de carros autônomos  configura “prestação de serviço”, a operação não seria passível 

de tributação pelo ISS, eis que  ausente definição de serviço que a ela corresponda 

na Lista de Serviços da referida Lei  Complementar.  

94. Como visto acima, o ordenamento tributário brasileiro, ao tratar as competências  

tributárias dos entes federativos, outorga aos municípios a competência para versar 

sobre o  ISS, tanto em sua forma positiva, na instituição e majoração do tributo, 

quanto em sua forma  negativa, na concessão de isenções tributárias. Estabeleceu-

se, assim, objetivamente, a  expressão “serviços de qualquer natureza”, conceituando 

a natureza desse tributo, limitando a semanticamente.  

95. Indubitável a ausência de competência do Município para tributar no caso 

concreto,  frente ao conceito constitucional de serviço. Todavia, ainda que se 

considere que o conceito  constitucional de serviço abrange a operação da 

Recorrente — hipótese que se assume apenas  para fins argumentativos —, a 

exigência de que o serviço seja definido em Lei Complementar  (CF, art. 156, III) 

reforça a inconstitucionalidade da autuação.  

96. Coube à LC 116, em sua lista anexa, definir os serviços passíveis de tributação 

pelo  ISS.  

97. Essa previsão infraconstitucional se fez necessária, pois, como visto acima, a 

expressão  "serviços de qualquer natureza" é mote de algumas divergências entre os 

doutrinadores e  aplicadores do direito. Como medida necessária para evitar conflitos 

de competência, coube à  Lei Complementar limitá-los mediante itens específicos.  

98. Sublinhe-se que a referida lista de serviços, definida por Lei Complementar, é 

taxativa  (ou exaustiva), em submissão à Legalidade Tributária, sendo expressamente 

vedado aos  municípios utilizarem-se de instrumentos semânticos ampliativos em 

suas leis ordinárias próprias, que internalizam os serviços passíveis de tributação 

dentro do ordenamento tributário  local, para assim tributarem serviços não previstos 

na Lei Complementar citada acima. 

99. Ou seja, o ISS não é um imposto genérico, mas específico, possuindo a Lei  

Complementar o condão limitativo de impor restrições ao ente municipal para tributar  

determinada classe de serviços, as quais devem ser obrigatoriamente respeitadas. 
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100. Apesar de a Lista de Serviços ser taxativa, o Eg. STF entendeu, recentemente, no  

julgamento do Recurso Extraordinário nº 784.439 (Tema 296), que há uma 

possibilidade de  interpretação extensiva dos itens nela previstos.  

101. No caso, a Corte Suprema julgou que os itens da Lista Anexa da LC 116, caso  

expressem explicitamente termos como "congêneres, similares etc.", são passíveis 

de  interpretação extensiva, ampla e analógica, sem que haja qualquer violação ao 

Princípio da  Legalidade ou invasão à competência de outro ente federativo.20
 

102. Em síntese, consagrou-se um entendimento jurisprudencial no sentido de que a 

lista  seria taxativa na vertical e exemplificativa na horizontal. Ou seja, a lista seria 

taxativa no que  diz respeito às categorias de serviços elencados, mas exemplificativa 

no que diz respeito às  espécies das categorias expressamente referidas.  

103. Que fique claro: não há qualquer categoria, listada pela LC 116, que se 

assemelhe  à cessão temporária de uso de veículo automotor autônomo!  

104. Feitas essas considerações, passemos à análise do caso concreto, para que não 

restem  dúvidas quanto à inocorrência do fato jurídico-tributário.   

 

2.4 Da não ocorrência do fato jurídico-tributário  

 

105. O presente tópico visa a demonstrar que a atividade realizada pela VÁ E VOLTE, 

isto  é, a disponibilização de veículos por meio de provedor de aplicações de internet, 

não  corresponde à hipótese de incidência do ISS, não havendo concretização, 

portanto, de fato  jurídico-tributário, uma vez que não há obrigação de fazer, mas de 

dar, além de não haver, na  Lista de Serviços da LC 116, categoria que se assemelhe 

à atividade desempenhada pela  Recorrente.   

106. Para tanto, abordaremos, de início, a inexistência de uma obrigação de fazer,  

explorando, nesse contexto, os novos modelos de negócios surgidos no âmbito da 

chamada  “internet das coisas”.  

107. Em seguida, discorreremos sobre a falta de identificação da atividade da 

Recorrente  com qualquer das hipóteses legais pretendidas pela fiscalização.  

 

                                                     
20 Fixou-se, assim, a seguinte tese: "É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 
156, III, da CF/88, admitindo-se,  contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos 
serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva" (grifamos). 
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2.4.1 Da inexistência de obrigação de fazer   

 

108. Inicialmente, conforme especificado em tópico anterior, temos que a hipótese 

de  incidência do ISS é a venda de um serviço (prestação de serviço), sendo esse, 

portanto, um  imposto que onera a circulação de bens imateriais, os quais se revelam 

como o produto de um  esforço humano.21
 

109. Tal definição é ainda complementada pelo fato de o serviço estruturar-se em 

torno de  um contrato que engendra uma obrigação de fazer, pressupondo o 

desempenho de uma  atividade humana, de “um esforço pessoal traduzido num ato ou 

conjunto de atos”.22
  

110. A partir dessa premissa, torna-se possível compreender que a atividade 

desenvolvida  pela VÁ E VOLTE, em nenhum momento, configura obrigação de fazer 

traduzida na prestação  de serviço de transporte individual, como pretende afirmar a 

Recorrida, não havendo qualquer  elemento que satisfaça as exigências legais e 

constitucionais para que se dê a tributação pelo  ISS no caso analisado.   

111. Destaque-se: inexiste atividade ou esforço humanos aplicados pela VÁ E VOLTE 

no  sentido de efetivar as viagens que são solicitadas pelo aplicativo de chamadas 

por ela  administrado.   

112. Consoante já elucidado, estamos diante de situação em que o transporte de 

pessoas é  levado a efeito por meio de instrumentos dotados de inteligência artificial, 

é dizer, veículos  com nível de autonomia máxima e para os quais não há necessidade 

de motorista humano,  ainda que remotamente, de modo que, com base no conceito 

já exposto, não estaria presente  aqui hipótese específica de prestação de serviços, 

ou de obrigação de fazer em termos gerais.  

113. Nesse caso, se comparada com plataformas tradicionais de transporte de 

passageiros,  a inexistência da prestação de serviços torna-se ainda mais evidente.   

114. No caso da Uber e similares, enquanto, de um lado, o motorista que desempenha 

a  utilidade para o usuário do aplicativo de chamadas será tributado pelo ISS, por 

estar, de fato,  prestando serviço de transporte individual de passageiros, e, de outro 

                                                     
21 MORAES, Bernardo Ribeiro. A Tributação dos Serviços. In Revista Forense. v. 278. Rio de Janeiro, 
Forense, 1982. 
22 ATALIBA, Geraldo; BARRETO, Aires F. “ISS - Construção Civil - Pseudo-Serviço e Prestação de 
Serviço - Estabelecimento Prestador - Local da Prestação”. In: Revista de Direito Tributário. Abril-
Junho. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 87. 
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lado, a empresa  desenvolvedora do aplicativo será tributada pelo ISS por realizar a 

intermediação entre usuário  e motorista, no caso ora analisado vê-se que nenhuma 

dessas hipóteses ocorre:   

 

(i) a VÁ E VOLTE não presta serviço de transporte, seja de forma direta ou indireta, já que 

as  viagens são realizadas por carros inteligentes e a empresa em si limita-se a 

disponibilizar (ceder  temporariamente) tais veículos aos usuários, não havendo qualquer 

ação humana no sentido de  determinar destinos dos passageiros, rotas de viagens, 

velocidade dos veículos ou condução dos  usuários; e  (ii) não presta serviço de 

intermediação, já que não há duas partes a serem conectadas, como ocorre  com Uber e 

similares (situação já endereçada em tópico anterior).   

 

115. Ainda que se considere a responsabilidade da Recorrente por eventuais 

acidentes como  elemento indicador de esforço humano e, portanto, suficiente para 

configurar a atividade da  VÁ E VOLTE como uma prestação de serviços de transporte 

individual de passageiros,  entendemos ser mais do que equivocado considerar que 

atividades acessórias ou de  manutenção, que em nenhum momento podem ser 

entendidas como um “transporte de  passageiros”, possam ensejar tributação pelo 

ISS com base nos subcódigos 16.02 ou 10.02.   

116. Portanto, sendo o serviço um bem de consumo presente, produzido por 

atividade  humana, 23  resta claro que, nas presentes circunstâncias, inexiste 

prestação de serviço, já que  não há obrigação de fazer.   

 

2.4.2 Da internet das coisas  

 

117. No presente tópico, analisaremos o conceito da chamada internet das coisas, a 

fim de  melhor justificar a inserção da atividade desempenhada pela VÁ E VOLTE 

nesse cenário  específico e, dessa forma, provar a impossibilidade de se tributar a 

Recorrente com base na  legislação tributária então vigente.  

118. Diante das inovações tecnológicas, incluído aqui, principalmente, o emprego 

central  de inteligência artificial em atividades antes desenvolvidas por humanos — 

                                                     
23 ATALIBA, Geraldo; BARRETO, Aires F. “ISS - Construção Civil - Pseudo-Serviço e Prestação de 
Serviço - Estabelecimento Prestador - Local da Prestação”. In: Revista de Direito Tributário. Abril-
Junho. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1987. 
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como é o caso da  utilização de veículos autônomos no âmbito de aplicativos que 

disponibilizam carros para  transporte de terceiros —, é preciso compreender, desde 

logo, que a legislação tributária  brasileira em vigor foi formulada com base em um 

contexto totalmente diverso, fiando-se em  conceitos de materialidade e 

tangibilidade, que não abrangem atividades desenvolvidas no  âmbito da Economia 

Digital.  

119. De acordo com Luís Eduardo Schoueri e Guilherme Galdino, a internet das coisas  

“consiste em uma rede de (i) objetos físicos (ou “coisas”) que se (ii) conectam à 

Internet e/ou entre si, com (iii)  capacidade de recolher e trocar dados, (iv) sem 

necessariamente depender da ação humana”.24
  

120. Embora não seja a internet das coisas uma novidade de todo, certo é que, com 

o  desenvolvimento tecnológico cada vez mais acentuado, esses objetos que 

executam atividades  em prol de seus usuários atingiram patamares mais elevados 

de automação, como é o caso dos  veículos autônomos, capazes de atuar sem 

qualquer intervenção humana, adaptando-se ao  ambiente como resultado de um 

sistema de algoritmos que permite sua evolução, atuação e  aperfeiçoamento 

constantes.   

121. Dessa forma, o caráter materialista e humano da legislação tributária brasileira 

em  contraposição ao teor cada vez mais abstrato e não-humano das novas 

tecnologias e dos  negócios delas derivados leva, como sugere Victor Polizelli, à 

necessidade de se pensar em  alternativas para a tributação, seja através da criação 

de impostos, seja através da modificação  da legislação vigente, com vistas a melhor 

abarcar os empreendimentos e atividades marcados  pela robótica e pela atuação 

não-humana em termos gerais.25
  

122. Segundo o autor, no que tange especificamente a atividades realizadas por 

robôs — no  seio de um modelo de negócios que não está e não pode ser abarcado 

pela legislação vigente,  sobretudo porque inaugura empreendimento totalmente 

                                                     
24 SCHOUERI, Luís Eduardo. GALDINO, Guilherme. “Internet das Coisas à luz do ICMS e do ISS: entre 
mercadoria, prestação de serviço de  comunicação e serviço de valor adicionado”. In: FARIA, Renato 
Vilela. SILVEIRA, Ricardo Maitto da. MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes  do Rêgo (coord.). Tributação 
da economia digital. São Paulo: Saraiva, 2018. 
25  POLIZELLI, Victor Borges. “Jogos de realidade virtual e robótica: desafios para a tributação de 
humanos no mundo virtual e robôs no  mundo real”. In: FARIA, Renato Vilela. SILVEIRA, Ricardo Maitto 
da. MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo (coord.). Tributação  da economia digital. São Paulo: 
Saraiva, 2018. 
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inédito —, tem havido uma  movimentação legislativa, que não se restringe ao 

contexto brasileiro, objetivando a atribuição  de personalidade jurídica a esses entes 

dotados de inteligência artificial, dando vasão a uma  tendência nítida das 

autoridades fiscais para a criação de alternativas que justifiquem a  tributação de 

robôs diretamente.   

123. Um exemplo dessa tendência, e cuja pertinência para o caso analisado é 

incontestável,  é o pretenso esclarecimento conceitual realizado pela IN RFB nº 1.455, 

a qual aponta (de  forma indevida, vale dizer) que os serviços técnicos sujeitos a 

imposto de renda na fonte em  remessas ao exterior abrangem também a “execução 

de serviço (...) decorrente de estruturas  automatizadas com claro conteúdo 

tecnológico”.   

124. Conquanto não represente um passo relevante para a criação de tributos que 

atinjam  diretamente robôs e outros entes que, sozinhos, não possuem capacidade 

contributiva,  expressamos que a escolha de via inadequada, qual seja, instrução 

normativa, sem força para  inovar em esfera tributária, — mas que inova ao expressar 

uma interpretação extensiva que  não é abarcada ou justificada pelos conceitos 

apresentados na CF/88 —, revela caráter lesivo  para o contribuinte, já que 

inconstitucional tanto por ferir regras de competência expressas  pela Carta Magna, 

como por desrespeitar princípios de suma importância para a ordem  constitucional, 

tal como a segurança jurídica.  

125. Assim, trazendo tal exemplo para o campo de incidência do ISS e para o caso 

ora  analisado, e tendo em vista que o ISS somente pode incidir sobre serviços que 

compreendam  efetivas obrigações de fazer com esforço humano empreendido, não 

se pode cogitar, no atual  contexto da CF/88, uma tributação de “serviços” prestados 

por entes automatizados.  

126. Destarte, tais tendências revelam que (i) o sistema tributário brasileiro atual não 

foi  criado tendo como base atividades realizadas totalmente por seres inanimados, 

conquanto  dotados de inteligência, autonomia e/ou estrutura física, e (ii) diante da 

falta de bases legais  ou constitucionais que justifiquem a tributação desses 

negócios, o recomendável seria revisitar  a legislação vigente a fim de elaborar novos 

instrumentos normativos primários capazes de  justificar ou mesmo ensejar a 

tributação de robôs e de empreendimentos neles baseados.  
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127. Relativamente à Recorrente, resta claro que seus negócios não se enquadram 

na  conceituação de serviço, utilizada pelo constituinte, já que toda a atividade de 

transporte é  levada a efeito por robôs.   

128. Dessa forma, embora seja evidente que tal empreendimento insere-se no 

âmbito da  Economia Digital, mais importante pontuar é que se trata de um negócio 

característico de um  campo de atividades que merece nova movimentação 

legislativa, direcionada, por exemplo, à  criação de novo tributo.   

 

2.4.3 Da não caracterização de outras hipóteses de serviços previstas na LC nº116  

  

129. Provada a inexistência de obrigação de fazer, e diante do inédito campo de  

empreendimentos inaugurado pelas novas tecnologias, sobretudo pela robótica, no 

presente  tópico, far-se-á uma análise da falta de correspondência entre a atividade 

desempenhada pela  VÁ E VOLTE e outras hipóteses legalmente previstas para a 

incidência de ISS.  

130. Para tanto, em um primeiro momento, argumentaremos pela inexistência de 

prestação  de serviços de informática e congêneres, com base nos subcódigos 1.03 

e 1.05 da Lista de  Serviços, para, em um segundo momento, refutar a existência de 

prestação de serviços de  intermediação, representados pelo subcódigo 10.02 da 

Lista de Serviços.   

 

2.4.3.1 Da não ocorrência de prestação de serviços de informática e congêneres  

 

131. Os serviços de informática e congêneres estão endereçados sob o Código 1 da 

Lista de  Serviços, havendo de se destacar aqui os subcódigos 1.0326 e 1.0527.   

132. Apontamos, desde já, que qualquer enquadramento da atividade desenvolvida 

pela  Recorrente nessas hipóteses mostra-se completamente descabido e 

incoerente. Primeiro,  porque, no que se refere ao subcódigo 1.03, tem-se que a 

prestação de serviços consiste  justamente em atividade voltada ao fornecimento e 

manutenção de espaço virtual de  armazenamento e processamento de dados a 

                                                     
26  Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas 
eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação,  entre outros formatos, e congêneres.  
27 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação 
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usuários diversos.    

133. É o que ocorre, por exemplo, em contratos de Infrastructure as a Service (“Iaas”), 

nos  quais o usuário, em vez de adquirir a infraestrutura física dos servidores e data 

center,  terceiriza essa atividade e contrata um espaço virtual em um provedor 

externo que não lhe dá  acesso ao hardware nem a seu gerenciamento, mas apenas 

a seus dados armazenados, ou Platform as a Service (“Paas”), consistente em 

camada de computação em nuvem na qual o  usuário não detém o controle da 

infraestrutura e do software que a controla e virtualiza, mas  tão somente de dados e 

aplicações próprias ou licenciadas. 28  Assim, a empresa que oferta tal  atividade 

presta um serviço que consiste no gerenciamento e armazenamento de dados de  

terceiros.   

134. Conforme já elucidado, isso está longe de ser a atividade desempenhada pela  

Recorrente, a qual, de modo muito diverso, não se vale do aplicativo por ela 

implementado  para disponibilizar uma estrutura computadorizada que permita o 

armazenamento de dados  de terceiros, mas para disponibilizar (ceder 

temporariamente) veículos autônomos a seus  usuários.  

135. O mesmo pode-se dizer com referência ao subcódigo 1.05, aplicado à 

tributação, por  exemplo, de sistemas de Software as a Service (“Saas”).   

136. Nesse caso, o fornecedor do software disponibiliza o programa de computador 

ao  consumidor final por meio de uma aplicação instalada em uma plataforma, 

devendo o  prestador, além de manter ou contratar a infraestrutura, hospedar com 

segurança e garantir  acesso ao software.29
 

137. Mais uma vez, não há aqui qualquer semelhança entre a atividade exercida pela 

VÁ E  VOLTE e um sistema que envolve o licenciamento ou cessão de uso de 

programa de  computador, seja da perspectiva do aplicativo que fornece ambiente 

propício ao acesso a  veículos autônomos, seja pelo próprio uso do veículo 

autônomo.   

138. Finalmente, considerando ainda que os subcódigos 1.03 e 1.05 estão ambos 

inseridos  sob o Código 1 da Lista de Serviços, sendo, portanto, espécies do gênero 

                                                     
28  LARA, Daniela Silveira et al. “IAAS, PAAS e SAAS: Finalidade Preponderante dos Contratos de 
Computação em Nuvem – IAAS, PAAS  e SAAS”. In: PISCITELLI, Tathiane (org.). Tributação na Nuvem 
– Conceitos tecnológicos, desafios internos e internacionais. São Paulo:  Thomson Reuters Brasil, 
2018, p. 371-394. 
29 Idem. 
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de contratos de  informática, mostra-se ainda mais inquestionável que a atividade de 

disponibilização de  veículos autônomos, a qual não tem sequer como objeto a troca, 

o armazenamento e o  processamento de dados intangíveis, mas tão somente a 

cessão de um bem para uso dos  solicitantes, não pode ser tributada com base 

nessas disposições legais.   

 

2.4.3.2 Da não ocorrência de prestação de serviços de intermediação  

 

139. Muito já foi dito a respeito da inexistência de intermediação no caso concreto, 

devendo-se apenas reforçar que o subcódigo 10.0230 não corresponde em nenhum 

momento à  atividade desenvolvida pela Recorrente.   

140. Primeiro, não há duas partes a serem intermediadas, já que inexiste motorista  

conduzindo os automóveis inteligentes. Segundo, porque tais veículos são de 

propriedade da  Recorrente, representando ativos que geram custos a serem 

incorridos quando da estruturação  de seus negócios.   

141. Portanto, na hipótese em que o Município afirme que a tributação do ISS no caso 

em  tela justifica-se pelos mesmos fundamentos utilizados para tributar tradicionais 

empresas e  aplicativos de transporte individual de passageiros, resta claro que a 

referência a tal capitulação  legal está em desacordo com as próprias normas 

constitucionais que trazem o conceito de  serviço e a hipótese de incidência do ISS.   

142. Com efeito, não há qualquer evidência factual ou mesmo teórica que justifique 

a  caracterização de contrato de intermediação entre a VÁ E VOLTE, de um lado, e 

seus próprios  veículos, de outro, ou mesmo entre a VÁ E VOLTE e os usuários em si. 

Logo, igualmente  descabida a tributação pelo ISS com base no subcódigo 10.02.  

  

2.5 Da competência residual: pretensão de tributar a Recorrente deveria vir por 

imposto  novo, mediante exercício da competência residual pela União  

 

143. Como extensamente demonstrado ao longo destes memoriais, as atividades da 

VÁ E  VOLTE não poderiam ser tributadas pelo ISS em razão de duas questões 

                                                     
30 Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos 
quaisquer, utilizado para tributar empresas  como a Uber e similares. 
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principais: a mera  disponibilização de carros autônomos não possui natureza de 

serviço; e, mesmo que suas  atividades fossem entendidas como serviço, não 

estariam previstas na Lista Anexa da LC 116.   

144. Assim, frente à ausência de competência do ente municipal para instituir 

tributos sobre  essa atividade, demostraremos, neste tópico, que a competência para 

instituir impostos não  previstos na Constituição é da União, através da prerrogativa 

constitucional de competência  tributária residual.  

145. Algo extremamente peculiar do Direito Brasileiro, que o diferencia dos demais, é 

a  opção adotada pelo constituinte originário de prescrever, na própria CF/88, regras 

de  competência tributária rígidas entre os entes políticos que compõem a República 

Federativa  do Brasil: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

146. A elevação dos Municípios à categoria de ente federado autônomo foi uma 

opção do  constituinte. Como muito bem aponta Geraldo Ataliba 31 , somente é 

possível considerar  autônomo política e administrativamente o ente que possua 

asseguradas fontes de receita  suficientes para a concretude de suas políticas 

públicas e o exercício de sua autonomia, sem  que com isso dependa do repasse de 

verbas de outros entes federativos.  

147. Nesse liame, a competência tributária é privativa do ente que a recebeu pela 

CF/88 de  1988, que prescreveu e repartiu as materialidades a serem tributadas para 

cada um dos entes,  sendo ela indelegável, intransferível e irrenunciável, muitos 

menos "invadida" por outros entes  federativos.   

148. Assim, a competência tributária, ao mesmo tempo que dá poder de instituir e 

majorar  tributos, também limita esse poder, restringindo a atuação legislativa dos 

entes sobre os  tributos de sua competência específica.   

149. O ISS possui previsão no artigo 156, III, da CF/88. O mesmo dispositivo também  

prevê, em sua redação, que o ISS não poderá abarcar as hipóteses tributárias do 

artigo 155, II,  de competência dos Estados e do Distrito Federal.   

150. Nesse sentido, como já vimos, o serviço passível de tributação pelo ISS deve  

corresponder ao conceito de serviço (segundo o direito privado) e estar previsto na 

Lista de  Serviços da LC 116/03, a qual delimitará quais os serviços, dentre todos os 

                                                     
31 ATALIBA, Geraldo. Sistema Constitucional Tributário Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1968, p. 24-25. 
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"serviços de  qualquer natureza" serão passíveis de tributação pelo ente municipal.  

151. Por outro lado, a União e os Estados possuem suas próprias fontes de 

arrecadação  provenientes de tributos, que podem ser instituídos por meio do 

exercício da competência  prevista nos artigos 153 e 155 da CF/88.  

152. Porém, o nosso legislador constituinte deu um passo adiante e foi bastante 

inteligente  ao reconhecer a impossibilidade de abarcar todas as situações passíveis 

de tributação. Por isso,  no caso de não existirem regras de competência específicas 

que outorguem materialidades a  nenhum dos entes, cabe à União a competência 

tributária residual, podendo, através de Lei  Complementar, instituir novos impostos, 

desde que não cumulativos e cujo fato gerador ou  base de cálculo sejam diversos 

dos tributos já discriminados na Constituição.  

153. Dito isso, considerando que, neste contexto de revolução econômica em que a 

internet das coisas ganha destaque, poderia a União instituir novo imposto 

abrangendo essas novas  realidades.  

154. Nesse sentido, há um Projeto de Lei que busca instituir um tributo sobre o uso 

de  plataformas digitais: trata-se do PL 2.358/2020, que almeja tributar serviços que 

se utilizam de plataforma digital através de uma (Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico).  

155. Além disso, sob a óptica da capacidade contributiva, considerando que todos 

devem  contribuir, na medida de suas respectivas capacidades, para o custeio das 

despesas gerais do  Estado, caberia à União instituir novo imposto incidente sobre 

as operações da VÁ E VOLTE,  por meio do exercício da competência residual.  

156. Dito isso, demonstrada a competência da União, e não do Município, para 

tributar as  atividades de disponibilização de veículos autônomos praticados pela VÁ 

E VOLTE, resta  caracterizada a necessidade de julgar-se integralmente improcedente 

o Auto de Infração  lavrado pelo Município, em razão de sua incompetência para 

versar sobre matéria alheia a seus  poderes tributários.  

 

2.6 Da ordem econômica, concorrência e Princípio da Igualdade   

 

157. Poderia argumentar a Recorrida que a não tributação da VÁ E VOLTE pelo ISS 

criaria  distorções econômicas, já que ela seria concorrente da Uber, 99 e Cabify e 



  Equipe 405 - Contribuinte | 167 

 

deveria estar sujeita  à mesma tributação a que se submetem essas empresas.  

158. Não se sustenta, todavia, o referido argumento. Neste tópico, à luz do princípio 

da  igualdade, demonstraremos que não se pode alegar ofensa à ordem econômica 

ou à  concorrência frente à submissão a tributações diversas, no caso concreto.  

159. A CF/88, ao repartir competências tributárias, conferiu aos municípios a 

competência  para instituir ISS, o qual, como o nome denota, é imposto incidente 

sobre serviços. Assim, a  medida de comparação estabelecida é a ocorrência (ou não) 

de prestação de serviço.  

160. Humberto Ávila32 ensina que a medida de comparação deve guardar relação 

lógica  com a finalidade da norma. No caso, a finalidade da norma é assegurar aos 

municípios sua  autonomia financeira, enquanto ente federativo, garantindo o custeio 

de suas despesas gerais. Ademais, também segundo Ávila,33 as normas de repartição 

de competência têm a finalidade  de dirigir o comportamento do ente federado, “por 

meio de uma autorização formal cumulada  com uma proibição material”, 

estabelecendo, com precisão, como deve ele agir no exercício  válido de sua 

competência.  

161. Frente a essas considerações, incontestável, em primeiro lugar, a conexão 

lógica entre  a medida de comparação (a ocorrência, ou não, de prestação de serviço) 

e a finalidade da  norma (autorizar os municípios a cobrarem imposto sobre serviços). 

Constatada a conexão  entre medida de comparação e finalidade da norma, imperioso 

o exame de constitucionalidade  dessa finalidade: a Carta Magna autoriza a distinção 

de operações, em relação à tributação a  que se submetem, com base no fato de 

contemplarem (ou não) prestação de serviço?  

162. Evidente que sim. No que tange aos impostos indiretos, o constituinte valeu-se 

de  critério interessante para assegurar a arrecadação de Estados e Municípios: 

àqueles seria  atribuída competência para instituição de ICMS; a estes, competência 

para instituição de ISS. 

163. Tal critério decorre de cláusula pétrea da Constituição: a autonomia dos entes  

federativos. É preciso, como vimos, que estes tenham autonomia financeira para que 

possam  custear suas despesas, afirmando-se enquanto entes políticos autônomos. 

                                                     
32 ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 36-73.  
33 ÁVILA, Humberto. Competências Tributárias... p. 61-68. 
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O constituinte  originário, observando a realidade jurídico-econômica então existente, 

escolheu um critério de  repartição de competências com a finalidade de assegurar a 

autonomia dos entes federativos,  critério esse bastante preciso, pautado em 

conceitos exaustivamente definidos: aos Estados,  circulação de mercadorias (e 

serviços de transporte intermunicipais); aos Municípios,  prestação de serviços.  

164. Como já abordado em tópicos anteriores, é fundamental a observância absoluta 

dos  conceitos utilizados quando da repartição de competências, a fim de que haja 

segurança  jurídica e de que não haja infindáveis conflitos de competência. O ente 

federativo precisa ter  a segurança de que poderá tributar as operações XYZ e de que 

não poderá tributar as operações  MNO, a fim de que planeje seu orçamento com 

responsabilidade e eficácia.  

165. Paralelamente, o contribuinte precisa, também, ter segurança em relação à 

tributação  a que suas operações estarão submetidas, para que possa realizar seu 

planejamento  orçamentário.  

166. No caso concreto, Uber, 99 e Cabify (bem como todas as empresas que 

efetivamente  prestam serviços) poderão estar sujeitas ao ISS. Por outro lado, a VÁ E 

VOLTE tem a  segurança de que não estará sujeita ao ISS, uma vez que não presta 

serviço.  

167. Essa diferenciação entre Uber, 99, Cabify, de um lado, e VÁ E VOLTE, de outro, é  

absolutamente constitucional, como demonstrado, e bastante lógica, considerando 

os  princípios envolvidos na repartição de competências. As operações da Recorrente 

são,  materialmente, muito diversas das atividades de Uber, 99 e Cabify.  

168. Em adição ao que dissemos acima, de igual forma não há ofensa à livre 

concorrência.  Sendo princípio da ordem econômica arrolado pelo inciso IV do art. 

170 da Constituição, que  apresenta, em conjunto com os demais incisos, o objetivo 

de “assegurar a todos existência  digna, conforme os ditames da justiça social.”  

169. Como ensina Schoueri, a livre concorrência é princípio que, em sendo uma 

extensão  do princípio da igualdade, configura-se como uma vedação a barreiras à 

livre concorrência,  para garantir oportunidades iguais a todos os agentes 

econômicos ou de disputa, em condições 24  

de igualdade, em mercado com diversos agentes.34 Ainda, a livre concorrência deve 

                                                     
34 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 373. 
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ser  monitorada pelo Estado, não para garantir e prestigiar a atuação de agentes do 

mercado a  qualquer custo, mas sim para garantir que o mercado seja harmônico.35
 

170. Assim, em termos tributários, a livre concorrência representa um limite para 

tributação,  que é a neutralidade. Nesse contexto, o desafio é que as normas 

tributárias garantam uma  neutralidade tributária concorrencial, isto é, a tributação 

não deveria resultar em distorções  sobre as decisões dos agentes econômicos, salvo 

quando especificamente destinada a tal  objetivo.   

171. Na prática, portanto, a neutralidade tributária requer que os agentes 

econômicos, que  desenvolvem as mesmas atividades e participam de um mesmo 

mercado, não sofram de forma  desigual pela tributação. O Estado deve garantir, por 

meio da proteção à livre concorrência,  que estes participantes do mercado estejam 

submetidos à mesma carga tributária.  

172. Nesse sentido, tendo em vista que a livre concorrência é uma extensão do 

princípio da  igualdade, devemos novamente nos valer de um critério de comparação 

que permita verificar  se há violação a este princípio. Em matéria de livre 

concorrência, o nicho de mercado atuante  deve, necessariamente, ser o critério de 

comparação. Ou, em outras palavras: a carga tributária  semelhante deve ser 

garantida aos atuantes de um mesmo mercado, que desenvolvem as  mesmas 

atividades.  

173. Como a Recorrente e a Uber, 99 e Cabify não desenvolvem as mesmas 

atividades, não  sendo, por isso, concorrentes, não se pode falar em ofensa à livre 

concorrência. Com efeito, a  VÁ E VOLTE é proprietária de todos os veículos 

autônomos, tendo custos operacionais  bastante elevados, enquanto Uber, 99 e 

Cabify não são proprietárias dos veículos utilizados,  pois prestam serviços de 

intermediação, de modo que os veículos pertencem aos motoristas,  seres humanos 

que efetivamente prestam serviço, e não são empregados da empresa.   

174. As situações são absolutamente incomparáveis e não há qualquer distorção 

concorrencial. Trata-se de operações diversas, com custos distintos e conceitos 

díspares.  Novamente: enquanto Uber, 99 e Cabify são intermediárias em relação à 

prestação de serviço  (administram plataforma digital que liga clientes e motoristas), 

a VÁ E VOLTE não realiza  qualquer tipo de intermediação, sendo proprietária dos 

                                                     
35 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 374. 
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veículos, assumindo obrigação de dar,  de cedê-los temporariamente aos clientes.   

175. Assim, não se pode falar em ofensa à livre concorrência que justifique a 

tributação por  meio do ISS no caso concreto, na medida em que a Recorrente não 

presta serviços – diferentemente da Uber, 99 e Cabify.  

  

4. DA CONCLUSÃO E PEDIDOS  

 

176. Considerando todos os argumentos levantados, é patente a 

inconstitucionalidade da  cobrança de ISS sobre as atividades da Recorrente por dois 

motivos principais: (a) em primeiro  lugar, porque o conceito constitucional de serviço 

pressupõe esforço humano, obrigação de  fazer, o que não se verifica no caso 

concreto; e (b) em segundo lugar, porque, mesmo que o  conceito constitucional de 

serviço abarcasse as atividades da Recorrente, não há, na Lista  Anexa de Serviços 

da LC 116/03, categoria que abranja a cessão temporária de veículos  autônomos.   

177. Frente a todos os argumentos elencados, a Recorrente pleiteia o provimento do  

presente Recurso Extraordinário, para que este Egrégio Supremo Tribunal Federal 

declare a  inconstitucionalidade da cobrança perpetrada pelo Município em função 

da ausência de  prestação de serviços, e, consequentemente, declare a extinção do 

crédito tributário, nos  termos do artigo 156, inciso X, do Código Tributário Nacional.  

Nestes termos,  

pede deferimento.  

[LOCAL], [DATA].  

[NOME DO ADVOGADO]  

[OAB XXX.XXX] 
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DOUTORES MINISTROS DESTE COLENDO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº ___  

 

VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. (Recorrente), devidamente  qualificada nos 

autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, 

por intermédio de seu advogado abaixo assinado, na qualidade de contribuinte,  nos 

autos da ação movida em face do Município – Fazenda Pública Municipal (Recorrida),  

apresentar o presente MEMORIAL, conforme as razões de fato e de direito a seguir 

aduzidas.  

 

1 – BREVE SÍNTESE DA DEMANDA  

 

Trata-se de ação judicial apresentada pela ora Recorrente em face da 

Recorrida,  a fim de afastar autuação lavrada por esta em 30 de junho de 2021, com 

exigência de recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 

acrescido de juros e  multa, supostamente devido pela locação de veículos por meio 

de plataforma digital para viabilizar o contato e o pagamento pelos clientes que, por 

sua vez, utilizam os veículos para seu  próprio transporte. Desse modo, a Recorrente 

buscou a tutela jurisdicional para desconstituir a  cobrança realizada e, após 

esgotadas as instâncias ordinárias, interpôs o Recurso Extraordinário  ora pautado 

para julgamento, com a repercussão geral devidamente reconhecida.   

Como será amplamente demonstrado, a referida autuação viola diretamente  

diversas normas constitucionais. A análise pormenorizada do caso revela que esse 

Auto de  Infração possui vícios de inconstitucionalidade, os quais foram destacados 

na presente demanda  e serão analisados a seguir, quais sejam: (i) a natureza jurídica 

da Inteligência Artificial e a  

inobservância ao critério pessoal da regra matriz de incidência do ISSQN; (ii) 

a violação ao conceito constitucional de serviço tributável e a inexistência de serviço 

de transporte e de  intermediação; (iii) a violação às competências constitucionais 

para se tributar pelo ISSQN a  atividade de locação; e (iv) a violação ao princípio da 

legalidade. É o que se passa a examinar.  



176 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

2 – O MÉRITO DO RECURSO  

 

2.1 – A NATUREZA JURÍDICA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A AUSÊNCIA  DO 

ASPECTO PESSOAL  

 

De início, antes de adentrar a discussão de que a atividade exercida pela  

Recorrente não se enquadra ao conceito constitucional de serviço, faz-se necessário 

examinar  a tecnologia acoplada aos veículos disponibilizados aos consumidores. 

Este exame demonstrará  a falta de identificação do critério pessoal da regra matriz 

do ISSQN. A tecnologia empregada  nos veículos automotores da Recorrente permite 

que eles sejam conduzidos de forma  inteiramente autônoma, por meio da utilização 

de sensores de localização, GPS, infravermelho  e câmeras de reconhecimento de 

ambiente, permitindo que o passageiro (usuário do aplicativo)  assuma uma posição 

passiva de mero passageiro.  

Assim, para contextualizar a discussão desses autos, é importante diferenciar  

uma simples automação tecnológica de um programa robusto de inteligência 

artificial,  especialmente para verificar em qual dos conceitos se enquadra o sistema 

dos veículos  disponibilizados pela Recorrente. A Automação, também conhecida 

como “robotic process  automation”, é definida como o processo de instalação de um 

controle automático em uma  máquina1, equipamento ou processo. Referido controle 

automático viabiliza decisões binárias  da estrutura em que foi implementado – ou 

seja, quando deverá ou não agir para executar  determinada tarefa2. Todavia, este 

processo é realizado apenas em respostas a comandos, sem  que haja autonomia 

para que o modelo, alimentado de dados, estude e apresente sugestões  novas para 

esses comandos. Um exemplo bastante didático é o caso dos elevadores, em que a  

automação responde aos comandos dados pelos usuários para levá-los ao andar 

desejado.  

Por outro lado, para que se possa distinguir a “Automação” da “Inteligência  

Artificial”, faz-se necessário, primeiro, conceituar o que é a Inteligência Artificial. A 

                                                     
1  AALST, Wil M. P. van der; BICHLER, Martin; HEINZL, Armin. Robotic Process Automation. 2018. 
Disponível  em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-018-0542-4>. Acesso em: 10 ago. 
2020.  
2 Ibidem.   
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qualidade da palavra “artificial” pode ser definida, de acordo com o dicionário da 

língua  portuguesa, como aquilo que é “feito pelo homem”3 ou “produzido pela arte ou 

pela indústria,  não natural”4, portanto, a sua definição no contexto aqui em análise 

não deixa muitas dúvidas,  por se tratar justamente da “inteligência” fabricada pelo 

homem. Já a ambiguidade da palavra  inteligência dificulta circunscrever o conceito 

de Inteligência Artificial, em que o mais  adequado seria ocorrer uma delimitação de 

sua amplitude conceitual por uma lei de Direito  Privado, evitando a sua 

indeterminação. Contudo, diante da ausência de uma definição  positivada no 

ordenamento jurídico pátrio, impõe-se a análise das conceituações existentes até  

então. Historicamente, o filósofo francês RENÉ DESCARTES 5  entendia que a 

inteligência  seria um atributo inato ao ser humano. Por sua vez, HOWARD GARDNER6, 

em uma abordagem mais atual, entendeu que existem diferentes formas de 

inteligência e, por este  motivo, conceituou a inteligência como o resultado da 

interação entre cada processador mental  presente no cérebro, sem algo que a 

pudesse medir de forma direta. Especificamente no âmbito  da Inteligência Artificial, 

ALAN TURING7 elaborou um teste, em 1950, com o objetivo de  identificar até que 

ponto a inteligência humana poderia ser replicada por uma máquina. Assim,  o teste 

propõe que na hipótese de alguém interrogar um computador e não notar que se 

tratava  de um “não-humano”, poderia se considerar que esta máquina estaria dotada 

de inteligência.  Portanto, para o matemático, a Inteligência Artificial poderia ser 

definida como a capacidade  de uma máquina manter diálogos complexos com 

outros seres humanos.  

Dessa forma, diante dos diversos avanços tecnológicos existentes desde a  

elaboração do teste pelo matemático ALAN TURING, foram desenvolvidos vários 

métodos  para tentar replicar a inteligência humana em máquinas, como o caso do 

                                                     
3 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Minidicionário Houaiss da língua portuguesa; 4ª Ed. São 
Paulo:  Moderna, 2010. 
4 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2ª Ed. Rio de Janeiro: 
Nova  Fronteira, 1986. 
5 DESCARTES acreditava que já nascemos com ideias inatas ao nosso ser, que ficam armazenadas 
em nosso  cérebro e temos a liberdade de utilizá-las ou não. Este seria nosso conhecimento que, 
segundo ele, seria a imagem  e semelhança de Deus. STRATHERN, Paul. Descartes em 90 minutos: 
(1596-1650). RJ: Zahar, 1996, p. 51 
6 STERNBERG, Robert J. Psicologia cognitiva: tradução da 7ª edição norte-americana. São Paulo: 
Cengage  Learning, 2017, p. 566. 
7 SILVA, Fabrício Machado da. Inteligência artificial. Porto Alegre: Sagah, 2019, p. 240. 
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machine learning, no  qual a máquina utiliza-se de algoritmos para organizar dados 

e formar padrões, realizando uma  análise estatística dos dados recolhidos8. Um 

método ainda mais eficiente e que surgiu somente  a partir do ano de 2010 foi o deep 

learning (aprendizagem profunda), no qual o sistema utiliza  diversas camadas de 

dados em suas análises, permitindo uma representação hierárquica de suas  

gradações9. Neste caso, os algoritmos imitam a rede neural do cérebro humano, em 

que os dados  são submetidos a processamentos não-lineares em várias camadas 

diferentes, simulando o modo de pensar dos seres humanos.  

Assim, um sistema de Inteligência Artificial pode ser conceituado como aquele  

que possui a capacidade de simular o processo de pensamento e aprendizagem do 

ser humano  para tomar decisões relevantes, podendo, inclusive, ultrapassar as suas 

funções específicas  programadas inicialmente. Para ilustrar a questão e já realizar 

uma distinção entre a  “Automação” e a “Inteligência Artificial”, pode-se tomar como 

um exemplo de automação o  GPS comum, que nos mostra a rota para determinado 

local, enquanto a Inteligência Artificial  seria o GPS que nos apresenta, além do 

caminho, a intensidade do trânsito naquele horário,  rotas alternativas para o 

momento e acidentes ocorridos.  

Diante de tais considerações e tendo em vista que dentro dos níveis de  

automação dos veículos automotores da Recorrente são compreendidos: (i) direção, 

aceleração  e desaceleração; (ii) controle do ambiente de condução; e (iii) assunção 

do controle da  condução em caso de emergência; é possível concluir que os veículos 

disponibilizados nesse  caso são integralmente autônomos. Por isso, resta claro que 

o sistema se aproxima muito mais  do conceito de Inteligência Artificial do que de 

uma simples Automação. Partindo dessa  premissa, faz-se necessário demonstrar 

que em razão da natureza jurídica da Inteligência  Artificial, que é a responsável pela 

autonomia e pela locomoção do veículo disponibilizado pela  Recorrente, não 

prospera a intenção do Fisco municipal de configurar a disponibilização dos  veículos 

autônomos como uma prestação de serviço. Isso porque, de acordo com os 

mandamentos constitucionais contidos nos artigos 146 e 156, inciso III, cabe à Lei  

                                                     
8 MITCHELL, Tom M.. Machine Learning: A Guide to Current Research. New York: Kluwer Academic, 
1986. 
9  KIM, Hae Yong. Deep Learning na Visão Computacional. 2020. Disponível em:  
<http://www.lps.usp.br/hae/apostila/deeplearning.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2020. 
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Complementar definir o fato gerador do ISSQN, oportunidade em que a LC nº 116/03 

estabeleceu como fato gerador a “prestação de um serviço” (artigo 1º), sendo o 

contribuinte do  imposto aquele que efetivamente presta o serviço (artigo 5º). 

Portanto, como se verifica, para  que se possa arguir a existência de um serviço, é 

necessário que exista a figura de um prestador.  

Por isso, considerando que no caso em tela alega-se a existência de prestação 

de  um serviço de transporte individual de passageiros e que, atualmente, no caso 

das atividades de  aplicativos como Uber, 99Pop ou Cabify quem são os responsáveis 

por pagar o ISSQN a título  de transporte individual de passageiros não são os 

aplicativos, mas sim os próprios motoristas (na maioria das vezes, na condição de 

profissionais autônomos), é imperioso reconhecer que a  Inteligência Artificial (que é 

a responsável por conduzir o veículo) não pode ser equiparada a  um prestador de 

serviço, justamente por não ser uma pessoa de direito à luz do ordenamento  jurídico 

vigente.   

Como já se mencionou, atualmente existe um vácuo legislativo quanto à  

definição conceitual do que é efetivamente a Inteligência Artificial, não sendo 

possível estabelecer com segurança qual a sua participação no fato gerador e nos 

demais componentes  da obrigação tributária. O dilema central encontra-se no fato 

de não haver um conceito jurídico  nem tampouco legal de Inteligência Artificial, o 

que dificulta sobremaneira o poder de tributar  segundo o princípio da legalidade. Na 

verdade, estamos diante de uma situação em que não é  possível identificar todos os 

requisitos para que se configure a regra matriz de incidência  tributária do ISSQN. 

Mais especificamente, neste caso não é possível verificar o critério  pessoal, pois, nas 

palavras de PAULO DE BARROS CARVALHO, “só alguém que tenha  personalidade 

jurídica pode ser sujeito passivo de obrigações tributárias, advertência que se  

estende para toda e qualquer relação jurídica”10. Portanto, as funcionalidades da 

Inteligência  Artificial, no caso em análise, somente poderiam ser equiparadas a uma 

prestação de serviço  caso a Inteligência Artificial seja efetivamente, por meio de lei, 

transformada em um sujeito de  direito, ficção essa que poderia exercer papel 

análogo ao da pessoa jurídica, por exemplo.  

                                                     
10 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30ª Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, 
p.  344. 
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O fato de haver Inteligência Artificial, à luz do ordenamento jurídico vigente,  

não implica a prestação de serviço pelo objeto “inteligente”, mas apenas a execução 

de uma  função inovadora. Dessa forma, para fins de incidência do ISSQN, não é 

possível que ocorra a  prestação de serviço por meio de um veículo automotor 

“inteligente”, por inexistência do  aspecto pessoal da hipótese de incidência tributária, 

qual seja: a figura do prestador; bem como  ausente o aspecto material, conforme 

será enfrentado abaixo.   

 

2.2 – A VIOLAÇÃO AO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE SERVIÇO  

 

De acordo com o que foi demonstrado no tópico anterior, resta claro o fato de 

a  Inteligência Artificial possuir características específicas que não se amoldam aos 

conceitos  previstos na Carta Magna de 1988. Nesse sentido, passamos a 

demonstrar as violações ao  conceito constitucional de serviço cometidas pelo 

Município na lavratura da autuação objeto  deste recurso, seja (i) por tributar o 

emprego de Inteligência Artificial aplicada aos veículos  autônomos como se serviço 

de transporte fosse, ou (ii) por tributar o aplicativo desenvolvido  pela Recorrente para 

permitir a locação dos veículos como se serviço de intermediação fosse.  

De início, faz-se necessária uma breve digressão acerca do conceito  

constitucional de serviço, originado no artigo 1.216 do Código Civil de 1916, que foi 

recepcionado pela Constituição de 1988. Assim, a Carta Magna não alterou esse 

conceito  preexistente e, por isso, elevou-o ao nível constitucional11. Nesse escopo, 

AIRES BARRETO  definiu serviço como “todo esforço humano desenvolvido em 

benefício de outra pessoa (em  favor de outrem)”12, mas o autor indica que não basta 

a existência de um serviço, devendo este  ser tributável. Por isso, cada atividade deve 

amoldar-se ou não ao conceito de serviço tributável para que o Município tenha 

autorização constitucional para fazer incidir sobre ele o ISSQN.  Em outras palavras, 

a Constituição delimitou de modo rígido e definitivo o que poderia ser  objeto de 

tributação pelos Municípios, sem que isso possa ser analisado de maneira extensiva.  

                                                     
11 LEÃO, Martha; DIAS, Daniela. O conceito constitucional de serviço e a jurisprudência do Supremo 
Tribunal  Federal; Revista Direito Tributário Atual. 41ª Ed. São Paulo: IBDT, 2019. 
12 BARRETO, Aires F.; BARRETO, Paulo Ayres. ISS na Constituição e na Lei. 4ª Ed. São Paulo: Noeses, 
2018,  p. 34. 
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Ademais, pelo disposto na doutrina, um serviço pode ser tributado somente quando 

se  enquadrar em determinados requisitos cumulativos13. No entanto, no caso em 

estudo, alguns  destes inexistem e, por isso, impedem a incidência de ISSQN, quais 

sejam: (i) a existência de  esforço humano; e (ii) o prestador e o destinatário do 

serviço devem ser pessoas distintas.  

Desse modo, a Constituição indica a necessidade desses requisitos  

supramencionados para que haja subsunção do fato concreto à norma abstrata. 

Nesse escopo, é  fundamental a existência de esforço humano, ao se descreverem de 

forma genérica os fatos que  podem ser utilizados como geradores desse imposto. 

Ainda, cumpre mencionar que o esforço  humano é necessário, mas não suficiente 

para a sujeição a tal imposto, devendo haver esforço  humano com obrigação de fazer 

algo para outrem, em uma semântica de “execução,  elaboração, o fazimento de algo 

até então inexistente”14, o que não se verifica no presente caso. Nas palavras de 

AIRES BARRETO, “para que se cogite a prestação de serviço, é forçoso que  alguém 

seja o produtor e outrem, o consumidor”, ou seja, o indivíduo deve prestar um serviço  

para outro usufruir, o que não ocorre no caso em tela, visto que há apenas o aluguel 

de um  veículo para uso próprio, como será explicitado mais adiante.  

Com efeito, nesse Auto de Infração, vemos a pretensão do Município em 

alargar  o conceito constitucional de serviço da forma como foi indicado, visto que 

ausentes os  requisitos mínimos para se autorizar a tributação por ISSQN. E nem se 

diga que a tentativa do  Fisco de deturpar o conceito constitucional de serviço seria 

convalidada por algum ato  normativo municipal, vez que a alteração de um conceito 

oriundo da Constituição não é de  competência do legislador ordinário, conforme 

EDUARDO SABBAG15. Por isso, não pode a  legislação infraconstitucional modificar 

conceitos e suprimir requisitos delimitados pela Carta  Magna, de maneira a 

contaminar a hierarquia de normas estipuladas em nosso Estado  Democrático de 

Direito. Nesse sentido, HUMBERTO ÁVILA16 aponta que as regras de  competência 

não permitem que os entes federados regulem a si próprios, vejamos:  

“Por conseguinte, não se afigura correto asserir que as regras de competência  

                                                     
13 Ibidem, p. 44-46. 
14 Ibidem, p. 55. 
15 SABBAG, Eduardo. Código Tributário Nacional Comentado. 2ª ed. São Paulo: Método, 2018, p. 358. 
16 ÁVILA, Humberto. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as noções 
de tipo e  conceito. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 31. 
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tenham a função de permitir que os entes federados regulem a si próprios.   

 

Fazê-lo implicaria retirar-lhes o caráter heterolimitador, pelo afastamento da  vinculação 

de seus destinatários a proibições ou comandos estabelecidos por  outra autoridade ou 

cristalizados em outra fonte. Dessa constatação resulta,  por exemplo, que a regra de 

competência que atribui aos Municípios o poder  de instituir impostos sobre a prestação 

de serviços não tem a função de  permitir que eles regulem a si próprios definindo, eles 

mesmos, o que  entendem deva o termo “serviço” significar. Se o fizesse, deixaria de ser 

uma  norma heterônoma.”  

 

A defesa do Município no sentido de que poderia tributar as atividades 

prestadas  pela Recorrente, ainda que não enquadradas no sentido de prestação de 

serviços adotado pelo  constituinte de 1988, parte da premissa de que as normas de 

competência seriam dotadas de  tipos e não de conceitos. Tipos permitiriam 

exatamente a atualização daquilo que foi previsto  originalmente pelo constituinte, 

visto que “a aproximação tipológica não exclui a possibilidade  de novas 

características virem a agregar-se ao tipo” 17 , abrangendo assim estas novas  

tecnologias ainda que a atividade prestada não se caracterize como uma obrigação 

de fazer. O  problema é que esta premissa não encontra amparo no Sistema Tributário 

Nacional conforme  prescrito pela Constituição de 1988. Como destacado por 

HUMBERTO ÁVILA, regras de  competência são heterônomas, que prescrevem 

diretamente o comportamento que pode ser  adotado. Por essa razão, analisá-las de 

maneira fluida proporcionalmente às suas mudanças  tipológicas seria transformá-

las em regras autônomas, como as regras contratuais, retirando a  segurança jurídica 

de todo o ordenamento. Por isso, não pode haver mudança de significado de  termos 

constitucionalmente postos conforme a evolução de suas propriedades ao longo do  

tempo, de maneira automática, pois isso seria reduzir a supremacia desse 

instrumento, ao retirar  seu caráter rígido e vinculante para os destinatários. A 

permissão de que haja essa fluidez nos  termos, de modo a serem entendidos como 

tipos e não como conceitos, significaria o mesmo  que alegar que o destinatário da 

regra é quem irá determinar seu conteúdo, o que feriria toda a  hierarquia de normas 

e as regras previstas no Sistema Democrático de Direito. O constituinte de 1988 

                                                     
17 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 272. 
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tomou uma posição protetiva do contribuinte ao erigir referido sistema, cujo núcleo 

se  fundamenta em determinar proibições e limitações ao exercício do poder 

tributário, exatamente  porque, nessa área, são afetados diretamente os direitos 

fundamentais dos indivíduos. Essa  delimitação fixa de conceitos é essencial, pois se 

um cidadão não sabe que o fato ‘A’ é regulado,  nem que sua prática gera a 

consequência ‘Z’, não há que se esperar que ele atue em  conformidade com o Direito, 

muito menos que aceite as consequências, já que estas não foram  bem indicadas18.   

Em resumo, ao incorporar o conceito de serviço na Constituição, o constituinte  

utilizou-se da definição de serviço derivada do Direito Privado para esclarecer os 

limites ou as  fronteiras deste conceito, ou seja, as noções de serviço como um 

esforço humano e uma  obrigação de fazer permitem que sejam mais precisas as 

fronteiras do conceito de serviço19, de  modo que estas características se tornam 

inerentes a ele e, por sua vez, deve ser analisado como  necessário, rígido e exaustivo, 

sem que se dê a ele um conteúdo sugestivo, flexível e  exemplificativo. Por isso, o rol 

de serviços na lista anexa à LC nº 116/03 é taxativo, ainda que  esta E. Corte permita 

uma interpretação extensiva das atividades elencadas em cada um dos  itens20. No 

entanto, mesmo que se utilize de tal decisão como precedente para que seja feita  

uma análise extensiva dos tópicos elencados nessa lista, a atividade da Recorrente 

não pode ser  enquadrada em nenhuma das que ali se encontram, conforme será 

explicitado adiante, pois  ausente o pressuposto mínimo para isso. Ou seja, para 

poder interpretar de maneira extensiva  essa lista anexa pressupõe-se a existência 

de um serviço, o que inexiste no presente caso.  

Dessa forma, ao considerar que o conceito de serviço delimitado pela  

Constituição de 1988 para fins de incidência do ISSQN depende da existência de uma 

obrigação  de fazer, verifica-se a falta de subsunção das atividades desenvolvidas 

pela Recorrente à norma  constitucional. A Recorrente disponibiliza veículos aos seus 

consumidores e estes são guiados  por meio de inteligência artificial, isto é, sem a 

necessidade de interferência humana na sua  condução. Portanto, desde logo, cabe 

                                                     
18 ÁVILA, Humberto. Constituição, liberdade e interpretação. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 14. 
19 Idem. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as noções de tipo e 
conceito. 1ª.  Ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 41. 
20 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tese 296: “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se 
refere o  artigo 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre 
as atividades  inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”. 
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estabelecer: a atividade aqui prestada, ao contrário do que  alega a Fazenda 

Municipal, não encontra paralelo nas atividades prestadas por outros  aplicativos, 

como Uber, 99Pop e Cabify, pois, nestes, há a contratação de serviço de transporte,  

enquanto no caso em tela há simples locação de um veículo. Ou seja, enquanto 

nestas outras haverá um serviço de deslocamento realizado por um motorista, por 

intermédio de plataforma  digital, no presente escopo vemos simples cessão de 

direito de uso de um veículo.   

Assim, pelo exposto, a autuação lavrada indica que a Fazenda Municipal  

pretende defender que as atividades desempenhadas pela Recorrente se 

enquadrariam em uma  destas duas hipóteses: (i) a tributação do uso de Inteligência 

Artificial como se fosse um serviço  de transporte; ou (ii) a tributação do aplicativo 

criado pela Recorrente para viabilizar a locação dos veículos como se fosse um 

serviço de intermediação. Explica-se.  

A primeira hipótese refere-se à ideia de se tributar a empresa autuada pela  

prestação de um serviço de transporte, entretanto, isso só seria possível se a 

contratação fosse  necessariamente pelo transporte e este fosse prestado por 

outrem, com a existência de esforço  humano. Entretanto, o que ocorre na situação 

em questão é o aluguel de um veículo por um  período de tempo determinado e que 

pode ser conduzido a outro ponto por meio de tecnologia a ele acoplada, podendo até 

mesmo ficar parado, a depender da vontade do cliente. Ou seja, o  indivíduo pode 

inclusive alugar o veículo e dormir dentro dele em um local estacionado, se  assim 

quiser, ou, simplesmente, exibi-lo em sua garagem durante um determinado período 

de  tempo. Essas características afastam a caracterização de tal atividade como um 

serviço de  transporte e permitem a sua caracterização como uma locação de bem 

móvel, fato esse que prejudica a incidência do ISSQN pelo item 16.02 da Lista Anexa 

à LC nº 116/03.  

A segunda hipótese diz respeito à tentativa de enquadrar o aplicativo  

desenvolvido pela Recorrente como um intermediário na atividade de locação de 

veículos, o  que também não merece prosperar. Isso porque, no caso em tela, há 

apenas duas partes na  relação e, desse modo, falta o item essencial em uma 

“intermediação” que, pela própria  semântica da palavra, refere-se a algo que está 

entre outras partes, ou seja, deve haver no  mínimo três partes. Em caso de outros 
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serviços de transporte por aplicativo, como Uber, 99Pop e Cabify, as plataformas são 

terceiras à relação, vez que intermediam o serviço prestado por um  motorista e um 

passageiro que solicita esse transporte. Desse modo, há um efetivo serviço com  

prestação humana, consubstanciado em uma obrigação de fazer, realizado mediante  

contraprestação econômica do cliente, que apenas faz a solicitação por meio do 

aplicativo  disponibilizado por uma dessas plataformas. Em resumo, resta claro que 

há três partes nessa  relação, quais sejam: (i) o motorista; (ii) o passageiro; e (iii) a 

plataforma que intermedia a relação. A título exemplificativo, isso pode ser facilmente 

confirmado pela Uber em seu site21,  veja-se:  

 

“A Uber é uma plataforma de tecnologia que conecta motoristas parceiros com usuários 

por meio de um aplicativo para smartphones. Veja a seguir como  funciona. Nas cidades 

onde a Uber opera, você pode solicitar uma viagem por  meio do aplicativo. Sua 

solicitação será enviada aos motoristas parceiros nas  proximidades. Se um motorista 

parceiro aceitar sua solicitação de viagem, seu  aplicativo mostrará o tempo estimado 

para que o motorista chegue ao ponto  de embarque.”  

 

Com efeito, a prestação do serviço de intermediação, naquele caso, é 

dependente  de um terceiro, o motorista, que pode aceitar ou não a corrida. Em 

contrapartida, no presente  caso, o aplicativo disponibilizado pela Recorrente é 

utilizado para que o cliente solicite uma  atividade que será realizada pela própria 

tecnologia acoplada ao carro, de modo que há apenas  duas partes nessa relação, 

excluindo-se o motorista, o que impossibilita a caracterização de tal  atividade como 

um serviço de intermediação e, via de consequência, a incidência do ISSQN com base 

no item 10.02 da lista de serviços anexa à LC nº 116/03.  

Ou seja, o aplicativo que os clientes utilizam para fazer uso da atividade  

disponibilizada pela Recorrente é feito por ela e para ela mesma, visto que não há um 

terceiro  na relação, o que afeta o requisito de se tributar um serviço com 

contraprestação para outrem.  Por fim, cumpre ressaltar que também não há 

qualquer cabimento na alegação de que o  atendimento 24 horas realizado através 

do aplicativo seria suficiente para enquadrar a atividade  da Recorrente como serviço, 

                                                     
21  BRASIL, Uber. Como a Uber funciona? Disponível em: <https://help.uber.com/pt-
BR/riders/article/como-a uber-funciona?nodeId=738d1ff7-5fe0-4383-b34c-4a2480efd71e>. Acesso 
em: 01 de ago. de 2020. 
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isso porque essa funcionalidade, assim como o aplicativo em si, é  atividade-meio22 

inerente à atividade-fim (locação dos veículos) da empresa. Afastada a  comparação 

dessa atividade com os serviços de transporte e de intermediação, passa-se a  

analisar à qual atividade a operação da Recorrente se assemelha.  

 

2.3 – A CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE PRESTADA COMO LOCAÇÃO DE  VEÍCULOS   

 

Em continuidade ao que foi exposto e já superado, a atividade realizada pela 

ora  Recorrente não pode ser classificada como uma prestação de serviços, haja vista 

a inexistência de esforço humano e tampouco a obrigação de fazer por parte da 

empresa. A partir dessa  conclusão, poder-se-ia questionar: “Afinal, qual é a atividade 

desempenhada pela  contribuinte?”. A atividade realizada pela Recorrente já foi 

analisada e definida por esta Corte,  inclusive sobre a impossibilidade de se tributá-

la pelo ISSQN: trata-se da atividade de locação  de bens móveis, conforme passamos 

a expor abaixo.  

Em primeiro lugar, é importante salientar que a tecnologia empregada nos  

veículos adquiridos pela Recorrente e disponibilizados para locação foi desenvolvida 

por  empresa terceira e consiste em um conjunto de sensores de localização, GPS, 

infravermelho e  câmeras de reconhecimento de ambiente e faz com que os veículos 

adquiram autonomia para  se locomoverem sozinhos. Nesse sentido, a tecnologia 

que permite que os veículos “dirijam  sozinhos” é um acessório integrado a eles, 

assim como um GPS comum ou até mesmo os  dispositivos de piloto automático de 

carros mais simples, que possibilitam que os veículos  mantenham uma velocidade 

programada23 em uma autoestrada. Em outras palavras, o que  permite a locomoção 

autônoma do veículo é um acessório acoplado e não a prestação de um  serviço pela 

Recorrente. Ou seja, a Recorrente simplesmente aluga veículos com um opcional 

como outro qualquer, que só pode ser controlado pelos locatários dos automóveis.  

Além disso, o aplicativo disponibilizado pela Recorrente apenas foi 

programado  para viabilizar o contato entre os locadores dos veículos e a empresa, 

                                                     
22 BARRETO, Aires F. ISS – Intributabilidade das Atividades-Meio: Imperativo Constitucional. Direito 
Tributário  Contemporâneo. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 33. 
23 RIBEIRO, Rodrigo. Qual a diferença entre piloto automático e limitador de velocidade? Disponível 
em:  <https://revistaautoesporte.globo.com/Servico/noticia/2020/01/qual-diferenca-entre-piloto-
automatico-e limitador-de-velocidade.html>. Acesso em: 15 de jul. de 2020. 
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bem como possibilitar o  pagamento pela locação dos automóveis que, por sua vez, 

têm seus valores calculados com base  no tempo de utilização e na distância 

percorrida, exatamente como cobram as concorrentes da  empresa que também 

alugam automóveis24. A única diferença entre a Recorrente e tais  empresas é que 

algumas destas ainda não disponibilizam para locação veículos com o acessório  de 

direção autônoma. Referida diferença, contudo, não é capaz de afastar a correta  

caracterização daquilo que é efetivamente praticado pela empresa: a 

disponibilização de  veículos para serem usados por um determinado período por 

terceiros, ou seja, exatamente  aquilo que qualifica um contrato como de locação. 

Portanto, resta comprovado que a atividade  realizada pela empresa é a locação de 

bens móveis, haja vista possuir um modus operandi igual  ao das empresas do setor 

de locação de veículos.  

Destaca-se, essas definições são de suma importância para determinar em 

qual  conceito cada instituto jurídico merece ser enquadrado. O exame detalhado das 

atividades  realizadas pela Recorrente permite constatar a existência de verdadeira 

locação de bens móveis,  atividade esta que não se enquadra ao conceito de serviço 

e, por consequência, não pode ser  objeto de tributação pelo ISSQN.  

Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência robusta sobre a  

inexigibilidade de ISSQN sobre as atividades de locação, exatamente por não se 

enquadrarem  no conceito de serviço previsto constitucionalmente. É paradigmático, 

nesse sentido, o  julgamento do RE nº 446.003, de relatoria do Ministro Celso de Mello, 

decisão na qual restou  consignado que o aluguel não se confunde com o conceito 

de serviço previsto na Constituição  por constituir uma obrigação de dar, vejamos:  

 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) - LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - 

INADMISSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DA INCIDÊNCIA DESSE TRIBUTO MUNICIPAL - 

DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (OBRIGAÇÃO  DE DAR OU 

DE ENTREGAR) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  (OBRIGAÇÃO DE FAZER) - 

IMPOSSIBILIDADE DE A LEGISLAÇÃO  TRIBUTÁRIA MUNICIPAL ALTERAR A DEFINIÇÃO E 

O ALCANCE  DE CONCEITOS DE DIREITO PRIVADO (CTN, ART. 110) - 

INCONSTITUCIONALIDAPE DO ITEM 7 9 DAANTIGA LISTA DE  SERVIÇOS ANEXA AO 

                                                     
24 BRASIL, Localiza. Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro. Disponível em:  
<https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf>. Acesso em: 
25 de jul.  de 2020. 
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DECRETO-LEI N° 406/68 - PRECEDENTES DO  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO 

IMPROVIDO” (g.n.) (STF  – Segunda Turma – RE 446.003 – Relator: Min. Celso de Mello 

– Publicação:  30/05/2006) (Grifos nossos)  

 

Inclusive, tantas foram as oportunidades que esta Corte se debruçou sobre o 

tema  da tributação da locação de bens móveis pelo ISSQN que tal discussão 

ocasionou na Proposta  de Súmula Vinculante nº 35, que deu origem à Súmula 

Vinculante nº 31, de redação “É  inconstitucional a incidência do Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre  operações de locação de bens 

móveis”25. Com efeito, o principal paradigma que resultou na  elaboração da referida 

súmula foi o acórdão proferido no RE nº 116.121, com redação dada  pelo Ministro 

Marco Aurélio:  

 

“IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CONTRATO DE LOCAÇÃO. A  terminologia constitucional 

do Imposto sobre Serviços revela o objeto da  tributação. Conflita com a Lei Maior 

dispositivo que imponha o tributo  considerado contrato de locação de bem móvel. Em 

Direito, os institutos, as  expressões e os vocábulos têm sentido próprio, descabendo 

confundir a  locação de serviços com a de móveis, práticas diversas regidas pelo Código  

Civil, cujas definições são de observância inafastável - artigo 110 do Código  Tributário 

Nacional.” (STF – Plenário – RE 116.121 – Relator: Min. Octavio  Gallotti – Redador do 

acórdão: Min. Marco Aurélio – Publicação:  28/05/2001)   

 

Naquela oportunidade, o Ministro Marco Aurélio fez questão de identificar a  

diferenciação entre a prestação de serviços e a locação de bens móveis, ao ponto de 

definir que  a prestação de um serviço está diretamente ligada a um esforço humano 

e este, por sua vez, não  se confunde com o conceito civilista da locação de bens 

móveis, àquela época trazido no artigo  1.18826 do Código Civil de 1916, consistente 

na obrigação de dar um bem por tempo  determinado, em suma. Portanto, é evidente 

a possibilidade de se traçar um paralelo entre o  voto vencedor proferido naquela 

oportunidade com a situação fática presente nestes autos, que  subsiste no fato de 

                                                     
25  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante: SV 31. DJ: 17/02/2010. Disponível em:  
<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula779/false>. Acesso em: 07 de ago. de 
2020. 
26  CC, “Art. 1.188 Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo 
determinado, ou  não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.” 
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a Recorrente ter a mera obrigação de ceder o uso do veículo por determinado  tempo 

aos locadores para que estes o utilizem como bem entenderem e paguem pelo tempo  

usufruído e pela distância percorrida, ou seja, por tempo determinado. Não obstante, 

ainda na  mesma decisão, faz-se necessária a leitura de excerto do voto do Ministro 

Celso de Mello que  aponta a incidência do ISSQN apenas em obrigações de fazer e 

que não se confundem com locação de bens móveis, pois esta última configura uma 

obrigação de dar, veja-se:  

 

“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.  

Na realidade, a locação de bens móveis configura verdadeira obrigação de  dar, como 

resulta claro do art. 1.188 do Código Civil: "Na locação de coisas,  uma das partes se 

obriga a ceder à outra, por tempo determinado, ou não, o  uso e gozo de coisa não fungível, 

mediante certa retribuição".”(Grifos nossos)  

 

É importante dizer que o Código Civil de 2002 sequer alterou a redação trazida  

no código anterior, razão pela qual não há sentido em se dizer que o entendimento a 

respeito  do que configura a locação de bens móveis deveria ser diferente no presente 

caso. Reitera se, porque fundamental: esta E. Corte possui jurisprudência 

consolidada sobre a definição do  que configura locação de bens móveis como 

obrigação de ceder/dar alguma coisa por tempo  determinado em troca de uma 

contraprestação. Assim, não é difícil perceber que esta é  exatamente a atividade 

desempenhada pela Recorrente, em que há a disponibilização de  veículos para que 

os locatários os utilizem para o seu próprio transporte. Não à toa, o próprio  objeto 

social da Recorrente exprime isso, ao apontar que a atividade da empresa é  

“Disponibilizar veículos para que transportem pessoas dentro dos limites do 

Município”. A mera análise semântica do que dispõe o objeto social, por si só, já 

permite concluir estarmos  diante de uma locação de automóveis para utilização dos 

locatários como meio de locomoção.  

Por isso, não restam dúvidas quanto à impossibilidade de se enquadrar a  

operação de locação realizada pela Recorrente como serviço para encaixá-la dentro 

das  materialidades submetidas ao ISSQN. A locação de bens móveis não se amolda 
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à hipótese de  incidência do referido imposto, por decisão deste Tribunal já sumulada. 

Embora seja  despiciendo dizer, a obrigação tributária só surge se o fato se enquadra 

à hipótese abstrata de  incidência, o que não ocorre no caso em questão27.  

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também reconheceu o não  

enquadramento da atividade de locação de automóveis ao conceito de serviço, 

relembrando  inclusive o paradigma desta Corte citado há pouco, note-se:  

 

“ISS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. COTEJO ANALÍTICO  NÃO-CONFIGURADO. 

DEBATE EM TORNO DE DIREITO LOCAL.  ARGÜIÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE 

NATUREZA  CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NATUREZA  JURÍDICA. 

OBRIGAÇÃO DE DAR OU ENTREGAR. AUSÊNCIA DE  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 

110 DO CTN. INSTITUTOS DE  DIREITO PRIVADO. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO 

DECRETO-LEI  406/67. PRECEDENTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL.”(STJ 

– Segunda Turma – REsp 668.345 – Relator: Min. Franciulli Netto – Publicação: 

14/03/2005)  

 

Apesar das decisões proferidas no Superior Tribunal de Justiça não 

vincularem  esta Corte, cumpre aqui ressaltar que o relator do caso, Ministro Franciulli 

Netto, fez valer o  exato entendimento já manifestado por esta Corte constitucional, 

tanto a respeito do conceito  de serviço, quanto a respeito da locação de bens móveis. 

Entretanto, é importante apontar o  caso por se tratar de uma situação muito similar 

à do contribuinte, por também lidar  especificamente com a locação de automóveis.  

Desse modo, é mais do que evidente que a pretensão da Recorrida é alargar o  

conceito de serviço para além da hipótese de incidência autorizada 

constitucionalmente, para  se tributar a atividade de locação de automóveis como se 

serviço fosse. Esta conduta representa  uma clara violação à Carta Magna, haja vista 

o conceito de serviços previsto  constitucionalmente não abranger a definição de 

aluguel de bens móveis. Subsidiariamente,  também verificamos um ataque ao artigo 

110 do CTN, por pretender alterar o conceito de  locação de bens móveis que é 

derivado do Direito Privado. Por isso, o que se defende neste  caso é a 

inconstitucionalidade do referido Auto de Infração, em razão da tentativa do 

Município  de extrapolar os limites da sua competência tributária para tributar pelo 

                                                     
27 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p.51. 
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ISSQN a atividade de  locação de automóveis, o que viola frontalmente a Constituição 

e vai de encontro à Súmula  Vinculante nº 31 desta Corte. Além disso, a autuação em 

questão fere o princípio da legalidade  constitucional, como se passa a dispor.  

 

2.4 – A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE   

 

A priori, importante lembrarmos que a legalidade é a base na qual se sustenta 

o  Estado de Direito e o princípio da legalidade é o fundamento de toda a tributação, 

sem o qual  não é possível falarmos em Direito Tributário. A legalidade em sentido 

amplo encontra-se  disposta no artigo 5º, inciso II, da Constituição, por meio do qual 

“ninguém será obrigado a  fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei”. Nesse escopo, para fins de  aplicabilidade em âmbito tributário, tal princípio 

adquire nova forma no artigo 150, inciso I. A  partir deste dispositivo, passa-se a exigir 

especificamente lei para instituição ou para majoração  de exações tributárias. 

Diferente daquilo que é prescrito de modo geral no artigo 5º, este  dispositivo exige 

lei específica para a instituição tributária, sem abertura para autorizações  genéricas 

ou delegadas a instrumentos infralegais. Assim, a relevância desse princípio é  

evidente ao considerarmos que o legislador constituinte reservou um dispositivo 

especial dentro  do texto constitucional para ressaltar sua importância ao tratarmos 

da criação de um tributo ou do aumento da carga tributária. Isso significa que toda 

autoridade administrativa deve agir com  respaldo específico em lei e, 

especificamente, que essa tenha base na Carta Magna. No entanto,  no caso em tela, 

vemos a pretensão do Município de alargar o fato gerador do ISSQN para  tributar 

uma atividade que, além de não estar prevista em lei, também se assemelha à locação  

de bens móveis, sobre a qual não incide esse imposto segundo entendimento já 

consolidado  nesta Corte, como supracitado. Em outras palavras, a pretensão de se 

tributar a atividade  realizada pela Recorrente vai de encontro à legalidade 

constitucional, pois não há um item na  lista anexa à LC nº 116/03 que autoriza a 

tributação pelo ISSQN da “disponibilização de carros  com direção autônoma para 

utilização de terceiros”, mais do que isso, um eventual item que  pretendesse incluir 

tal atividade à lista anexa à Lei de ISSQN seria uma tentativa de camuflar  de 

legalidade uma norma flagrantemente inconstitucional, haja vista a ausência de 
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autorização  constitucional para a incidência desse imposto sobre atividade cujo 

núcleo seja a locação de um  bem móvel.   

Ainda, não é cabível tributar a atividade realizada pela Recorrente como serviço  

de transporte, amoldável ao item 16.02 da Lista Anexa à LC nº 116/03, tampouco 

como serviço  de intermediação, conforme o item 10.02 dessa mesma lista anexa. 

Tal alegação só representa a tentativa do Município de aumentar sua arrecadação 

tributária ao autuar a Recorrente pela  prática de uma atividade que não se amolda a 

nenhum dos itens mencionados, uma vez que já  superadas as diferenças existentes 

entre esta e os serviços de transporte e de intermediação.  Assim, não há que se falar 

em nenhuma dessas duas hipóteses tributáveis por ISSQN relativamente à atividade 

da empresa, pois esta se resume à disponibilização de um aplicativo  para o aluguel 

de veículos que serão conduzidos por tecnologia acoplada a eles, o que afasta a  sua 

caracterização como o disposto nos itens 16.02 e 10.02 dessa lista anexa citada. Por 

isso, o  Auto de Infração em comento viola a legalidade ao refletir a tentativa 

municipal de alargar as  hipóteses de incidência do ISSQN anteriormente previstas 

para abarcar uma situação fática  distinta.  

Com efeito, HUGO DE BRITO MACHADO entende que podemos extrair dois  

sentidos do princípio da legalidade, quais sejam: em primeiro lugar, o de que o tributo 

precisa  ser cobrado mediante o consentimento daqueles que o pagam e, em segundo 

lugar, o de que o  tributo deve ser cobrado conforme as normas objetivamente postas, 

de modo que haja segurança  nas relações entre o Fisco e os contribuintes28. Isso 

porque é a legalidade que transforma a  relação tributária em uma relação jurídica, 

retirando-a do campo do mero arbítrio estatal. É  exatamente em razão desse 

princípio que a relação jurídico-tributária toma forma de uma  relação de direito e não 

mais de poder, característica de um Estado Democrático de Direito.  Assim, 

especialmente para o Direito Tributário, é preciso considerarmos o princípio da  

legalidade como uma relação de conformidade com a lei em sentido formal, enquanto 

ato  oriundo do órgão que possui a competência delegada pela Constituição para 

legislar como regra  de comportamento genérica e coativa, não apenas em sentido 

material, de maneira a assegurar  a garantia individual e específica do contribuinte 

                                                     
28  MACHADO, Hugo de Brito. Os Princípios da Tributação na Constituição de 1988. São Paulo: 
Malheiros. 6ª  ed. 2019, p. 23. 
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contra uma tributação arbitrária do Estado.  Em resumo, não basta a pretensão 

municipal em onerar qualquer contribuinte sob o pretexto de  haver um serviço, mas 

deve haver previsão legal específica e prévia autorização constitucional  para tanto, 

devendo o mesmo ser tributável, conforme os requisitos já explicitados.  

Ou seja, a não observância ao princípio da legalidade indica o rompimento do  

pacto firmado entre Estado e contribuinte, transformando a tributação, que deixa de 

ser uma  relação jurídica e volta a ser uma relação de poder. E nem se diga que a 

legalidade é um  princípio meramente formal e de menor valor quando analisada em 

suposto conflito com os  princípios da solidariedade e da capacidade contributiva. 

Conforme apontado por MARTHA TORIBIO LEÃO, a legalidade é a norma instrumental 

que assegura aos cidadãos que a sua  liberdade só poderá ser restringida através da 

lei, aqui entendida como instrumento normativo  produzido em uma forma 

predeterminada, através de representação política e de aplicação  geral, e que esta 

irá garantir o tratamento isonômico. A Constituição não determina que os  tributos 

podem ser cobrados por meio da solidariedade, da capacidade contributiva ou da  

igualdade, mas tão somente devem ser instituídos por meio de lei, sem espaços para 

analogias 29 ,  vez que a proteção do indivíduo e a garantia de seus direitos 

fundamentais face à arbitrariedade  do Estado é a ratio legis por trás da criação das 

limitações ao poder de tributar por parte do  legislador constituinte. É o que se passa 

a demonstrar agora.  

 

2.5 – A INAPLICABILIDADE DOS ARGUMENTOS CONSEQUENCIALISTAS   

 

Por oportuno, é fundamental destacar que não procede qualquer tipo de  

argumentação consequencialista no sentido de que a atividade da Recorrente deveria 

ser  submetida à tributação pelo ISSQN, em razão de (i) uma pretensa justiça fiscal 

no sentido de  que se não houver a incidência do ISSQN, existiria uma capacidade 

contributiva não alcançada;  e (ii) que se estaria privilegiando uma concorrência 

desleal ao desonerar a atividade exercida  pela Recorrente. Preliminarmente, já 

impende destacar que permitir a tributação de situações  não previstas em lei, com 

                                                     
29 LEÃO, Martha Toribio. O Direito Fundamental de Economizar Tributos. São Paulo: Malheiros. 2018, 
p. 299. 
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fundamento em uma pretensa justiça fiscal ou solidariedade, viola  não só as regras 

constitucionais da segurança jurídica, da legalidade e da isonomia, como  também o 

§ 1º do artigo 108 do CTN, que veda a tributação por analogia.  

Quanto ao primeiro ponto, imperioso que não prospere qualquer argumento no  

sentido de que em razão de uma suposta eficácia positiva do princípio da capacidade  

contributiva seja permitida a tributação de atos e negócios jurídicos não previstos  

expressamente na hipótese de incidência legalmente prevista. Nesse escopo, 

irretocáveis as  considerações de HUGO DE BRITO MACHADO, quando sustenta que 

os princípios da  capacidade contributiva e isonomia não podem servir como 

fundamento para uma ampliação  das normas de incidência tributária, em 

decorrência da atividade interpretativa, uma vez que  tais princípios devem ser 

conjugados de forma harmônica com a estrita legalidade tributária30.  

Desse modo, se afigura inconstitucional o alargamento da hipótese de 

incidência  do ISSQN para alcançar as manifestações econômicas decorrentes da 

disponibilização de  automóveis realizada pela Recorrente que, frise-se, é uma 

situação que não se amolda a nenhum  dos itens identificados na Lista Anexa à LC 

nº 116/03, uma vez que a mera detenção de  capacidade econômica para contribuir 

não gera, por si só, o direito do Fisco de tributar tal  situação. Não resta dúvidas de 

que é inadmissível que, à luz do atual Sistema Constitucional  Tributário, pretenda-

se concretizar a justiça fiscal, fundada em valores sociais e coletivos, para  alcançar 

situações economicamente relevantes, ignorando, assim, a rígida repartição de  

competências tributárias e os direitos e garantias individuais, que, fixados por meio 

de regras,  representam verdadeiros limites à atividade tributária impositiva do 

Estado. Em outras palavras, não se pode admitir qualquer tentativa de tributar da 

mesma forma duas situações diferentes do  ponto de vista jurídico, mas que revelam 

similitude com relação ao conteúdo econômico,  alicerçado única e exclusivamente 

na solidariedade social, o que resulta na impossibilidade de  se tributar por ISSQN a 

atividade realizada pela Recorrente. Além disso, caso entendam que a  tributação da 

atividade é imprescindível, a Constituição ainda assegura à União, em seu artigo  154, 

a competência residual para alcançar manifestações de riqueza até então não 

                                                     
30 MACHADO, Hugo de Brito. A Norma Antielisão e outras alterações no CTN. IOB – Repertório de  
Jurisprudência: tributário, constitucional e administrativo, n. 7. São Paulo: IOB, 2001, p. 197. 
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previstas pelo  texto constitucional.  

Quanto ao segundo argumento, no sentido de que não tributar as atividades 

da  Recorrente configuraria uma desoneração indevida, o que viabilizaria uma 

concorrência  desleal, é preciso destacar que qualquer player do mercado que 

pretenda atuar na locação de carros completamente autônomos também deverá, em 

tese, se submeter ao mesmo tratamento  fiscal. Portanto, esse argumento deve ser 

analisado sob o viés do mercado em que a Recorrente  está inserida, qual seja: o da 

locação de veículos, sobre a qual não incide o ISSQN e que,  destaque-se, não se 

assemelha a qualquer atividade ensejada na autuação lavrada pela Fazenda  

Municipal, quais sejam: serviço de transporte ou de intermediação. 

Consequentemente, o que  ensejaria violação aos princípios constitucionais da livre 

concorrência e da isonomia seria o  fato de a empresa recolher um tributo sem que o 

mesmo seja feito por suas concorrentes, pois, para contribuintes que manifestam 

atividade semelhante, a tributação deve ser a mesma. Com  efeito, se ‘A’ realiza 

locação de veículos e isso não enseja o recolhimento de ISSQN; a atividade  da 

Recorrente, que é similar à de ‘A’, também não se submete ao ISSQN, pois esta possui  

apenas um diferencial que é o uso de Inteligência Artificial, mas a essência é a 

mesma.  

O que a Fazenda Municipal pretende, portanto, é atribuir uma interpretação  

extensiva ao termo serviço previsto constitucionalmente, sob o fundamento de que a 

atividade prestada pela Recorrente seria conomicamente similar àquela prestada 

pelos aplicativos Uber,  99 Pop ou Cabify. Tal premissa centra-se na utilização 

daquilo que a doutrina chama de  consideração ou interpretação econômica e não 

encontra respaldo para ser aplicada em nosso  sistema. Nesse sentido, nas palavras 

de DANIELA GUEIROS DIAS, a adoção de uma  interpretação econômica da hipótese 

de incidência tributária nos leva ao cenário atual, em que os fins da tributação são 

constantemente utilizados como justificativa para a própria tributação  e os limites 

ao poder de tributar se confundem com o seu fundamento. Dessa forma, é evidente  

que uma interpretação econômica da legislação tributária viola a legalidade por três 

razões  principais, quais sejam: (i) exigir do contribuinte tributo não previsto em lei, 

visto que a  interpretação econômica é utilizada para expandir a hipótese de 

incidência normativa, criando  uma norma antes não prevista no ordenamento 
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jurídico; (ii) atribuir ao intérprete a competência  para instituição de norma reservada 

à lei elaborada pelo Poder Legislativo, com clara violação  ao ordenamento jurídico, 

sob o pretexto de se interpretar uma norma e, com isso, tributar um  fato não 

alcançado pela norma impositiva com base na identificação de suas características  

econômicas; e (iii) ao ampliar-se o antecedente da norma tributária por via 

interpretativa ou  criar uma nova norma para que o fato economicamente equivalente 

possa também ser objeto  da tributação há uma flexibilização de dois atributos 

essenciais da lei: a generalidade e a  abstração, pois o intérprete já sabe quais os 

casos alcançados pela norma, bem como os  contribuintes que se verão afetados 

pela introdução dessa nova norma. Ainda, a interpretação  econômica afeta os ideais 

de calculabilidade, porque impacta negativamente na capacidade de  o contribuinte 

prever as consequências jurídicas dos atos e negócios por ele praticados, e de  

confiabilidade, uma vez que o contribuinte que escolheu praticar um ato por saber 

que não seria  objeto daquela tributação é surpreendido por sua inclusão na hipótese 

de incidência de uma  norma preexistente e com fato gerador diverso31. Desse modo, 

alargar a hipótese de incidência  do ISSQN para abarcar a atividade realizada pela 

Recorrente fere o princípio basilar do nosso  sistema por onerar a contribuinte sem 

que esta pudesse planejar suas ações anteriormente.  

Isso significa dizer que os argumentos políticos sobre a existência de 

capacidade  contributiva ou de necessidade de recursos por parte do Município são 

incapazes de superar a  falta de autorização constitucional e de previsão legal para 

a incidência nesse caso, visto que a  capacidade econômica é condição necessária 

para incidência tributária, mas não é suficiente, o  que nos leva ao entendimento de 

que a mera manifestação de capacidade contributiva não merece ser tributada sem 

que haja previsão legal. Em outras palavras, a capacidade econômica  de um 

contribuinte só pode ser tributada mediante um dispositivo: a Lei; e não com 

fundamento  em solidariedade e justiça social, do contrário, nos veríamos em uma 

grave crise institucional  e de uma hipótese manifesta de insegurança jurídica.   

Nessa toada, estaríamos diante de uma aparente contradição entre segurança 

                                                     
31 DIAS, Daniela Gueiros. A Interpretação Econômica no Direito Tributário Brasileiro. RDT Atual [online]. 
n.  37. 2017. Disponível em: <https://ibdt.org.br/RDTA/38/a-interpretacao-economica-no-direito-
tributario brasileiro/> Acesso em: 03 de ago. de 2020. 
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jurídica e finalidades estatais para fins de tributação, contudo, HUMBERTO ÁVILA nos  

demonstra que a relação entre solidariedade e segurança jurídica não é de oposição, 

mas de  complementação, posto que o princípio da segurança jurídica serve para 

positivamente garantir  a respeitabilidade ao contribuinte como cidadão racional, a 

fim de afastar a arbitrariedade do Estado32. Assim, o autor ensina-nos que ser livre 

implica em poder saber sobre o que decidir,  querer conscientemente decidir em 

determinado sentido e poder arcar responsavelmente com  as consequências dessa 

decisão. Ademais, assevera que quando o indivíduo deixa de ser tratado  como sujeito 

e passa a ser tratado como objeto de direito, o Estado fere a capacidade racional  do 

ser humano, ao impedi-lo de exercer autonomamente seu poder de decidir e quais 

propósitos  quer conceber, além de quais responsabilidades quer assumir e com 

quais consequências quer  contar. Este é o mesmo Estado que viola a dignidade do 

ser humano quando o manipula ou o  coage. Isso porque não existe liberdade quando 

o indivíduo não conhece as opções de ação  disponíveis nem possui condições 

mínimas de prever as consequências que cada uma delas  produzirá.33 Nas palavras 

do autor, é nesse momento que “deixa a vida de decorrer de sua  própria vontade – e, 

por conseguinte, de propósitos por ele próprio concebidos e escolhidos – passa a 

depender da vontade de outro e de objetivos externa e arbitrariamente impostos”34.  

Esta é exatamente a situação fática que a contribuinte se encontra nesse caso: 

ao adquirir  veículos no intuito de locá-los, a empresa sequer vislumbrava a 

possibilidade de  questionamento da municipalidade a respeito da tributação das 

suas atividades pelo ISSQN,  não podendo, sem específica previsão legal, ser 

surpreendida por uma tributação não definida.   

Por isso, superado o descabimento das alegações do Município de se tributar 

por  uma justiça fiscal ou para evitar uma desoneração indevida, passamos a expor 

o tratamento  dado por esta Suprema Corte sobre o conceito de serviço e a tributação 

do ISSQN, de maneira  a afastar qualquer dúvida sobre a inconstitucionalidade em se 

cobrar tal imposto por uma atividade que não é tributável por este, com base na 

Constituição.  

 

                                                     
32 ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. São Paulo: Malheiros. 5ª ed. 2019, pp. 704-706. 
33 Idem. Constituição, Liberdade e Interpretação. São Paulo: Malheiros. 2019, pp. 11-12. 
34 Idem, p. 13. 



198 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

3 – A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

Por fim, vale rememorar que recentemente este Tribunal tem proferido novas  

decisões a respeito do conceito de serviço e da incidência do ISSQN. No presente 

tópico, faremos o distinguish entre tais decisões e o caso em tela, ou seja, 

demonstraremos que referidas  decisões não são aplicáveis a este recurso porque a 

situação fática aqui analisada é diversa.  Além disso, a despeito do não 

enquadramento das referidas decisões à questão ora discutida,  também serão 

expostos neste tópico os equívocos e contradições presentes nas mesmas.  

As novas decisões desta Corte a respeito de ISSQN têm buscado fugir do  

entendimento já consolidado pela jurisprudência de que o conceito de serviço 

prescinde  obrigatoriamente de uma obrigação de fazer e de um esforço humano, 

assim como explicitado  no tópico acima que trata do assunto, para dar um 

entendimento amplo ao conceito de serviço que consistiria em trazer “utilidade para 

outrem, a partir de um conjunto de atividades  materiais ou imateriais, prestadas com 

habitualidade e intuito de lucro, podendo estar  conjugada ou não com a entrega de 

bens ao tomador”35. Entretanto, tal entendimento não se  aplica para a presente 

autuação, isso porque o referido paradigma tem como objeto atividades realizadas 

por operadoras de planos de saúde, que envolvem atividades com obrigações 

complexas, assim como recente decisão desta Corte sobre a incidência de ISSQN em 

contratos  de franquia. Com efeito, não é difícil perceber que referidas atividades são 

diversas a uma  simples obrigação de dar, como a que se verifica na locação de 

veículos do caso em questão.   

Desse modo, as decisões recentes discutiam a constitucionalidade dos itens 

que  tratam da atividade de planos de saúde e de franquia presentes na lista anexa à 

LC nº 116/03 e diferem da presente situação, que trata de uma mera locação. E não 

podemos olvidar que a  inclusão do item “locação de bens móveis” já foi vetada e 

reconhecida como inconstitucional  por este Tribunal. Ou seja, mesmo que se 

entenda por uma eventual interpretação mais ampla  do conceito de serviço, que 

permita sua definição com viés econômico para fins tributários, de  modo a viabilizar 

                                                     
35  BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 651.703, Tribunal Pleno, Voto do 
Ministro  Relator Luiz Fux, julgado em 29.09.2016, p. 33 do acórdão. 
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a tributação de serviços para além de requisitos como obrigação de fazer e de esforço 

humano, tal entendimento, ainda assim, não abriria margem para que houvesse a  

tributação de uma simples locação. Inclusive, essa mesma discussão ocorreu 

durante o  julgamento da já mencionada Proposta de Súmula Vinculante nº 35, que 

resultou na Súmula  Vinculante nº 31, o qual naquela oportunidade houve o 

questionamento a respeito de se incluir ao final da súmula o trecho “é 

inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de  Qualquer Natureza – ISS 

sobre operações de locação de bens móveis dissociadas da prestação  de serviços”. 

Contudo, na ocasião, o Ministro Cezar Peluso afirmou que a redação da súmula  já 

restaria clara do modo como foi publicada (sem o trecho final), pois a locação de bens 

móveis  não suporta a incidência do ISSQN e não haveria a necessidade de se 

dissociar uma prestação  de serviço, o que abriria margem para a tributação, 

independente de ser oferecido ou não em  conjunto com a locação de bens móveis. 

Nota-se: referida súmula vinculante não foi revogada,  o que significa que segue 

vigente e deve ser respeitada.   

Ato contínuo, apesar da decisão a respeito da incidência de ISSQN sobre o  

contrato de franquia tratar de atividade diversa da realizada pela Recorrente, é 

importante trazer  trecho do voto do relator Ministro Gilmar Mendes, no qual afirma 

que “não pode chamar de  serviço aquilo que serviço não é” e, mais do que isso, 

ratifica o que foi decidido no RE nº  116.121 a respeito da locação de bens móveis 

que, naquela ocasião, tratava da locação de  guindaste para reiterar o fato de a 

atividade de locação não poder ser caracterizada como um  serviço, vejamos:   

 

“Concluiu esta Corte que, ao simplesmente alugar os guindastes a terceiros (em geral, 

empresas de construção civil), não estaria o locador, ele mesmo,  a empregar qualquer 

esforço pessoal, isto é, não estaria a executar serviço  de natureza alguma. O serviço em 

si seria realizado pelas empresas de  construção civil (locadoras), por meio do emprego 

dos guindastes, e não pelo  locador, que apenas cederia o uso do bem em questão.36”(g.n.)  

 

Assim, o que verificamos no excerto da decisão acima é que no voto do relator  

há o reconhecimento da diferenciação daquele caso (ISSQN sobre franquias) com o 

                                                     
36  BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 603.136, Tribunal Pleno, Voto do 
Ministro  Relator Gilmar Mendes, julgado em 29.05.2020, p. 11 do acórdão. 
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que se está  discutindo neste caso (ISSQN sobre locação). Ademais, no trecho acima, 

vale observar que ele  atribui a utilização da funcionalidade dos guindastes ao 

locatário e não ao locador, exatamente  como ocorre no caso em questão: os 

locatários utilizam-se das funcionalidades do veículo  alugado, sem qualquer 

influência da Recorrente na sua utilização. Em outras palavras, podemos  constatar 

da decisão acima que, apesar desta não se aplicar a este caso no que diz respeito ao  

conceito de serviços, ela mesma reconhece que a atividade de locação não se amolda 

ao  conceito de serviços, seja ele mais amplo (com um viés econômico) ou não.   

Compreendido o ponto quanto à não adequação das discussões recentes 

desta  Corte à situação em tela, em razão de tratarmos de atividades com 

características distintas a respeito do conceito de serviço na presente ação, façamos 

agora breves críticas sobre os  equívocos incorridos em tais decisões.  

A primeira crítica faz-se com relação às decisões irem de encontro ao próprio  

sentido semântico da palavra “serviços”, isso porque pretendem alagar esse conceito 

para  definir que este não necessitaria impreterivelmente de um esforço humano e de 

uma obrigação  de fazer. No entanto, para se extrair um sentido jurídico de 

determinada expressão, devemos  nos valer da análise do significado das palavras 

empregadas nela, palavras que podem  apresentar um sentido comum ou técnico37. 

De um lado, com relação ao sentido comum de  serviço, por exemplo, verificamos que 

a palavra expressa a concepção de “produto da atividade  humana destinado à 

satisfação de uma necessidade, mas que não apresenta o aspecto de um  bem 

material”38. Portanto, a partir desse sentido comum, é possível extrair determinados  

elementos que caracterizam um serviço, quais sejam: a existência do “fazer”, a 

necessidade de  um “esforço humano” e o fornecimento prioritariamente de bem 

material. Por outro lado, o  sentido técnico, conforme mencionado no tópico anterior 

que trata especificamente do conceito  de serviço, consiste no sentido de serviço ser 

um “prestar a outrem” e originário do Código  Civil de 1916, incorporado à 

Constituição de 1988. Ou seja, podemos concluir que referidas  decisões claramente 

conflitam com a semântica jurídica de serviço.  

Em seguida, a segunda crítica que merece análise refere-se à incoerência de 

                                                     
37 CHIASSONI, Pierluigi. Tecnica dell’interpretazione giuridica. Bologna: Il Mulino, 2007, p. 82. 
38 HOUAISS, Antônio; e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 
Objetiva,  2009, p. 1737. 
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tais  decisões mediante a interpretação sistemática da Carta Magna, vez que da 

leitura do voto  proferido no RE nº 603.136, por exemplo, verificamos o Ministro 

Gilmar Mendes defender em  certo ponto que um eventual reconhecimento pela não 

incidência criaria um “vazio”, vejamos:  

 

“É que, pela decisão de inconstitucionalidade, estamos a criar “vazios” no  sistema 

tributário, decotes na já combalida estrutura fiscal dos Estados e Municípios, fatos livres 

de tributação.”39
  

 

E tal razão seria um dos motivos pelos quais se poderia alargar a hipótese de  

incidência do ISSQN numa espécie de competência residual. Esse entendimento 

mostra-se incorreto, primeiro por admitir que o não enquadramento de determinada 

atividade a nenhum  fato gerador dos tributos existentes ensejaria a tributação desta 

atividade pelo ISSQN, em razão  de uma suposta competência residual. Com essa 

afirmação, estaríamos invalidando a própria  sistemática da Lei Maior, ora, não há 

sentido em se atribuir competência residual ao ISSQN, se a própria Constituição traz 

um artigo40 que assegura a instituição de impostos de competência  residual à União 

Federal. Veja-se, se já existe previsão constitucional atribuindo tal  competência à 

União, não poderia esta Corte atribuí-la aos Municípios.   

Ademais, permitir que a Lei Complementar dispusesse sobre a competência  

tributária dos Municípios significaria admitir que a Constituição seria flexível. Assim, 

estaria  submetida à legislação infraconstitucional, o que ensejaria a ideia de que 

nossa Carta Magna  não se vale de conceitos e sim de tipos, conforme já tratado 

acima. Com efeito, verificamos que  tal equívoco ocorreu não só no caso de “ISS sobre 

franquias”, mas também no voto do Ministro  Luiz Fux na discussão de “ISS sobre 

planos de saúde”, pois, ao mesmo tempo em que este  defende a existência de uma 

tipologia na Constituição, sustenta a existência de “sentidos  mínimos extraídos das 

locuções empregadas pelo Texto Constitucional”, de acordo a passagem:  

 

                                                     
39  BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 603.136, Tribunal Pleno, Voto do 
Ministro  Relator Gilmar Mendes, julgado em 29.05.2020, p. 25 do acórdão. 
40 CF, “Art. 154. A União poderá instituir: I - mediante lei complementar, impostos não previstos no 
artigo  anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo 
próprios dos  discriminados nesta Constituição; (...)”  
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“Mercê de a Constituição valer-se de linguagem tipológica e potencialmente  aberta, este 

posicionamento jurídico não conduz a que a lei complementar  possa dispor livremente 

sobre os impostos previstos na Constituição. É que o  legislador fica vinculado aos 

sentidos mínimos que são extraídos das locuções  empregadas pelo Texto Constitucional 

na definição da competência  tributária.”41 

 

Em outras palavras, as recentes decisões não só partem da ideia equivocada 

de  que a Constituição abarca tipos ao defender uma interpretação mais ampla do 

conceito de  serviços, como também se contradizem ao defender que é preciso estar 

atento aos sentidos  mínimos que são extraídos do texto constitucional. Portanto, 

concluímos que o decidido nos  recentes julgados não se aplica ao caso em tela, seja 

por tratarmos de questão já pacificada por  esta Corte e a atividade da Recorrente ser 

uma mera locação, de modo que não é uma atividade  cujas obrigações são 

complexas, seja pelos julgados padecerem de graves equívocos e  contradições, não 

podendo ser aplicados às futuras decisões desta Corte.   

 

4 – O PEDIDO  

 

Diante do exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao Recurso  

Extraordinário, de maneira a:  

 

 (i) Reconhecer a ausência dos requisitos para verificação da regra  matriz de incidência 

tributária do ISSQN, em razão da inobservância  do critério pessoal, pela impossibilidade 

de classificar a Inteligência  Artificial como prestadora de serviços, por não ser 

considerada uma  pessoa de direito, nos termos do ordenamento jurídico vigente;  

(ii) Reconhecer a inconstitucionalidade deste Auto de Infração em  razão de flagrante 

violação ao conceito constitucional de serviço, vez que a Inteligência Artificial empregada 

nos veículos da Recorrente não  se amolda a este conceito, pois sua atividade não resulta 

em uma obrigação de fazer, bem como não há emprego de esforço humano; (iii) 

Reconhecer a atividade realizada pela Recorrente como locação de  bens móveis e, por 

consequência, equiparar a tributação à qual a  empresa se submete à tributação aplicada 

sobre as empresas de locação  de veículos, por se tratarem de atividades semelhantes;  

(iv) Reconhecer a violação ao princípio da legalidade, previsto no  artigo 150, inciso I, da 

                                                     
41 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 651.703, Relator Ministro Luiz Fux, 
Tribunal  Pleno, julgado em 29.09.2016, p. 28 do acórdão. 
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Constituição, pois não há e nem poderia haver  um item da lista anexa à LC nº 116/03 que 

permita a tributação pelo  ISSQN da locação de bens móveis;   

(v) Declarar a nulidade do Auto de Infração lavrado contra a  Recorrente, com o 

consequente afastamento de todas as multas dele  decorrentes; e  

(vi) Condenar a Recorrida ao pagamento das custas e despesas  processuais, bem como 

dos honorários advocatícios majorados na  forma do artigo 85, §§ 11 e 13 do CPC.  

 

Termos em que, pede deferimento  

Local, data.  

__________________________  

Advogado(a) - OAB nº____ 
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1. RELATO DOS FATOS  

 

Trata-se de ação judicial proposta pela empresa VÁ E VOLTE PARA UMA 

VIDA  NÃO LTDA., ora Recorrente, versando a inconstitucionalidade da autuação 

fiscal para  pagamento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, da 

Fazenda Municipal, ora  Recorrida.  

Brevemente, a VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA é uma empresa 

que tem  por objeto em seu contrato social a disponibilização de veículos que 

transportem pessoas dentro  dos limites do Município. Buscando exercer sua 

atividade de maneira inovadora na área de  locação de automóveis, em fevereiro 

de 2021, a Recorrente adquiriu diversos dos primeiros  veículos de condução 

inteiramente autônoma lançados no mercado, e, também, encomendou  um 

software para viabilizar as locações a serem feitas pelos seus clientes.   

Em síntese, a Recorrente, tem por objeto social a locação de veículos 

totalmente  autônomos, que funcionam de forma autossuficiente, livre de 

condutor. O cliente, previamente  cadastrados na plataforma, realiza a 

contratação da locação do veículo através de seu  smartphone, indicando o 

destino desejado. O veículo locado, então, de maneira independente,  se dirige 

ao local onde a pessoa se encontra, e depois o conduz ao local indicado pelo 

contratante  no ato da locação, no limite do Município. A cobrança é efetuada, 

ao final do trajeto, pela  plataforma via cartão de crédito, sendo calculada pelo 

tempo e distância do percurso.   

Para surpresa da Recorrente, em 30/06/2021, sofreu autuação fiscal pela 

Fazenda  Municipal, ora Recorrida, para que passasse a recolher Imposto sobre 

Serviços de Qualquer  Natureza (ISS), sob o fundamento de que a atividade por 

ela desempenhada se enquadra na  prestação de serviço descrito no item 3.04 

da lista de serviços da LC 116/03.  

Diante do inconformismo da empresa VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO 

LTDA.  e não restando alternativa outra para a solucionar o conflito, a Recorrente 
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ingressou com ação  judicial em face da Fazenda Municipal visando anular o 

Auto de Infração, eis que  manifestamente inconstitucional, na medida em que 

ofende diretamente ao princípio da  legalidade constitucional, conforme se 

extrai da leitura dos artigos 150, inciso I, e 156, inciso  III, da Carta Magna.   

Uma vez julgados improcedentes os pedidos e esgotadas as instâncias 

ordinárias, a  Recorrente interpôs o Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 

102, III, a, da Constituição  Federal, defendendo a reforma da decisão recorrida 

para julgar procedente o pedidos da  Recorrente de anular a autuação fiscal 

sofrida pela sua inconstitucionalidade, pleito este que  deve prosperar pelos 

fundamentados a seguir aduzidos. 

 

2. INTERPRETAÇÃO LEGISLATIVA  

 

2.1. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA A TRIBUTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

Antes de adentrar ao mérito da questão, faz necessário esclarecer que o 

Texto  Constitucional atribuiu aos entes federativos a competência tributária, 

traduzida na aptidão para  instituir e cobrar os tributos que, a rigor, foram 

imaginados pelo Poder Contribuinte, em  conformidade com os ideais 

federalistas de Estado. Com exceção da hipótese do art. 154, I, da  CF, os entes 

federativos não têm o poder de criar imposto.   

Pois, ao atribuir a competência, a CF não somente outorgou-lhes o poder 

de tributar,  mas disciplinou seu exercício de modo a limitá-lo, estabelecendo 

barreiras consistentes na  própria repartição da competência tributária entre os 

entes, nos princípios constitucionais e nas  imunidades tributárias, com o fim 

de assegurar, além da autonomia dos entes, a segurança  jurídica aos 

contribuintes (COSTAS, 2017).   

Neste sentido, na obra “Curso de Direito Constitucional Tributário”, Roque 

Carrazza  afirma:  

 

Os limites de toda competência estão perfeitamente traçados e bem articulados, 

de tal  sorte que não podem haver, em seu exercício, quaisquer atropelos, conflitos 

ou  desarmonias. Se, porém, vierem a surgir, pela má inteligência da Carta Magna 



Equipe 00319 – Fazenda Nacional   | 211 

 

e de  suas superiores diretrizes, ela própria nos fornece os remédios jurídicos 

bastantes para  afastá-los, fazendo com que, deste modo, as indesejáveis 

dissenções sejam afinal  reconduzidas ao status quo ante da exata coordenação 

das pessoas políticas (e de suas  respectivas funções), debaixo de sua 

subordinação às normas constitucionais.  (CARRAZZA, 2007).  

 

Isto porque o tributo atinge diretamente o direito fundamental da 

propriedade privada,  não podendo ser o contribuinte surpreendido pela 

cobrança de impostos, sem ter conhecimento  prévio acerca da obrigação 

imposta pelo Estado, o que fica cristalino nas palavras de Maria  Ângela Lopes 

Paulino Padilha:   

 

No campo do direito tributário, a observância do primado da segurança jurídica  

assume notável relevância por relacionar-se a pretensão fiscal diretamente com a  

propriedade e liberdade individuais, na medida em que visa à transferência  

compulsória de parcela do patrimônio do contribuinte em favor dos cofres públicos 

e,  também, funciona como ferramenta de controle para incentivar ou desestimular  

condutas. [...]. A diretriz axiológica da segurança jurídica na seara tributária é  

igualmente reforçada pelo Texto Supremo quando este fixa um esquema rígido de  

distribuição das competências tributárias. Se competência tributária, tal qual já  

definimos, encerra uma autorização e uma limitação, a segurança jurídica realiza-

se  justamente a partir do produto da união entre esses comandos, vale dizer, a 

partir dos  critérios constitucionais que demarcam, com rigor, as possibilidades de 

atuação das  pessoas políticas. (PADILHA, 2020).   

 

Nesta esteira, a distribuição das competências, por fixar o conjunto de 

atribuições  deferido a cada membro da Administração Pública, em caráter 

privativo, constitui verdadeira limitação, na medida em que exclui dos demais 

entes a competência de criar os tributos  concedida a um deles. Em adição, sua 

característica de inalterabilidade a impede de ter suas  dimensões ampliadas 

pela própria pessoa política que a detém. No mesmo sentido, seguem os  

princípios constitucionais, os quais estabelecem como deve ser exercida a 

competência  tributária, bem como as imunidades, que vedam a instituição de 

certos tributos a determinadas  pessoas, bens ou situações (COSTA, 2017).  

Cumpre frisar quanto aos princípios, que a Carta Magna traz o princípio 
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da legalidade  genérico, segundo o qual "ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa, senão  em virtude de lei", para o âmbito tributário, 

vedando aos entes, em seu artigo 150, inciso I, a  criação ou aumento de tributo 

que não estejam previstos em lei. Nesta perspectiva, bem leciona  Carrazza:  

 

A força tributante estatal não atua livremente, mas dentro dos limites do direito 

positivo. [...] Cada uma das pessoas políticas não possui, em nosso País, poder  

tributário (manifestação do ius imperium do Estado), mas competência tributária  

(manifestação da autonomia da pessoa política e, assim, sujeita ao ordenamento  

jurídico-constitucional). A competência tributário subordina-se às normas  

constitucionais, que, como é pacífico, são de grau superior às de nível legal, que  

prevêem as concretas obrigações tributárias. (CARRAZZA, 2007).   

 

Desse modo, qualquer tributo somente poderá ser cobrado mediante 

prévia norma legal,  na qual também deverá conter uma descrição detalhada de 

todos os aspectos que compõem a  hipótese de incidência do tributo que 

pretender exigir, o que traduz o subprincípio da tipicidade  cerrada, descrito nas 

palavras de Regina Helena Costa como:  

 

[…] em atendimento ao mandamento constitucional, impositivo da edição de lei 

para  a instituição e a majoração de tributo (aspecto formal), tal ato normativo deve, 

em seu  conteúdo, estampar: (a) a hipótese de incidência tributária, em todos os 

seus aspectos  (material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo); (b) as 

desonerações tributárias  (isenções, reduções deduções, etc.); (c) as sanções 

fiscais, bem como a anistia; (d) as  obrigações acessórias; (e) as hipóteses de 

suspensão, exclusão e extinção de correção  monetária do débito tributário.  

À primeira hipótese de legalidade material apontada corresponde à noção de  

tipicidade tributária, a significar que a lei deve conter todos os elementos  

configuradores do fato cuja ocorrência é idônea a deflagrar a obrigação de pagar  

tributo. (COSTA, 2017).  

 

Também, Paulo de Barros Carvalho sintetiza o incoativo no seguinte:  

 

A tipicidade tributária, portanto, significa exata adequação do fato à norma, na  

medida em que, o surgimento da obrigação se condicionará ao evento da subsunção,  

que é a plena correspondência entre o fato jurídico tributário e a hipótese de  



Equipe 00319 – Fazenda Nacional   | 213 

 

incidência, fazendo surgir a obrigação correspondente, nos exatos termos previstos  

em lei. Não se verificando o perfeito enquadramento do fato à norma, inexistirá  

obrigação tributária. Nesse percurso, ou ocorre a subsunção do fato à regra-matriz 

de  incidência, ou não ocorre, afastando se terceira possibilidade. (CARVALHO, 2013). 

 

Aos Municípios, por exemplo, é autorizado cobrar ISS, previsto no artigo 

156, inciso  III, da Constituição Federal nos exatos termos, limites e condições 

descritos naquele  dispositivo. Cabe aos Municípios somente instituir o aludido 

imposto sobre fatos que  configurem "prestação de serviço", elemento este 

limitador do poder de tributar, impedindo a  mesma incidência sobre a prática 

de qualquer outro fato diferente deste.   

Em outro aspecto, cumpre esclarecer que os signos linguísticos são de 

extrema  importância para a construção normativa acerca de textos legislativos. 

Advertia Karl Larenz  (apud BARRETO, 2017) que a identificação do significado 

nestes textos, é feita por meio da  análise dos termos utilizados, que por muitas 

vezes possuem mais de uma compreensão.   

Esta confusão pela pluralidade de entendimentos acontece por exemplo 

quando se  caracteriza o signo serviço, porém, restou pacificado que este signo, 

segundo Simone Barreto  (2017) “encerra um conceito, e não um tipo”.   

O tipo é uma estrutura mais flexível, que possui características 

renunciáveis e a sua não  existência não imputa em atipicidade. Por sua vez, o 

conceito, é uma estrutura fechada, e possui  características irrenunciáveis.   

Posto isto, o signo serviço foi majoritariamente caracterizado como um 

conceito, e não  um tipo. Isto ocorre, porque tratando-se da área tributária onde 

o Princípio da Legalidade se  destaca, e sendo o conceito uma estrutura com 

maior rigidez, entende-se que há menos  flexibilidade para que este princípio 

seja violado. Se o signo serviço fosse entendido como um  tipo, com certeza a 

característica flexível desta estrutura abriria caminhos para violação de  direitos 

e princípios.   

Estes somados à tipicidade fechada impedem não apenas o Município de 

exercer seu  poder de tributação sobre fatos que não constituam "prestação de 

serviço", como o proíbem de  enquadrar como serviço, o que, em verdade, não é, 

haja vista que se assim o fizesse, estaria  ampliando a autorização que lhe fora 
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concedida pela Constituição Federal, em grave afronta  aos seus princípios 

fundantes.   

Por fim, insta salientar que:   

 

A busca pela previsibilidade e confiabilidade não significa impor a imutabilidade da 

ordem jurídica vigente", mas para que alterações ocorram, "devem observar as  

diretrizes positivadas no ordenamento, em especial os enunciados 

principiológicos,  [...] e as regras de competência que, formal e materialmente, 

dispõem sobre os  processos de enunciação. (PADILHA, 2020).   

 

Ante o exposto, no caso em comento, vê-se que, ao exigir a cobrança de 

ISS sobre a  atividade de locação de veículo automotor exercida pela Recorrente, 

que não corresponde ao  preceito "prestação de serviço" – como se verá abaixo, 

o Recorrido infringiu dispositivos constitucionais, quais sejam, artigos 150, 

inciso I, e artigo 156, inciso III, consistentes no  princípio da legalidade tributária 

e na definição do Imposto sobre Serviços de Qualquer  Natureza atribuída aos 

Municípios, o que fundamenta o presente Recurso, conforme se  demonstrará a 

seguir.  

 

2.2. O CONCEITO DE SERVIÇO  

 

O conceito de serviço, a que se refere o direito tributário, não deve ser 

buscado nos  dicionários e sim no uso comum dos juristas, pois a linguagem 

jurídica anexa à palavra outros  sentidos, além do seu simples uso popular 

(GUASTINI apud BARRETO, 2017).   

É de amplo conhecimento que, no direito, determinados conceitos usados 

em um ramo  específico, são oriundos de outros. Aires Barreto (2017) aponta 

como um dos exemplos  possíveis o conceito de “serviço”, o qual advém do 

direito civil, mas que é de demasiada  importância para o estudo e exercício do 

direito tributário. Para Ataliba (apud BARRETO S.,  2017) “[...] os fatos que fazem 

nascer as obrigações dos impostos são fatos que se produzem na  esfera 

privada [...]. O direito tributário sobrepõe-se ao direito privado, respeitando-o 

nessas  matérias.”.   



Equipe 00319 – Fazenda Nacional   | 215 

 

A leitura combinada dos arts. 109 e 110 do CTN leva a duas conclusões. 

A primeira é  que, conforme acima exposto, é permitido que os princípios do 

direito civil sejam usados para  pesquisa de conceitos e definições, porém, estes 

princípios não podem definir os efeitos  tributários. A segunda é que o direito 

tributário não pode alterar definição destes conceitos para  limitar a 

competência tributária.   

É incompatível com o ordenamento jurídico dar um significado diferente 

para o conceito  de serviço em cada ramo deste, pois o direito é uno (Barreto S., 

2017), além da  incompatibilidade, ressalta-se que caso houvesse esta 

diferenciação, a segurança jurídica estaria  muito mais distante, quase que 

inalcançável.   

Dado esclarecimento, observa-se que a acusação do fisco vai 

diretamente contra a  preservação da segurança jurídica, uma vez que, ao 

enquadrar as atividades da Recorrente como  fato gerador do ISS, o Município 

está claramente dando um significado diferente para o  conceito de serviço no 

direito tributário. Conforme demonstrado, a prestação de serviço para o  direito 

privado prevê esforço humano, característica que não é presente na atividade 

da  empresa.   

Pacificada a justificativa para se buscar no direito civil certos conceitos 

e definições, é  importante mencionar que dentre os princípios que regem a 

esfera tributária, um dos que mais se destacam em termos de relevância é o 

Princípio da Legalidade mencionado em tópico  anterior.  

Por tal razão, os fatos geradores de tributação de Imposto Sobre Serviço 

devem  enquadrar-se no conceito constitucional de serviço, pois caso não haja 

a subsunção, a tributação  será inválida. A obrigação de fazer é o núcleo 

constitucional do conceito de serviço, e tem como  seu objeto a 

execução/elaboração de algo inexistente por meio de emprego de esforço 

humano.   

A doutrina, ao tentar conceituar o termo "serviço”, se preocupa em 

apontar as diferenças  entre este conceito e o de locação, sendo que a principal 

diferença está na espécie da obrigação,  sendo aquelas de fazer e estas de dar, 

respectivamente. Segundo Orlando Gomes (apud  BARRETO S., 2017) “na 
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obrigação de dar, o que interessa ao credor é a coisa que lhe deve ser  entregue 

[...]. Nas obrigações de fazer, ao contrário, o fim que se tem em mira é aproveitar 

o  serviço contratado.”. Para se aproveitar este serviço, entende-se que deve ter 

havido,  necessariamente, um esforço humano, intelectual ou material.  

Tratando da pessoalidade e da vinculação do labor, Pontes de Miranda, 

em sua obra  Tratado de Direito Privado - Tomo XLVII (2012), afirma que “quem 

se vincula a prestar serviço  vincula-se a prestá-los pessoalmente. Na dívida, a 

prestação de serviços somente há de ser  prestada pela pessoa que prometeu.”  

Nas palavras de Simone Barreto (2017), “[...] o serviço tributável consiste 

num  comportamento humano; num esforço humano pessoal que implica uma 

obrigação de fazer.”, comportamento este que está ausente na atividade da 

Recorrente.   

Ocorre que, por diversas vezes, estes conceitos exaustivamente 

trabalhados na doutrina  ainda são utilizados em sentido contrário ao 

determinado pelo art. 110, CTN, tendo como  resultado o seu uso no âmbito 

tributário em desconformidade com a construção realizada na  esfera privada, 

e, também, em divergência com o conceito constitucional de serviço. Com  

efeito, já advertia o Relator Min. Luiz Galotti, em voto proferido no RE n.71.758 

(apud  GALLOTTI, 2000), que “Se a lei pudesse chamar de compra o que não é 

compra, de importação  o que não é importação, de exportação o que não é 

exportação, de renda o que não é renda,  ruiria todo o sistema tributário inscrito 

na Constituição.”.   

A atividade exercida pela Requerente se resume em entregar um veículo 

automotor pré existente, ao cliente que realizar a contratação por meio de um 

aplicativo de celular. Evidente  que não há como se caracterizar como prestação 

de serviço esta atividade, uma vez que nenhum  dos atos praticados pela 

Recorrente convergiram com os fatos possíveis de serem qualificados  como 

geradores, não há a presença de uma das características principais do conceito  

constitucional de serviço, como o emprego de esforço humano intelectual ou 

material. Não se trata de esforço intelectual, pois não produziu o aplicativo, 

apenas o adquiriu sob encomenda,  e não se trata de esforço material porque 

não produziu o carro e tampouco consistia em uma  obrigação de fazer, pois 
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também não há motoristas no carro ou qualquer supervisão humana  durante a 

viagem, já que tudo é realizado por meio de inteligência artificial.  

 

 

2.3. O PAPEL DA LEI COMPLEMENTAR NA TAXATIVIDADE DA HIPÓTESE DE  

INCIDÊNCIA DE ISS  

 

Toda lei complementar, quando aplicadora de uma das regras constantes 

do art. 146 da  CR/88, ingressa no sistema jurídico com intuito uniformizador, 

objetivando homogeneizar o  entendimento de matérias que podem provocar 

conflitos de competência. Nesta medida, a lei  complementar atua como meio 

apto para reforçar a demarcação competencial dos entes  tributantes, 

delineando, nas zonas de penumbra, os limites de competência tributária da 

União,  dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.   

Vale observar que a aludida norma constitucional tem, pois, eficácia 

limitada reduzida,  isto é, produz efeitos desde a entrada em vigor da 

Constituição, porém, deixa a tarefa da normatividade específica ao legislador 

infraconstitucional, que será competente para integrá la, dando-lhe plena 

eficácia. (CARVALHO, 2013).   

Seguindo esta lógica, citando Souto Maior Borges:  

 

A lei complementar, quer seja, em hipótese, lei sobre leis de tributação, constituída  

por normas de sobredireito tributário (...), quer por normas inseridas em campos  

irredutivelmente exclusivos (...) configura por outro momento nesse processo,  

dinâmico e interdependente, de instituição do tributo. A integração desse vir-a-ser  

normativo dar-se-á posteriormente com a edição da lei ordinária, lei tributária  

material, editada pela União, Estado-membro ou Município" (apud CARRAZZA,  

2007).  

 

Ao dispor em seu artigo 156, III, que os "serviços de qualquer natureza" 

serão "definidos  em lei complementar", a Constituição Federal condicionou a 

eficácia plena do dispositivo à  integração de seus comandos pela legislação 

nacional. Nesta esteira, a Lei Complementar nº  116/200 trouxe o rol de 

atividades qualificadas como serviço passíveis de serem tributadas,  
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contribuindo para definir o critério material do ISS, de modo que os Municípios, 

para criarem  e cobrarem o imposto, obrigatoriamente deverão respeitar os 

caracteres semânticos  identificadores de cada atividade positivada na lista.   

Este veículo legislativo atua, portanto, como verdadeira ferramenta de 

adequação do  exercício de tributação dos Municípios às regras de competência 

tributária, impedindo que os  entes políticos modifiquem as faixas de incidência 

do ISS, conforme bem explicita Maria  Ângela Lopes Paulino Padilha:  

 

O legislador complementar ao enumerar as atividades econômicas suscetíveis de  

tributação pelos Municípios, especificando a extensão da locução "serviços de  

qualquer natureza", está jungido ao conceito constitucional de serviços, sendo-lhe  

terminantemente vedado inovar em matéria de competência tributária. (PADILHA,  

2020).   

 

Não é recente, inclusive, o entendimento dos Tribunais Superiores no 

sentido de que a  lista de serviços elencadas na lei complementar é taxativa, 

não podendo ser alterada para incluir  atividades que não estão ali previstas, em 

conformidade com os limites impostos pelo sistema  constitucional tributário, 

explicitado nos seguintes julgados:   

 

TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ISS. LISTA DE SERVIÇOS.  TAXATIVIDADE. 

INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.   

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista   

de Serviços anexa ao Decreto-Lei 606/68, para efeito de incidência de ISS,  

admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego 

da  interpretação extensiva para serviços congêneres.   

2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e  

da Resolução STJ 08/08. (STJ - REsp: 11111234 PR 2009/0015818-9, Rel: Ministra  

Eliana Calmon, Data de Julgamento: 23/09/2009, S1, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de  

Publicação: DJe 08/10/2009 - GRIFO NOSSO).   

CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSTO DE LICENÇA. A ELE ESTÃO SUJEITAS  AS 

ENTIDADES QUE OS EMITEM, FACE A NATUREZA DAS OPERAÇÕES  QUE DE SUA 

EXPEDIÇÃO SE ORIGINOU. II. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI  N. 406/68, COM A 

REDAÇÃO QUE LHE ATRIBUIU O DECRETO-LEI N. 834/69,  ART. 3º, VIII. III. A LISTA 

A QUE SE REFEREM O ART. 24 DA  CONSTITUIÇÃO, E O 8 DO DECRETO-LEI N. 83/69 

É TAXATIVA,  EMBORA CADA ITEM DA RELAÇÃO COMPORTE INTERPRETAÇÃO  
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AMPLA E ANALÓGICA. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO  CONHECIDO. (STF - 

RE: 75952, REL: MIN. THOMPSON FLORES, DATA DE  JULGAMENTO: 29/10/1973, 

SEGUNDA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJ  02/10/1974 - GRIFO NOSSO).  

 

Insta salientar que, em recente julgamento do RE 784.439, esta Suprema 

Corte  reafirmou o entendimento pela taxatividade da lei complementar, embora 

tenha permitido  a interpretação extensiva quanto aos serviços congêneres, 

fixando a tese de repercussão geral  de nº 296 no sentido de que: "É taxativa a 

lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art.  156, III, da Constituição 

Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as  atividades 

inerentes aos serviços elencados em razão da interpretação extensiva".   

Paulo de Barros Carvalho é didático ao afirmar pela adequação do caráter 

taxativo na  aludida norma em conformidade com o sistema tributário nacional:   

 

Sem sombras de dúvida é de afirmar-se o caráter taxativo da lista de serviços  

introduzida pela lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003. De ver está que se 

assim  não a entendêssemos estaríamos resvalando para o campo delicado e 

perigoso das  invasões de competência, porquanto o legislador da União, 

produzindo normas de  legislação complementar, ficaria investido do poder 

ilimitado de chamar para o domínio legislativo do ISS atividades submetidas a 

impostos de outras pessoas  políticas de direito constitucional interno (União, 

Estados e Distrito Federal). […]  Não obstantes os principais vocábulos constantes 

da lista de serviços sejam  substantivos, estes exercem função sintática adjetiva, 

qualificando as atividades que,  estando abrangidas pelo conteúdo semântico de 

“serviços”, são suscetíveis de  tributação pelos Municípios. (CARVALHO, 2013).   

 

Logo, para verificar a possibilidade de incidência do ISS sobre 

determinada atividade,  faz-se necessário, por primeiro, perquirir se a atividade 

enquadra-se no conceito constitucional  de serviço, não concernente ao poder 

dos Estados tributá-lo, para enfim apurar a sua previsão  na lista anexa à lei 

complementar, de modo a concluir-se pela sua aplicação ou não.  

A partir desta verificação, conclui-se que é inconcebível o entendimento 

pela incidência  de ISS no caso em tela, pelo simples fato da atividade da 

Recorrente não estar prevista no  referido rol taxativo, pois a praxe da empresa 

não se configura serviço.  
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3. NATUREZA JURÍDICA DO NEGÓCIO DA RECORRENTE  

 

Inicialmente, é fundamental dizer que o negócio da empresa VÁ E VOLTE 

PARA  UMA VIDA NÃO LTDA, ora Recorrente, consiste no oferecimento de carros 

autônomos para  locação, que são acionados por aplicativo. O usuário 

cadastrado nesta plataforma insere o  endereço destino e o programa calcula 

da contraprestação em razão da distância e do tempo  despendido para a 

realização do deslocamento, sendo o pagamento feito via cartão de crédito,  

previamente informado.   

Portanto, óbvio dizer que se trata de uma locação de coisa móvel e não 

uma prestação  de serviço, como faz crer, absurdamente, a Fazenda Municipal, 

ora Recorrida, uma vez  constatada a ausência de esforço humano e, por 

consequência, a inexistência das características  essenciais do conceito de 

serviço.  

Diante da ilação tirada do preenchimento dos critérios conforme o 

dispositivo legal,  entende-se que a atividade da Recorrente não se aproxima ou 

converge a fatos geradores do  tributo de ISS. Assim dizendo, impensável dizer 

que o fato gerador de ISS enquadra-se na  atividade exercida pela Recorrente, 

pois inexiste o critério material “prestar serviço”.  

Ainda, nas considerações da Organização Mundial do Comércio, no 

Acordo Geral sobre  Tarifas e Comércio de 1947 (GATT 47), em seu artigo XXVIII, 

“prestação de serviço inclui a  produção, distribuição, comercialização, venda 

produção e entrega de um serviço”, o que não  se verifica no exercício comercial 

da Recorrente.  

De forma resumida, a obrigação de dar, nomeada pelos romanos de 

obligationes dandi é conceituada como obrigação positiva, na qual o devedor se 

obriga a entregar ou restituir coisa certa e determinada ao seu credor. Já na 

obrigação de fazer, obligatio faciendi, o devedor se  obrigada a prestar uma 

atividade qualquer, lícita e vantajosa ao seu credor, ou seja, “existe  alguma 

coisa que deve ser produzida pela atividade humana de alguém, que a tanto se 

compromete”. (AZEVEDO. 2011).   

Tendo em vista que o negócio da empresa consiste na locação de carro 
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com tecnologia  de inteligência artificial, torna-se notório destacar que sua 

principal obrigação para com o  usuário é entregar ao seu cliente a coisa 

alugada, como bem determina o art. 566, do Código  Civil, “O locador é obrigado: 

I - a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças,  em estado de 

servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado, pelo tempo do 

contrato,  salvo cláusula expressa em contrário”. (2002).   

Em concordância:   

 

Tratando-se a locação de contrato consensual, a entrega da coisa não se presta 

ao papel  de pressuposto de existência do negócio jurídico, porém já se encontra 

em sua fase de  execução, configurando obrigação de dar coisa certa a cargo do 

locador. No plano  eficacial da locação, cuida-se da mais relevante obrigação do 

locador. (ROSENVALD  e FARIAS, 2018).   

 

De forma clarificada e expressa, não há a necessidade de qualquer 

intervenção humana  da empresa para o desempenho de seus encargos. 

Portanto, o ônus da empresa Recorrente para  com o usuário é uma obrigação 

de dar e não de fazer, já que basta a entrega do veículo,  condicionada ao 

deslocamento do trajeto indicado pelo próprio locatário que fica com sua posse  

até o momento de desembarque, para que se cumpra a obrigação.   

Diante da ausência da hipótese de incidência tributária para tal tributo, a 

Recorrente,  aponta e reitera que o ato da Fazenda Municipal, ora Recorrida, de 

cobrar um imposto incabível  resta injusto e não merece prosperar.  

 

3.1. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE   

 

Advinda do direito romano, a locatio conductio rei (locação de coisa) é 

prevista no  ordenamento jurídico brasileiro como “Art. 565. Na locação de 

coisas, uma das partes se obriga  a ceder à outra, por tempo determinado ou 

não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante  certa retribuição”. (2002).   

Neste sentido, bem conceituando o tema, Cristiano Chaves de Faria e 

Nelson Rosenvald,  em sua obra Curso de Direito Civil – Contratos, Teoria Geral 

e Contratos em Espécie, afirmam  que “A locação de coisas decorre do fato de 
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o locador colocar à disposição do locatário o uso e  a fruição de um bem por um 

certo período, cabendo a este pagar um determinado preço”.  (ROSENVALD e 

FARIAS, 2018).  

Observa-se, portanto, a existência de 4 (quatro) elementos contratuais 

para que se possa  configurar o contrato de locação, quais sejam: (1) cessão de 

uso e gozo, (2) a coisa deve ser  infungível, (3) retribuição e (4) temporariedade 

(prazo). (ROSENVALD e FARIAS, 2018).   

O primeiro elemento reflete a não transferência da titularidade do bem, o 

que ocorre na  verdade é uma transferência de posse do carro pelo prazo que 

durar o deslocamento entre o  ponto de partida e o destino, estando este uso 

condicionado ao que foi pactuado  contratualmente, como bem disciplina o 

referido Código ao tratar das obrigações do locatário  em seu “Art. 569. O 

locatário é obrigado: I - a servir-se da coisa alugada para os usos  

convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, 

bem como tratá la com o mesmo cuidado como se sua fosse”.  

Em relação ao segundo elemento, qual seja o bem infungível, trata de 

coisa  insubstituível por outro de igual qualidade, espécie e quantidade, pois há 

diferenciais que o  qualificam individualmente.   

A retribuição diz respeito à onerosidade pecuniária que o contrato terá 

para o locatário,  em outras palavras, o usuário que, nos contratos celebrados 

pela Recorrente pagará pela locação  valor a ser debitado em seu cartão de 

crédito a partir do cálculo de distância e tempo despendido.   

Já a temporariedade diz respeito à existência ou não do prazo pelo qual 

o locatário tem  a posse direta do bem. Como no presente caso, a locação é 

vinculada ao deslocamento até o  destino, o prazo pelo qual a locação se 

perdura é até o desembarque do usuário no local inserido  por ele no aplicativo. 

(ROSENVALD e FARIAS, 2018).   

Como narrado no relato dos fatos, o negócio da empresa VÁ E VOLTE 

PARA UMA  VIDA NÃO LTDA., ora Recorrente, consiste na locação de veículo 

automático intermediado  pelo aplicativo de mobilidade cadastrado no celular 

do usuário no qual, ao inserir o local de  destino, calcula o valor da retribuição, 

em razão do tempo e quilometragem a ser percorrida, a  ser pago mediante 
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cartão de crédito cadastrado previamente.   

Em outras palavras, há o exato enquadramento deste fato social, qual 

seja o objeto do  negócio da Recorrente, ao contrato de locação de coisa, tudo 

sem que haja um motorista, já que  o carro utiliza de inteligência artificial para 

seu desempenho.   

Embora haja divergência doutrinária, a Inteligência Artificial pode ser 

definida,  resumidamente, como um avanço tecnológico do sistema (software) 

de modo a possibilitar que  o comportamento da máquina simule à inteligência 

humana, baseado em programação de  ordens para tomada de decisão 

autônomas de forma padronizada. (PEREIRA).  

Desta forma, pela ausência de pessoa natural como motorista e pelo 

preenchimento dos  elementos essenciais, previstos no artigo 565 do Código 

Civil, tem-se perfeitamente  estabelecido um contrato de locação de coisa e não 

uma prestação de serviço.   

A respeito deste tema já alertava, Ponte de Miranda, em seu Tratado de 

Direito Privado,  “A entrega para a viagem até outra cidade, trata-se de 

automóvel, ou de carro com cavalos, ou  de cavalo, é locação de coisa”. Sendo 

assim, já se adianta que a realidade do negócio da  Recorrente não é passível 

de qualquer incidência tributária e, explicitamente, não há Imposto  sobre 

Serviço.   

Explicado o conceito de serviço, anteriormente, tem-se clarificado que o 

modus  operandi do negócio da Recorrente é sim, uma locação de bem móvel, 

que nada se confunde  com aquele. Desta feita, a caracterização da locação 

como fato-gerador para incidência de ISS  é equívoca.   

Reitera-se o alerta do Ministro Luiz Galotti em voto proferido no Recurso 

Especial nº  71.758, “se a lei pudesse chamar de compra o que não é compra, 

de importação o que não é  importação, de exportação o que não é exportação, 

de renda o que não é renda, ruiria todo o  sistema tributário inscrito na 

Constituição”.  

Cumpre dizer que o entendimento se mantém, como pôde ser observado 

no julgamento  do Recurso Especial nº 116.121, relatado pelo Ministro Octavio 

Gallotti, filho do ministro  citado acima:  
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TRIBUTO. FIGURINO CONSTITUCIONAL. A supremacia da Carta Federal é  

conducente a glosar-se a cobrança de tributo discrepante daqueles nela previstos.   

Imposto Sobre Serviços. Contrato de locação. A terminologia constitucional do  

Imposto Sobre Serviços revela o objeto da tributação. Conflita com a Lei Maior  

dispositivo que imponha o tributo considerado contrato de locação de bem móvel. 

Em Direito, os institutos, as expressões e os vocábulos têm sentido próprio, 

descabendo  confundir a locação de serviços com a de móveis, práticas diversas 

regidas pelo  Código Civil/1916, cujas definições são de observância inafastável — 

art. 110 do  CTN/1966. [RE 116.121, rel. min. Octavio Gallotti, red. p/ o ac. min. 

Marco Aurélio,  P, j. 11-10-2000, DJ de 25-5-2001.   

 

Tal julgamento serviu de precedente representativo para a criação da 

Súmula Vinculante  31 do Supremo Tribunal Federal, in verbis “É 

inconstitucional a incidência do imposto sobre  serviços de qualquer natureza - 

ISS sobre operações de locação de bens móveis”.  

Neste mesmo sentido, em 18/02/2004, a Confederação Nacional do 

Comércio - CNC,  propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3142 para 

“suspender a eficácia e declarar  inconstitucional o subitem 3.04 da Lista Anexa, 

qual seja, “3.04 - Locação, sublocação,  arrendamento, direito de passagem ou 

permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia,  rodovia, postes, cabos, 

dutos e condutos de qualquer natureza”.  

Esta ação fundamentou-se na inconstitucionalidade da aplicação de ISS 

diante da  extensão indevida do conceito de serviço para obrigações que não 

sejam de fazer, bem como  da complexidade logística nas operações que se 

alastram em diversas cidades, tendo em vista o  porte destas operações. O 

julgamento ocorreu no dia 05/08/2020, determinou:   

 

O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na  

ação direta para dar interpretação conforme à Constituição Federal ao subitem 

3.04  da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03, a fim de admitir a cobrança do 

ISS  nos casos em que as situações nele descritas integrem relação mista ou 

complexa em que não seja possível claramente segmentá-las de uma obrigação de 

fazer,  seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico 

da  contrapartida financeira, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro 

Marco  Aurélio, que julgava procedente o pedido. (STF - ADI 3142, rel. min. Dias 

Toffoli.  05.08.2020. DJ 18.08.2020).   
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Portanto, resta mais do elucidado que, no presente caso, não há de se 

incidir o ISS, pois  não há que se falar em obrigação mista ou complexa, mas 

sim em obrigação pura e simples de  dar, que em nada se assemelha às 

obrigações de fazer, requisito basilar da incidência de ISS. E,  por tal razão, a 

autuação fiscal resta claramente infundada e inconstitucional.  

 

3.2. USO DO SOFTWARE E INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA  

 

Prima facie, faz-se importante esclarecer que o aplicativo, nada mais é 

do que um meio  de contratação da locação do veículo, sendo tecnicamente 

definido como:   

Os aplicativos são programas elaborados com o propósito de o computador 

solucionar  problemas específicos e realizar tarefas determinadas, de acordo com 

o interesse do  usuário final. Justamente em virtude de sua extensão finalística, 

com aptidão para ser  aproveitado em qualquer atividade passível de 

automatização, o tipo software aplicativo forma uma categoria complexa e de 

extrema diversidade, assumindo  funções domésticas, industriais, comerciais, 

científicas, jurídicas, educacionais, de  entretenimento, artísticas, financeiras, de 

recurso humano etc. (PADILHA, 2020).   

 

Ou seja, é o software que permite a realização do contrato, pois é ele que 

faz a interface  entre o usuário e o veículo de inteligência artificial. Neste mesmo 

sentido Padilha diz que “São  as sequências de instruções e dados organizadas 

pelo software que capacitam, controlam e  gerenciam as operações do 

hardware, habilitando o funcionamento adequado do computador  para receber 

e transmitir dados” (2020).   

Ainda:   

 

A automatização das atividades humanas, cada vez mais entranhada nos domínios 

de  conhecimento, não é executada isoladamente pelo software, na medida em que 

as  instruções se voltam a capacitar o hardware na obtenção dos resultados 

desejados. A  execução das tarefas pelo computador, conferindo utilidades aos 

seus usuários,  depende da atuação conjunta do software e do hardware, 

elementos básicos do sistema  informático. (PADILHA, 2020).  
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Dito isto, importante diferenciar os conceitos de hardware e software. 

Ilustrando bem  suas peculiaridades, a professora Maria Ângela Lopes Paulino 

Padilha afirma que “por  analogia, pode-se afirmar que o hardware se refere ao 

corpo do computador, enquanto o  software é o cérebro da máquina. É a mente-

software, por meio de uma organização lógica pré definida, que faz com que o 

corpo-hardware trabalhe.” (2020).   

Por lógico, tendo em vista a exploração econômica dos softwares torna-

se necessário  esclarecer que a modalidade de contratação do software no 

presente caso é de licença de uso e  não de cessão, pois:   

 

A cessão e a licença são figuras contratuais que não se confundem: na primeira, 

tem se a transferência, sempre em caráter exclusivo e não temporário, de parcela 

ou de  todos os direitos patrimoniais do autor em favor do cessionário; na segunda, 

é  conferida uma autorização para que o licenciado utilize ou explore o bem 

imaterial.   

Desta feita, quando se realiza uma cessão de software, os direitos patrimoniais 

sobre  o programa de computador, especificados no contrato, são transmitidos 

exclusiva e  definitivamente ao cessionário. […] Na licença, por sua vez, o 

proprietário do  software concede a autorização para a exploração econômica e/ou 

a utilização do bem  imaterial, inexistindo transferência, em favor do licenciado, da 

titularidade de  quaisquer dos direitos patrimoniais, que permanecem sob a 

propriedade do  licenciador. A diferença entre esses ajustes privados, portanto, se 

esteia na  transferência da titularidade dos direitos patrimoniais da obra intelectual. 

(PADILHA,  2020).  

 

A criação de um programa de computador, assim como a criação de uma 

obra artística  ou literária, conforme Alberto Xavier “confere originariamente ao 

seu criador a autoria e a  propriedade do bem imaterial em que se traduz”, 

acarretando a exclusividade de exploração  econômica. (apud TAMANAHA, 

2020).  

Isto porque, o download do aplicativo mantém os direitos patrimoniais 

do software com  o desenvolvedor, já que este apenas concede a autorização 

do uso em favor do usuário para um  determinado fim, nos termos da Lei nº 

9.609/98. Ou seja, trata-se de um software de prateleira.  Não há uma 

transferência da propriedade do bem, desconfigurando a modalidade de cessão 
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de  software, também não foi um software criado para atender as necessidades 

de um usuário  específico, nem mesmo há a possibilidade de o usuário alterar 

as codificações customizando o  referido programa, descaracterizando a 

licença de desenvolvimento de software. (PADILHA,  2020).   

Como foi tratada anteriormente, o software-aplicativo é um meio para 

efetivação do  contrato principal, qual seja, a locação do carro de inteligência 

artificial, dito isto a discussão  sobre a natureza e classificação dos softwares 

é meramente acessória.   

Contudo, para fins de esclarecimento, convém dizer que nos termos da 

tese de Rui  Saavedra, adotada pelo Ministro Sepúlveda Pertence no julgamento 

do Recurso Especial 176.626, os softwares se classificam em 3 (três) tipos: (i) 

software de prateleira (padronizado),  (ii) software por encomenda e (iii) 

software adaptado (customizado).   

Especificamente sobre o “software de prateleira”, destinado a uma 

clientela  potencialmente vasta através de sua materialização em um corpus 

mechanicum, o Ministro  Relator traz relevantes observações de Saavedra para 

subsidiar seu voto. Segundo o jurista  português, embora a propriedade do 

software em si não seja cedida ao cliente, mas apenas um  direito de uso não 

exclusivo, “isso não obsta que se considere que o cliente adquire as  

‘manifestações físicas’ do software, tendo em vista que, quando o “software de 

prateleira” é  licenciado para que sejam fornecidas as manifestações físicas do 

software; e por outro, contrato  para atribuição de uma licença de uso de 

software.   

Neste mesmo sentido, o Ministro Gurgel de Faria ao julgar o AREsp 

972696 SP  2016/0225136-9, confirmou o entendimento, citando o precedente:   

 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - ISS- PROGRAMA DE COMPUTADOR  - 

CONTRATO DE CESSÃO DE USO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO  CARACTERIZADA 

- INCIDÊNCIA DESCABIDA - RECURSO ESPECIAL - REEXAME DE MATÉRIA 

PROBATÓRIA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL 

ELEITA (SÚMULA Nº 5 E 7 DO STJ)  ´DECISÃO DO TRIBUNAL ‘A QUO’ NO MESMO 

SENTIDO DA ORIENTAÇÃO  DO STJ (SÚMULA Nº 83 DO STJ) - NÃO 

CONHECIMENTO. (...) “(recurso  especial I 329.941/SP, relator Ministro Garcia 

Vieira). Renato Lacerda de Lima  Gonçalves, após detalhado estudo sobre o tema 
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em apreço, conclui: 1. Software é fruto  da criação do espírito humano e classifica-

se como espécie do gênero ‘obra  intelectual’. 2. Os direitos que lhe correspondem 

pertencem à classe dos direitos  autorais. 3. Direitos autorais são considerados 

bens móveis pelo sistema jurídico   

brasileiro. 4. Contrato de licença é o instrumento jurídico por meio do qual o titular  

de um direito de propriedade intelectual (patente ou direito autoral) concede a 

outrem  o direito exclusivo ou não de usar referida propriedade intelectual 

gratuitamente ou  em troca de uma remuneração. (...). 6. Operações de 

licenciamento ou cessão de  direito de uso de software, cessões parciais de direitos 

autorais que são, configuram  cessão de bem móvel. 7. Licença de uso representa 

uma obrigação de dar (de ceder o  uso da coisa), e não de fazer. 8. Licença de uso 

de software não corresponde uma  prestação de serviços, que é a única possível 

materialidade da hipótese de incidência  tributária de ISS [...]. (STJ - AREsp 972696 

SP 2016/0225136-9, Relator: Ministro  Gurgel de Faria. DJE 20.08.2019).   

 

O condutor indireto do veículo locado é o mesmo que é proprietário do 

aparelho que  tem a licença de uso do software, ou seja, há um autoatendimento 

com base na locação de bem  móvel, sendo incabível o ISS. Ainda, considerando 

que nenhum dos objetos do contrato entre  o usuário e a empresa, quais sejam, 

a licença de uso do software e a locação de bem móvel  sofrem de fato a 

transferência de propriedade, não de se falar em ICMS, já que não há circulação  

de mercadoria. (CARVALHO, 2013).  

Restou clarificado, portanto, que a conduta da Fazenda Municipal de 

autuar a VÁ E  VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. pleiteando o pagamento de 

ISS é uma aberração  tributária, pois não há na atividade da Recorrente qualquer 

indício de prestação de serviço ou  que justifique a acusação fiscal da Recorrida.  

 

4. CONCLUSÃO   

 

Tendo em vista que a Recorrente pode ter a iniciativa de trazer esta 

inovação tecnológica  para demais cidades e, até mesmo, ser seguida por seus 

concorrentes, expandindo a  territorialidade deste tipo de negócio, como ocorreu 

com a Uber, tem-se configurado a  repercussão geral das questões 

constitucionais discutidas, nos termos do art. 102, §3º, CF.  Motivo pelo qual, o 

Recurso Extraordinário foi admitido pelo cumprimento dos requisitos.   
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Tendo em vista que, a Constituição Federal adota o conceito de “serviço” 

utilizado pelo  Código Civil, torna-se notório esclarecer que serviço é toda 

obrigação de fazer, utilizando-se  de esforço humano, material ou intelectual, 

em favor de outrem, mediante contraprestação.  Sendo tal obrigação passível 

de tributação quando houver a contraprestação pecuniária do  credor, sem que 

haja voluntariedade ou relação de trabalho.  

Pois bem, analisando a atividade exercida pela Recorrente, extrai-se que 

o usuário  utilizando de um aplicativo contrata um veículo totalmente 

automatizado para seu transporte.  Este contrato é finalizado no momento do 

desembarque e a contraprestação paga pelo usuário,  ora credor, se dá via 

cartão de crédito cadastrado previamente em razão do tempo e distância  

percorrida para a execução do trajeto.   

Tal software-aplicativo configura uma programação para determinada 

atividade, qual  seja, mobilidade por veículo dotado de inteligência artificial, 

explorado economicamente pela  Recorrente via licença de uso de software. 

impassível de tributação, pois é uma obrigação de  dar (ceder o uso da coisa), 

não há de se falar de ISS, nem mesmo de ICMS, pois não há  transferência de 

propriedade da coisa, já que esta continua sendo de domínio do proprietário do  

software que detém os direitos patrimoniais.  

Como relatado nos fatos, toda a frota de veículo utilizado para o 

transporte  disponibilizados pela Recorrente são livres de motorista, pois se 

conduzem com utilização de  inteligência artificial, entendida, resumidamente, 

como programação com desempenho similar  à inteligência humana, através de 

ordem sistemática de tomada de decisão autônoma.   

Dito isto, importante ressaltar dois pontos. Primeiramente, a execução da 

obrigação de  transporte independe de qualquer esforço humano, pois, o trajeto 

é calculado e percorrido via  veículo de inteligência artificial. Em segundo, o 

software utilizado é apenas um meio de contratação, sendo acionado pelo 

usuário do software-aplicativo que insere o destino e pede  pelo transporte.   

Inegável se afirmar que a evolução tecnológica impactou, e continua 

impactando, de  forma globalizada, as mais diversas atividades, sejam elas as 

interações pessoais, atividades  corriqueiras ou negócios de grande impacto 



230 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

financeiro. Toda esta contextura econômica tecnológica que se transforma, 

incessante e incansavelmente, ocasionou, imotivadamente, a  inexatidão de 

enquadramento das normas tributárias vigentes para definir a natureza jurídica 

do  bem explorados economicamente pela Recorrente.  

Portando, a descaracterização da prestação de serviço é indiscutível, 

pois não há  configuração de obrigação de fazer, em outras palavras, o fato 

social enquadra-se em obrigação  de dar, qual seja, a locação de bem móvel, 

regida pelo Código Civil e impassível de tributação,  nos termos da Súmula 

Vinculante nº. 31 desta E. Corte.   

Cumpre lembrar que, a Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/200 é 

taxativa. Neste  mesmo sentido, a decisão do Supremo Tribunal Federal da Ação 

de Declaração de  Inconstitucionalidade nº 3.142 declarou que a possibilidade 

de incidência de ISS para o item  3.04 da Lista Anexa, que tratava da locação de 

bens móveis, restringe-se aos casos em que  houver uma obrigação complexa 

ou mista de tal modo que, não se possa distinguir a obligatio  dandi e obligatio 

facere. Tal complexidade não se verifica no contrato da Recorrente, conforme,  

extensamente argumentado, motivo pelo qual não há de se falar em incidência 

de ISS.  

Tendo em vista que, a consequência direta para o contribuinte é a 

retenção parcial de  seus bens em favor do Estado para que este possa custear 

seu funcionamento e prover suas  obrigações positivas, a Constituição Federal 

limitou a intervenção estatal sobre a propriedade  privada, havendo expressa e 

clara vedação à extensão da competência tributária.   

Há, pois, a coibição a arbitrariedade dos entes públicos, garantindo ao 

contribuinte uma  série de direitos indisponíveis que visam o respeito à esfera 

privada, utilizando como princípios  irradiadores de todo o sistema tributário a 

legalidade e a tipicidade cerrada, além de claro o  princípio da razoabilidade.  

Por conseguinte, a autuação do Município para cobrança de Imposto 

Sobre Serviço de  Qualquer Natureza de fato jurídico locação de bem móvel 

incide em insegurança jurídica, pois  representa uma afronta ao princípio da 

tipicidade cerrada e legalidade, já que extrapola a  taxatividade da incidência de 

ISS, configurando, assim, irrefutável excedência de competência  tributária.   
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Há de se entender, pois, pelo claro equívoco da Recorrida, tendo em vista 

o abismo entre  a atividade da Recorrente e o fato gerador da tributação de ISS. 

Desta feita, pela inocorrência de subsunção do fato social ao critério material 

de hipótese de incidência tributária, resta  indubitável a inconstitucionalidade 

da acusação fiscal, pois permitir a autuação fiscal nestas  circunstâncias seria 

uma afronta às garantias constitucionais do contribuinte, afetando toda a  

segurança jurídica do sistema tributário.  

Diante do todo exposto, a autuação é, irrefutavelmente, inconstitucional, 

representando  clara afronta aos art. artigos 150, I e 156, III, CF, bem como à 

Súmula Vinculante nº 31 desta  E. Corte, razão pela qual fundamenta-se este 

Recurso Extraordinário.  

 

5. DOS PEDIDOS  

 

Ante o exposto, requer-se:   

a) Seja o vigente Recurso Extraordinário conhecido, eis que preenchidos 

os requisitos  de admissibilidade nos termos do art. 102, §3º, CF e art. 1.029, 

CPC;   

b) Seja-lhe dado provimento, a fim de que as decisões proferidas nas 

instâncias  inferiores que mantiveram o lançamento do Imposto sobre Serviços 

de Qualquer  Natureza sejam revertidas, declarando-se a inconstitucionalidade 

da incidência de  ISS sobre a locação de veículos autônomos, por infringência 

ao disposto nos artigos  150, I e 156, III, CF; e   

c) Seja, ao final, a Recorrida condenada ao pagamento das custas 

processuais e  honorários advocatícios.   

 

Termos em que, pede e espera o deferimento.  

Local. Data.  

Advogado(a)  

OAB/XX XXX. 
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) MINISTRO (A) RELATOR (A) DO COLENDO  

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL   

RECORRENTE: VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA   

RECORRIDO: MUNICÍPIO – FAZENDA MUNICIPAL   

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº________.   

   

VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA, devidamente qualificada nos autos  

em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, por meio de seus 

procuradores  ao final assinados, apresentar MEMORIAIS, com o objetivo de 

elucidar os principais fatos e  direitos aplicáveis ao presente caso.   

   

1. BREVE SÍNTESE DOS FATOS   

   

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por VÁ E VOLTE PARA UMA 

VIDA  NÃO LTDA, ora Recorrente, em face de acórdão do Egrégio Tribunal de 

Justiça que  reconheceu como legítima a exigência do Imposto sobre a Prestação 

de Serviços (ISS) por parte  do Recorrido sobre serviços de transporte individual 

de passageiros supostamente prestados  pela sociedade por meio de veículos de 

condução autônoma.   

Em linhas gerais, o Município, ora Recorrido, afirma que a cobrança baseia-

se no fato  de a Recorrente disponibilizar veículos automotores equipados com 

inteligência artificial, os  quais são capazes de realizar viagens sem a necessidade 

de humanos, atividade esta que, na  opinião do Recorrido, em nada interfere em 

distinções na incidência tributária.   

Esclarece-se que a Recorrente, interessada em novas tecnologias, adquiriu 

os primeiros  veículos automotores passíveis de condução completamente 

autônoma disponíveis no mercado  (Inteligências Artificiais de nível 05 – 
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completamente autônoma)1 
 para que pudesse  disponibilizar tais bens a terceiros 

em atividade completamente inovadora, até então inexistente  no mercado 

nacional.   

As atividades da Recorrente se resumem a disponibilizar tais veículos aos 

seus clientes,  os quais necessitam realizar viagens intramunicipais, mediante a 

cobrança de um valor  previamente pactuado por meio de um aplicativo, também 

desenvolvido pela Recorrente, para  a realização de suas atividades e 

comunicação entre os veículos e os usuários.   

É dizer, o cliente utiliza o aplicativo em seu smartphone para solicitar a 

disponibilização  de determinando veículo, indicando desde o início o trajeto 

desejado. O veículo em minutos  chega no local de onde se fez a chamada, sendo 

utilizado pelo usuário até o destino selecionado.  Desse modo, a Inteligência 

Artificial (IA) atua como critério preponderante desse transporte e,  por isso, a 

condução se perfectibiliza de forma inteiramente autônoma.   

Importante destacar que a cobrança do passageiro toma como critério a 

distância  percorrida e o tempo justamente em virtude da disponibilização do bem 

ser o objeto principal  da atividade desenvolvida. No entanto, justamente pela 

sistemática inovadora utilizada no  modelo de negócio, tais operações foram 

consideradas pelo Recorrido como prestações de  transporte individual de 

passageiros por serem entendidas como semelhantes às atividades  realizadas 

por sociedades especializadas no transporte compartilhado, como a “Uber”, o  

“99pop” e o “Cabify". Destaca-se, no entanto, como se verá adiante, que tais 

empresas prestam  o serviço típico de intermediação, e não de transporte.   

Contudo, apesar da evidente constitucionalidade das operações e do 

modelo de negócio  adotado, a Recorrente se viu surpreendida pela lavratura de 

um Auto de Infração pelo Recorrido  e, posteriormente, a confirmação da cobrança 

em âmbito judicial.   

Portanto, esgotadas as instâncias ordinárias, não restaram opções à 

Recorrente senão a  interposição do presente Recurso Extraordinário a este E. 

Supremo Tribunal Federal, cuja  repercussão restou reconhecida, tendo sido 

                                                     
1 PISCITELLI, Tathiane. Tributação da economia compartilhada: caso das plataformas digitais de 
transporte e  hospedagem sob a perspectiva do ISS, In: Tributação da Economia Digital. 1ª Ed, 
Revista dos Tribunais, 2018. 
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pautado julgamento. Por esta razão, de maneira  breve, a Recorrente passa a 

demonstrar a total improcedência da respectiva exigência, a fim de  garantir seus 

direitos constitucionalmente previstos, consoante razões de fato e de direito a  

seguir.   

 

2. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A  INTERNET 

DAS COISAS   

 

Antes de adentrar ao mérito do presente Recurso Extraordinário, a 

Recorrente entende  ser essencial apresentar breves considerações acerca da 

inteligência artificial (IA) e da Internet das coisas (IOT), tendo em vista ser a 

tecnologia inovadora o aspecto diferencial de suas  atividades, além das possíveis 

implicações ao presente caso.   

Conforme já mencionado, as operações da Recorrente estão 

intrinsecamente conectadas  com tecnologias inovadoras, não apenas para o 

ordenamento jurídico brasileiro, mas também  em âmbito global2.   

O impacto das novas tecnologias na economia é profundo, com 

consequências ainda  não exatamente claras, acarretando em modificações 

profundas nos mais clássicos institutos  do direito (por exemplo: compra e venda 

de bens e serviços - modificando sua natureza ou a  localização física do 

comprador/vendedor e meios de pagamento 3 ). Em que pese o  aparecimento 

constante de novas tecnologias 4 , a cada dia se tornam mais comuns as 

expressões:  inteligência artificial, robótica, impressão 3D, big data, internet das 

coisas, entre outros5. Nesse  sentido bem asseveram Miguez e Verdi:   

 

A digitalização da economia (transformação digital de atividades tradicionais) em  

conjunto ao surgimento de novos modelos de economia digitais (nova economia  

                                                     
2 A revolução da tecnologia da informação, da biotecnologia e da inteligência artificial alteraram  
significativamente os paradigmas que conhecemos, veja-se, a título exemplificativo, a Netflix e a 
Apple TV, que  cada vez mais se ressaltam sobre o mercado de locadoras de vídeos.   
3 4.0. São Paulo: Almedina, 2020 
4 4.0. São Paulo: Almedina, 2020 
5 AFONSO, José Roberto R. e FUCK Luciano Felício e NETO, Celso de Barros Correia. Desafios 
Tributários na  Era Digital, In: AFONSO, José Roberto (coord.); SANTANA, Hadassah Laís (coord.). 
Tributação 4.0. São Paulo:  Almedina, 2020 
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digital) supõem, entre as suas várias consequências - sociais, competitivas,  

trabalhistas -, um desafio para o direito tributário tradicional, tanto em termos de  

adaptação de seus conceitos e mecanismos clássicos como na definição de novas   

alternativas.6 

 

Tanto é assim que a própria comunidade internacional, representada pela 

OCDE  (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), já 

apresentou planos de ações  visando buscar a transparência nas atividades de 

grupos econômicos multinacionais, os quais  se utilizam de novas tecnologias em 

suas atividades (como por exemplo o e-commerce e os  serviços de streaming), 

preocupando-se com a necessidade do combate à evasão e elisão fiscal.   

O Brasil, ao seu turno, recentemente iniciou seu processo de reflexão acerca 

da  tributação das operações envolvendo novas tecnologias. A título 

exemplificativo, o Projeto de  Lei n.º 2.358/20 pretende instituir a Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico  incidente sobre a receita bruta de serviços 

digitais prestados por grandes empresas de  tecnologia, trazendo, inclusive, 

definições acerca dos termos "conteúdo digital" e "streaming"7.   

Outro exemplo recente é a Resolução CNJ n.º 332/20, que traz 

considerações acerca da  inteligência artificial aplicada ao sistema judiciário 

brasileiro e tem o intuito de contribuir com  a agilidade e coerência do processo de 

tomada de decisão pelo poder judiciário.8 

Diante desse contexto, resta nítido a imprecisão e complexidade das 

matérias  envolvendo novas tecnologias, bem como suas possíveis consequências 

ao direito tributário.  Ocorre que o direito tributário brasileiro, em sua unicidade, 

ainda não definiu  claramente as consequências tributárias para operações 

envolvendo algumas tecnologias, como  é o caso da inteligência artificial (IA) e a 

Internet das Coisas (IOT - Internet of Things), as quais  foram utilizadas pela 

Recorrente em suas operações.   

                                                     
6 MIGUEZ, Santiago Díaz de Sarralde, VERDI, Márcio F. Economía digital y Tributacion, In: AFONSO, 
José  Roberto (coord.); SANTANA, Hadassah Laís (coord.). Tributação 4.0. São Paulo: Almedina, 
2020. 
7 BRASIL. Projeto de Lei nº 2.358 de 2020. Disponível em:  
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=71F7C9D25D0F4C
841F446863D 7DB7A4.proposicoesWebExterno2?codteor=1889339&filename=PL+2358/2020.>  
8 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução n°332, de 21° de agosto de 2020. Disponível em:  
<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3429>.   
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A inteligência artificial (IA), a priori, envolve algoritmos. Tais algoritmos 

representam  a linguagem técnica apropriada e compreendida pela computação 

geral por meio de comandos  que indicam para uma máquina/computador as 

próximas ações a serem seguidas 9 . Vale dizer,  a inteligência artificial por 

algoritmos é visível em milhares de computadores: há um sistema  de entrada de 

dados (input), em que são inseridos dados digitais em formato de bits, e por fim  

há um mecanismo de saída/retorno dos dados trabalhados (output). Trata-se de 

um mecanismo  de processamento de dados, capaz não só de armazenar, mas 

também processar e executar ações  através das informações recebidas. A 

Inteligência Artificial é conhecida como IA periférica ou  fraca (narrow or weak IA). 

É desenvolvida para certos objetivos específicos, como dirigir (IA  – 5), 

reconhecimento facial ou pesquisas na internet.10 

Do mesmo modo, pode-se compreender a Internet das Coisas (IOT), 

segundo o Decreto  n.º 9.854/19, o qual regulamenta a Lei n.º 12.715/201211, art. 

2º, inciso I, como:   

 

I - Internet das Coisas - IoT - a infraestrutura que integra a prestação de serviços de  

valor adicionado com capacidades de conexão física ou virtual de coisas com  

dispositivos baseados em tecnologias da informação e comunicação existentes e nas  

suas evoluções, com interoperabilidade (...).12 

 

Contudo, essa explicação não é suficiente para entender o universo da IOT, 

pois, em  muitos casos, ela é excludente. Vejamos: além da comunicação 

máquina-máquina, também é  possível que ocorra alguma intervenção humana, 

sem que, essencialmente, perca-se a  característica de viabilizar a comunicação 

entre coisas, como é o caso clássico das máquinas de  cobrança para cartões de 

crédito.   

No que tange à aplicação da IOT, são necessários alguns pressupostos 

                                                     
9 AFONSO, José Roberto R., ARDEO, Thaís e MOTTA, Bernardo. Impactos da Revolução Digital na 
Tributação:  uma primeira revisão bibliográfica. In, Tributação 4.0. São Paulo, Almedina, 2020.   
10 Porém, no longo prazo, a meta de muitos pesquisadores é criar a IA geral – ou IA forte ou 
superinteligência.  Enquanto a IA periférica pode superar os humanos quando se trata de algum 
trabalho específico, como um jogo  de xadrez ou resolver uma equação, a IA geral irá performar 
melhor que os humanos em praticamente todos os  trabalhos que exigem capacidade cognitiva.  
11 BRASIL. Lei nº 12.715/2012. 
12 BRASIL. Decreto nº 824/14, art. 2. 
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essenciais para  que a comunicação entre coisas ocorra: sensores ou dispositivos 

inteligentes, conectividade e  um sistema para armazenamento e/ou 

processamento de dados. Os servidores têm como  objetivo a captação e o 

armazenamento dos objetos, a fim de compartilhá-los com outros  servidores. No 

mesmo sentido, a conectividade opera sobre determinada rede de  

telecomunicações que, conectada a uma rede privada de internet, é capaz de 

transmitir os dados  coletados. No sistema de armazenamento, por fim, ocorre a 

guarda, análise e gerenciamento de  informações.13   

Em decorrência, algoritmos/inteligência artificial mais avançados (como os 

do presente  caso) possuem a capacidade de criar algoritmos (comandos) a partir 

de um algoritmo raiz, sem  a necessidade de uma intervenção humana. Ou seja, 

computadores e máquinas que apenas  processavam e compilavam dados, agora 

são capazes de aprender e “raciocinar” a partir de suas  próprias experiências14:   

 

Uma inteligência artificial é um sistema que pode aprender como aprender, ou em  

outras palavras, uma série de instruções (um algoritmo) que permite que  

computadores escrevam os seus próprios algoritmos sem ser explicitamente  

programados para tal. (tradução nossa).15  

 

Devido ao incremento na habilidade e velocidade do processamento de 

dados, tornou se possível a concepção de carros autônomos, movidos via 

inteligência artificial, situação em  que os dados obtidos são lidos e processados 

em tempo real (real-time data).   

                                                     
13 Frise-se o elemento da conectividade, é um fato que se impõe uma alta carga tributária sob 
serviços de  telecomunicações no Brasil, o que constitui verdadeiro entrave às inovações e à 
inclusão digital. Por isso, a redução  da carga tributária é essencial para a existência de um 
ambiente regulatório que estimule a realização de  investimentos em infraestrutura de suporte, 
além de reduzir os preços das operações e, por consequência, aumentar  o consumo - BEPPU, Ana 
Cláudia. Questões regulatórias e os desafios do ambiente normativo nacional., In:  PISCITELLI, 
Tathiane (coord.); Tributação da Economia Digital. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p.  
106 
14  Tal capacidade foi possível, principalmente, pela possibilidade de cumular uma grande 
quantidade de dados em  um único sistema operacional (Big Data), a partir do qual é possível 
efetuar a leitura de várias espécies de dados  (não apenas texto, fotos, áudios e etc.) que um 
determinado sistema disponibiliza .Importante destacar que  atualmente já existem mecanismos 
e sistemas que são capazes de realizar a leitura de dados no formato Big Data,  com diversas 
finalidades, tais como: busca (search engine data), saúde (healthcare data) e dados tempo real 
(real  time data), por exemplo. 
15 CORREA, Francesco. An Introduction to Data: Everything You Need to Know About AI, Big Data 
and Data  Science. Cham, Springer, 2019, p. 16.   
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Em outras palavras, existem sensores e programas que processam os 

dados obtidos em  tempo real, possibilitando a navegação para determinado 

destino, além do controle do veículo,  mediante a criação de mapas 3D e utilização 

de sensores ligados ao automóvel. A partir disso,  conclui-se que a velocidade e 

precisão são determinantes para a inteligência artificial possuir  maior autonomia 

e complexidade na direção do carro.   

Destaca-se que essa tecnologia, já utilizada pela Recorrente, é de extrema 

utilidade e  auxílio para a sociedade em geral, pois reduzirá drasticamente o 

número de acidentes de  trânsito, com a possibilidade de salvamento de vidas, 

redução de despesas hospitalares e  judiciais.16   

Feitas tais considerações, resta claro as complexidades técnicas e 

analíticas que as  operações envolvendo carros autônomos movidos via IA e IOT 

envolvem, não sendo possível  a mera equiparação de tais realidades às situações 

já existentes apenas para fins meramente  arrecadatórios, como pretende o 

Recorrido.   

Afirmar que a Recorrente se sujeita ao pagamento do ISS pelo transporte 

individual de  passageiros é argumentar, como se demonstrará adiante, que a 

própria Inteligência Artificial  poderá prestar serviços que instaurem a relação 

jurídica tributária, alegação totalmente  incompatível com o ordenamento jurídico.   

 

3. DO MÉRITO   

 

Uma vez delineados os fatos e estabelecidas premissas fundamentais 

sobre as  tecnologias utilizadas em suas atividades, a Recorrente passa a 

demonstrar, no mérito, as razões  pelas quais o presente Recurso Extraordinário 

merece provimento.   

 

 

 

 

                                                     
16  BOEGLIN, Jack. The Costs of Self-Driving Cars: Reconciling Freedom and Privacy with Tort 
Liability in  Autonomous Vehicle Regulation, 17 Yale J.L. & Tech (2015). 
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3.1 DO IMPOSTO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E A NECESSÁRIA  

OBRIGAÇÃO DE FAZER  

  

Como se sabe, a Regra Matriz de Incidência Tributária, constituída da 

hipótese e  consequência tributária17, estabelece os elementos mínimos para que 

ocorra o nascimento da  relação jurídico-tributária entre fisco e contribuinte. 

Trata-se, portanto, de ferramenta  doutrinária que auxilia os operadores do direito 

em avaliar, in casu, a concretização do fato  gerador de determinado tributo.   

A Constituição Federal, como pedra angular no Sistema Tributário Nacional, 

prescreve  as competências de cada uma das pessoas de direito público para a 

instituição de tributos nos  âmbitos municipal, estadual e federal, bem como as 

limitações ao poder de tributar relacionadas  a cada ente da Federação.   

O texto constitucional estabeleceu, assim, todos os contornos 

fundamentais para a  instituição dos tributos, inclusive nas hipóteses 

extraordinárias e residuais, dada a relevância da  delimitação precisa das parcelas 

de poder conferidas às pessoas políticas e o Princípio do  Federalismo (art. 1º da 

CF/88).   

Nessa linha, compete à fiscalização, no limite da competência conferida a 

cada ente  político, apurar o tributo supostamente devido nas operações realizadas 

pelo contribuinte, por  meio da verificação do fato praticado (hipótese tributária) e 

sua vinculação ao prescritor  normativo (consequência tributária), concretizando-

se, assim, a relação jurídica tributária18.   

Nos termos do art. 156, III, da CF/88, o ISS é um imposto incidente sobre a 

prestação  de serviços de qualquer natureza, estando sua instituição abarcada sob 

a competência dos  Municípios e Distrito Federal:   

 

Art. 156 Compete aos Municípios instituir impostos sobre:   

 [...] III – serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos  

em lei complementar.19 

                                                     
17 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2019. p.  367.   
18 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. 7ª Edição, São Paulo. 
Noeses, 2018,  p. 608. 
19 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.  
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O núcleo da regra matriz do tributo é, portanto, a prestação de serviços 

(critério  material)20 . Como ensina Justen Filho, a incidência ocorre diante da 

“prestação de esforço  (físico-intelectual) produtor de utilidade (material ou 

imaterial) de qualquer natureza, efetuada  sob regime de Direto Privado, que não 

caracterize relação empregatícia.”21 

Ante tal premissa, os legisladores – complementar e ordinário – devem, ao 

descrever os  vários critérios da Regra Matriz de Incidência Tributária, observar 

com rigor os parâmetros  estabelecidos no texto constitucional, que disciplinam e 

orientam o exercício da competência  tributária.   

No plano infraconstitucional, a Lei Complementar n.º 116/03 dispõe normas 

gerais  sobre a incidência do ISS. Consta na legislação complementar a lista 

taxativa dos tipos de  prestações de serviços passíveis da incidência do tributo, 

estando os Municípios, quando do  exercício de suas competências tributárias, 

vinculados às referidas disposições22.   

A discussão acerca do conceito de serviço para fins de incidência do ISS há 

muito tempo  é debatida na doutrina, de modo que dois posicionamentos 

históricos foram consolidados23: de  um lado, a teoria civilista ou jurídica, a qual 

conceitua serviço a partir de uma necessária  obrigação de fazer, e, por outro lado, 

a teoria econômica/utilitária, conceituando serviço  mediante qualquer tipo de 

obrigação, sendo relevante apenas o resultado econômico da  operação.   

Contudo, Excelências, ao contrário do que faz crer o Recorrido, a premissa 

que deve  nortear o presente julgamento é o de que a incidência do ISS pressupõe 

necessariamente a  existência de uma prestação de serviço, a qual requer, por sua 

vez, uma obrigação de fazer,  mediante realização de um esforço físico-intelectual 

pelo humano prestador.   

Isso pois, a Recorrente apenas disponibiliza os veículos que possui 

propriedade.  Verifica-se, portanto, a ausência de uma prestação de serviço por 

                                                     
20 GRUPENMACHER, Betina Treiger, In, O Direito Tributário entre a forma e o conteúdo. MENDES, 
André  [et al.]. – São Paulo, Noeses, 2014. p 74.   
21 GRUPENMACHER, Betina Treiger. Op. Cit. p74-78.   
22  A explicação é importante para esclarecer que só é passível de cobrança pelo ISS aqueles 
serviços elencados na  lista anexa (taxatividade da lista anexa).   
23 MASUKO, Ana Clarissa. O Conceito de Serviço como "Obrigação de Fazer" no Direito Tributário 
Brasileiro,  seus reflexos para a norma tributária e economia digital, In: Tributação 4.0. São Paulo, 
Almedina, 2020, p. 310. 
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um ser humano prestador,  além da ausência de uma obrigação de fazer nas 

operações realizadas pela Recorrente,  inexistindo a incidência do ISS.   

Tal preceito decorre justamente do fato do direito ser uno, isto é, seu 

operador deve  interpretar e constituir a norma jurídica ao verificar como os  

combinam, orientado por uma concepção orgânica do direito. Destaca-se 

que a conceituação de  serviço – necessária para a identificação do critério 

material do ISS e, por consequência,  verificação da constitucionalidade de sua 

incidência in concreto – está estritamente interligada  ao texto constitucional.   

A semântica do conceito constitucional de serviço é restrita: deduzida por 

meio de  interpretação sistemática do ordenamento jurídico, em sua unidade. 

Nesse sentido, como aponta  Aires Barreto, não tendo o legislador constitucional 

explicitado conceito distinto, emprega-se  o do direito privado 24 . Trata-se da 

primazia da doutrina civilista, entendimento consagrado no  direito brasileiro.   

A doutrina civilista deduz o conceito constitucional de “serviço de qualquer 

natureza”  como “prestação de serviço de qualquer natureza”. Isso significa que é 

atendido o conceito de  direito privado de prestação de serviço como obrigação de 

fazer, decorrente do próprio art. 156,  III, da CF/88, revelando a vontade do 

legislador constitucional em atribuir efeitos tributários a  atos civis, nos termos do 

art. 110 do CTN.25   

Esse entendimento, inclusive, está em consonância com esta E. Corte 

Suprema. Veja se.   

A partir do ano 2000, o entendimento firmado por este E. Supremo Tribunal 

Federal foi  no sentido de rechaçar a interpretação econômica de serviço, dando 

prevalência aos conceitos  de direito privado utilizados pela Constituição como 

parâmetro para a correta análise da  competência tributária do ISS (RE n.º 

116.121-3). Nesta oportunidade, o relator Min. Marco  Aurélio, fundamenta seu 

voto com lição do tributarista Ulhoa Canto citada por Gabriel Lacerda  Troianelli:   

 

 

                                                     
24 BARRETO, Aires Fernandinho. ISS, IOF e Instituições Financeiras. São Paulo: Noeses, 2016. p.3 
25 MASUKO, Ana Clarissa. O Conceito de Serviço como "Obrigação de Fazer" no Direito Tributário 
Brasileiro,  seus reflexos para a norma tributária e economia digital, In: Tributação 4.0. São Paulo, 
Almedina, 2020.   
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Entre nós, a interpretação econômica não tem sido acolhida, nem pelos autores nem  

pela jurisprudência.(...) Na verdade, trata-se de uma simples tentativa de usurpação 

de  poderes que são apenas do legislador; sob o pretexto de interpretar a lei, o que se 

está  tentando é aplicar a sua norma a atos e fatos que ela não contempla.26 

 

Sob este entendimento, ambas as Turmas e o Plenário deste E. STF têm 

considerado  que o ISS não incide sobre a locação de bens móveis porque esta se 

caracteriza como obrigação  de dar e não como obrigação de fazer, núcleo 

fundamental para caracterização do serviço de  qualquer natureza que pode ser 

tributado pelos Municípios.   

Tanto é assim que foi editada a Súmula Vinculante n.º 31 do STF (DJU 

05.03.2010): “É  inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISS sobre  operações de locação de bens móveis dissociadas 

da prestação de serviços”.   

Tal entendimento, inclusive, foi reiterado quando do julgamento do RE nº 

626.706/SP27,  Rel. Min. Gilmar Mendes, nos seguintes termos:   

 

[...] a decisão contestada está em acordo com entendimento da Corte pacificado na  

Súmula Vinculante no. 31, segundo a qual é inconstitucional a incidência do ISS sobre   

a operação de locação de bens móveis (...) no caso – locação de filmes  

cinematográficos, videotapes, cartuchos para videogames e assemelhados – não está   

envolvida a prestação de serviço.28 

 

Conclui-se que este E. STF tem entendimento consolidado e vinculante (SV 

n.º 31) pela  não incidência do ISS sobre a locação de bens móveis por esta não 

se caracterizar como  obrigação de fazer, mas obrigação de dar.   

Aliás, justamente em virtude do referido entendimento, a Presidência da 

República  vetou os subitens 3.01 e 13.01 da Lei Complementar n.º 116 de 2003, 

norma que substitui o  Decreto-Lei n.º 406/88, os quais possuíam a seguinte 

redação:   

                                                     
26 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 116.121-3/SP. Tribunal Pleno. 
Relator Marco  Aurélio, julgado em 25/05/2001. 
27  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 626.706/SP. Tribunal Pleno. 
Relator Gilmar  Mendes, julgado em 08/09/10.   
28  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 626.706/SP. Tribunal Pleno. 
Relator Gilmar  Mendes, julgado em 08/09/10.   



248 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

3.01 – Locação de bens móveis.   

13.01 – Produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, video-tapes, 

discos, fitas cassete, compact disc, digital video disc e congêneres.29 

 

Constata-se que a própria LC 116/03 foi alterada para fins de retirar os 

serviços de  locação de bens móveis de seu rol taxativo de serviços.   

A Lei Complementar não definiu serviço de maneira conotativa, mas de 

forma  denotativa: as atividades tributáveis pelo ISS são arroladas na lista 

complementar.  Entretanto, alguns itens listados não constituem serviços em seu 

conceito constitucional,  por tratarem-se de obrigações de dar, e por isso não 

podem ser tributados30, razão pela qual foram vetados os referidos subitens, o que 

reforça a assertiva de que é a interpretação jurídica  do conceito de serviço que 

deve prevalecer também em relação ao presente caso.  Com base nas explicações 

acima, nota-se que a prestação de serviço de qualquer  natureza pressupõe 

obrigatoriamente uma obrigação de fazer, isto é, uma prestação de fato  positivo 

(ação) pelo prestador humano.   

Outrossim, em total contraponto ao que sustenta o Recorrido, ignorar as 

disposições já  existentes no direito positivo brasileiro para fins tributários, além 

de contrariar o entendimento  desta E. Corte, é ferir o conceito de serviço previsto 

constitucionalmente (art. 156, III, da  CF/88).   

Não se pode descumprir norma constitucional com justificativas 

infundadas de  obrigatoriedade de arrecadação por manifestação de capacidade 

contributiva ou aferimento de  receitas. O direito tributário é a maior garantia do 

contribuinte contra os abusos do Fisco e do  Estado, pois somente quando as 

previsões constitucionais são observadas o indivíduo é  preservado contra os 

excessos estatais.31   

Contrariamente ao que sustenta o Recorrido, estender o conceito de serviço 

como  qualquer fornecimento de utilidade imaterial ao seu tomador, é violar o 

                                                     
29  BRASIL. Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. Dispõe sobre o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer  Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras 
providências.   
30 CHIESA, Clélio. O Imposto sobre serviços de qualquer natureza e aspectos relevantes da Lei 
complementar  nº116/2003. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). O ISS e a LC 116. São Paulo: 
Dialética, 2003. p.52-76. 
31 MACHADO, Hugo de Brito. O ISS e a locação ou cessão de direito de uso. 2004. Disponível em:  
http://www.hugomachado.adv.br Acesso em: 03/08/2020. 
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contorno de  competências tributárias impostas constitucionalmente, já que 

confere aos Municípios e ao  Distrito Federal uma competência residual, a qual é 

exclusiva da União (art. 154, I, da CF/88).   

Diante do exposto, compreende-se inconstitucional a incidência de ISS 

sobre qualquer  operação que resulte em uma obrigação distinta da obrigação de 

fazer, como é o caso da  Recorrente, a qual disponibiliza seus veículos para 

utilização de seus clientes, sob pena de  violação aos arts. 154, inciso I, e 156, 

inciso III, da CF/88.   

 

3.2 DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS BÁSICOS PARA INCIDÊNCIA DO ISS –  

REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA   

 

Verificada a necessidade da obrigação de fazer nas prestações de serviço 

para fins de  incidência do ISS, resta demonstrar a nítida natureza obrigacional das 

operações realizadas pela  Recorrente, as quais não se confundem com a 

obrigação de fazer, não havendo que se falar em  incidência do ISS na presente 

demanda, diante da ausência dos seguintes requisitos da regra  matriz de 

incidência tributária (i) critério material, (ii) critério pessoal e (iii) critério  

quantitativo. Explica-se.   

 

3.2.1 DA AUSÊNCIA DO CRITÉRIO MATERIAL   

 

No que tange ao critério material do ISS, o Recorrido sustenta, 

equivocadamente, que  as operações realizadas pela Recorrente equivalem a uma 

obrigação de fazer, o que  supostamente ensejaria a incidência do ISS em face de 

suas atividades.   

Contudo, o Recorrido confunde nitidamente os conceitos de obrigação de 

dar e fazer  previstos no Código Civil, se não, vejamos.   

Para Noronha, a diferenciação entre obrigação de dar e de fazer está 

pautada na natureza  da prestação debitória32. A possível confusão que esse tipo 

de análise pode gerar – uma vez que  poder-se-ia perceber toda prestação como 

                                                     
32 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p.55-58.   
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uma ação ou comportamento do devedor, ou seja,  uma obrigação de fazer – é 

resolvida pelos ensinamentos de Paulo Lobo. Como explica o  civilista, poderíamos 

compreender a obrigação de fazer como gênero, da qual são espécies a  obrigação 

de fazer em sentido estrito e a obrigação de dar33.   

Nesse sentido, expõe Miragem34 que as obrigações de fazer, desde o direito 

romano, são  aquelas em que a prestação consiste em um comportamento ativo 

do devedor, equivalente a  uma prestação de fato, ou seja, uma prestação de 

trabalho.   

Na obrigação de fazer, o prestador, figura humana, “é contratada por força 

de sua  expertise, ao passo que nas “obrigações de dar”, a qualidade e quantidade 

do objeto,  prevaleceriam”35 O fazer, portanto, é compreendido dentre a categoria 

do trabalho humano.   

 A obrigação de dar, por sua vez, abrange a transmissão do domínio ou da 

posse da  coisa, envolvendo essencialmente três espécies de prestação de dar, 

quais sejam36:  (i) propriamente o dar, consistente na transmissão do domínio, 

mediante entrega da  coisa ou celebração de negócio e registro de título, caso em 

que a celebração da obrigação  determinará ela própria a transmissão do domínio 

ou exigirá entrega posterior em execução da  prestação assumida. Caso clássico, 

por exemplo, do contrato de compra e venda;   

(ii) o ato de entrega do devedor ao credor de coisas para seu uso ou fruição, 

sem que o  deixe, contudo, de ser o titular do domínio da coisa (segundo a 

conhecida indicação romana,  obrigação de prestar). Assim ocorre, por exemplo, 

no contrato de locação; e   

(iii) por fim, a terceira espécie de prestação, equivalente a conduta de 

restituir.  Restituição é a devolução, equivalente à obrigação de restituir quem deva 

devolver a coisa que  tenha consigo, ao titular original da propriedade ou da posse 

do bem.   

                                                     
33 LOBO, Paulo. Direito Civil: Obrigações. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p.103-105.   
34 MIRAGEM, Bruno. Direito Civil, Direito das Obrigações. São Paulo, Saraiva, 2017. p. 182. 
35 MASUKO, Ana Clarissa. O Conceito de serviço como “obrigação de fazer” no direito tributário 
brasileiro, seus  reflexos para a reforma tributária e economia digital. In: AFONSO, José Roberto 
(coord.); SANTANA, Hadassah  Laís (coord.). Tributação 4.0. São Paulo: Almedina, 2020. p.303-
338.   
36 MIRAGEM, Bruno.Op. Cit., p.164. 
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Ora, Excelências, tem-se que as operações da Recorrente, referentes à 

disponibilização  de veículos autônomos, enquadram-se obrigatoriamente no item 

(ii) acima, pois trata-se de uma  pura obrigação de dar coisa para uso ou fruição, 

vez que é proprietária dos veículos que são  disponibilizados aos clientes via 

aplicativos.   

Neste sentido, o usuário do aplicativo desenvolvido pela Recorrente não 

está vinculado  a uma obrigação de fazer, ou seja, a uma atividade humana, mas 

sim na fruição dos veículos  com tecnologia totalmente inovadora durante um 

período e uma distância.   

Nesse sentido dispõe o Código Civil: “Art. 565. Na locação de coisas, uma 

das partes  se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo 

de coisa não fungível,  mediante certa retribuição”.37 

Por consequência, resta nítido o equívoco do Recorrido, tendo em vista que 

a relação  jurídica estabelecida entre a Recorrente e seus clientes é, justamente, 

uma disponibilização –  obrigação de dar – dos veículos autônomos, o que exclui 

automaticamente a possibilidade de  incidência do ISS nas operações realizadas.   

A Recorrente disponibiliza veículos de sua titularidade mediante a cobrança 

de um  preço (locação), operação realizada por intermédio de aplicativo via 

smartphone. Vale dizer,  trata-se de mera locação/disponibilização dos veículos. 

O carro autônomo é o conjunto tangível  e intangível (suporte físico e software), 

sendo que sua parte intangível – inteligência artificial  (IA) – gera apenas um 

benefício ao cliente (meio) para a utilização dos veículos.   

O que se disponibiliza é um bem móvel de propriedade da Recorrente, por 

intermédio  de uma plataforma digital (aplicativos eletrônicos), sendo que os 

automóveis possuem total  independência e são conduzidos autonomamente 

(nível máximo de IA).   

Assim, tratando-se de clara obrigação de dar, ou seja, 

disponibilização/locação dos  veículos mediante a cobrança de um preço – 

prestação de dar coisa para seu uso ou fruição –, é  evidente que não há um serviço 

sendo prestado pela Recorrente.   

Em outras palavras, não há uma obrigação de fazer na relação jurídico 

                                                     
37 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 
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tributária que  pressuponha o critério material de incidência do ISS, fato não 

observado pelo tribunal a quo, o  qual ignorou a ausência do critério material da 

regra matriz de incidência tributária para fins de  incidência do ISS no presente 

caso.   

Ademais, também não assiste razão ao Recorrido quando alega que, caso 

as operações  sejam consideradas como locação, o usuário/cliente deveria 

devolver o veículo no estado em  que recebeu, pois tal condição está vigente em 

diversos contratos de locação ao redor do país  e, desse modo, supostamente 

estaria ausente requisito fundamental para o contrato de locação.   

Em primeiro lugar, destaca-se que os elementos fundamentais do contrato 

de locação  das coisas são três: objeto, preço e consentimento38.   

Em segundo lugar, em dissonância do que afirma o Recorrido, o próprio 

Código Civil é  expresso ao afirmar que: a devolução da coisa no estado em que 

recebida é obrigatória no  contrato de locação, salvo disposição em contrário por 

cláusula expressa acordada entre as  partes:   

 

Art. 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo   

determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.   

Art. 566. O locador é obrigado: I – a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas   

pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado, 

pelo  rato, salvo cláusula expressa em contrário.39 

 

Vale dizer, o que prevalece na relação jurídica entre a Recorrente e seus 

clientes é o  princípio da autonomia privada, representada pela liberdade das 

pessoas em se autodeterminar  nas relações jurídicas (auto regulação), nos 

termos dos arts. 170, inciso IV40, e 21841
 da  Constituição Federal. Trata-se de 

princípio básico de composição de qualquer ordenamento  jurídico que reconheça 

                                                     
38 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie - v/3, 14ª ed., 
Rio de Janeiro,  Forense, p. 554.   
39 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. Institui o Código Civil.   
40 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim  assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios:  (...)”   
IV – “livre concorrência;”   
41  “Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a 
capacitação científica  e tecnológica e a inovação.” 
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os direitos fundamentais da pessoa humana42, mas que em nada alteram  a própria 

relação jurídico tributária.   

Resta-se descartada por completo a caracterização de uma prestação de 

serviço nas  operações realizadas pela Recorrente e, consequentemente, a total 

improcedência do Auto de  Infração ora discutido, diante da ausência de critério 

material para concretização do ISS, sob  pena de violação aos arts. 156, inciso III, 

bem como aos arts.170 e 218 da CF/88.   

 

3.2.2 DA AUSÊNCIA DO CRITÉRIO PESSOAL   

 

No que diz respeito ao critério pessoal da regra matriz de incidência do ISS, 

tem-se que  o Sujeito Ativo da relação jurídico tributária é o Município, ora 

Recorrido.  Ocorre que, uma vez consignado que as operações da Recorrente não 

se caracterizam  como uma prestação de serviço, não é possível se verificar o 

Sujeito Passivo da relação jurídico  tributária, pelo simples e óbvio fato de a 

inteligência artificial ser impossibilitada de prestar um  serviço.   

Ora, tratando-se de clara obrigação de dar, ou seja, 

disponibilização/locação dos  veículos mediante a cobrança de um preço, é 

evidente que não há um serviço sendo prestado  pela Recorrente.   

Concessa vênia, considerar uma prestação de serviço pela inteligência 

artificial é a  própria definição de uma aventura jurídica, pois pressupõe a 

prestação de um serviço pela  própria IA.   

Isso, para o hodierno ordenamento jurídico brasileiro é inconcebível, 

conforme  enfatizam Schoueri e Galdino, ao tratarem sobre a incidência de ISS e 

ICMS sobre Internet das  Coisas (IOT):   

 

Nota-se: não é dizer que uma mercadoria em si prestaria um serviço por executar sua  

função sem a provocação humana. Afinal, se uma mercadoria pudesse prestar um  

serviço, admitir-se-ia um serviço sem a figura do prestador, pois não há um terceiro  

que realiza o serviço.(...) Dessa forma, para fins de incidência de ISS e de ICMS, é  

impossível uma prestação de serviço por uma mercadoria, pois inexistiria o aspecto  

                                                     
42 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo 3. Atualizado por Marcos Bernardes de 
Mello e  Marcos Ehrhardt. São Paulo: RT, 2012, p. 141. 
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pessoal da hipótese tributária, qual seja, a figura do prestador, necessariamente  

distinto do tomador de serviço. Portanto, o fato de haver inteligência artificial não  

implica a prestação de um serviço pelo objeto, mas apenas a execução de uma  função, 

em geral, distinta de sua específica. (grifo nosso)43 

 

Em respeito aos institutos previstos pela Constituição Federal e pelo Código 

Civil44 –  como também da previsão normativa do Art. 110 do Código Tributário 

Nacional – podem  figurar como prestadores de serviços e contribuintes do ISS 

unicamente pessoas dotadas de  personalidade física ou jurídica para o direito 

civil. Resta cristalino que um carro totalmente  autônomo, isto é, coisa com valor 

agregado (IA), não é prestador de serviço para fins tributários.  Pela óbvia razão de 

que a Inteligência Artificial não é dotada de personalidade civil para o  direito 

positivo brasileiro45.   

Diante da impossibilidade de tributação direta dos robôs de acordo com o 

Art. 156 da  Constituição Federal, o Recorrido absurdamente pleiteia uma 

tributação indireta de seus  criadores e/ou proprietários, como forma de 

compensação da perda de receitas do Município.   

Além disso, a própria legislação de transporte privado e individual de 

passageiros (Lei  n.º 13.640/18), estabelece exigências mínimas para os 

motoristas que prestam serviços de  transporte individual, tais como "(a) 

apresentação de antecedentes criminais e (b) possuir  Carteira Nacional de 

Habilitação na categoria B ou superior que contenha a informação de que  exerce 

atividade remunerada".46 

Feitas tais considerações, questiona-se: é possível considerar a inteligência 

artificial  como motorista para fins de concretização da prestação de serviço e 

cobrança de ISS? Seria  possível a intimação do carro autônomo para 

apresentação de antecedentes criminais, nos  termos da legislação brasileira 

                                                     
43 SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, Guilherme. Internet das Coisas à luz do ICMS e do ISS: entre  
mercadoria, prestação de serviço de comunicação e serviço de valor adicionado. In: FARIA, Renato 
Vilela  (coord.); SILVEIRA, Ricardo Maitto (coord.); MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo 
(coord.).  Tributação da Economia Digital: Desafios no Brasil, experiência internacional e novas 
perspectivas. São  Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 245-268 
44 CF/88, Art. 156, III.; CC/2002, Art. 1, Art. 2.   
45  CALDAS, Filipe Reis. Revolução tecnológica: a inteligência artificial como sujeito passivo 
tributário.  Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-mai-19/filipe-caldas-inteligencia-
artificial-sujeito-passivo tributario>.   
46 BRASIL. Lei n.º 13.640, de 26 de março de 2018.   
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vigente?   

Com o devido respeito, Vossas Excelências, resta evidente que não!   

Considerar um carro autônomo como Sujeito Passivo para fins tributários, 

assim como  pretende o Recorrido, teria o condão de desincentivar empregadores 

a investir no mercado  tecnológico.47   

Ainda, veja-se a título exemplificativo os robôs utilizados para limpeza de 

casas  (cleaning robot): tais robôs, dotados de autonomia, substituem a prestação 

de serviços realizada  por funcionários de limpeza. Porém, os mesmos estão 

disponíveis no mercado para os  consumidores e, por óbvio, não cobrarão um 

salário para efetuar a referida limpeza, vez que  decorrem de uma obrigação de dar, 

neste caso, a venda de uma mercadoria.  Conclui-se, assim, que essas 

mercadorias não irão atrair a incidência do ISS, pois não  há uma obrigação de 

fazer na relação, segundo o Código Civil de 2002, Lei n.º 10.406/2002:  “Art. 594 

toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser 

contratada  mediante retribuição”.48 

Logo, ocorre apenas a incidência de ISS, frise-se, quando vislumbrado uma 

obrigação  de fazer, o que não ocorre tanto na compra de um robô de limpeza, 

quanto em carros autônomos  (em substituição ao motorista).   

Isso, portanto, não pode de forma alguma justificar qualquer tentativa de 

recolhimento  de tributos em face das operações realizadas pela Recorrente. A 

uma porque inexiste no Brasil  legislação para a tributação extrafiscal de robôs. A 

duas, na medida em que essa modalidade de  tributação ocasionaria grande 

desincentivo para o desenvolvimento de sistemas inteligentes e  da automação 

em todos os níveis econômicos, principalmente industriais, prejudicando a  

produtividade dessas atividades.   

Em face disso, devidamente rechaçadas as alegações improcedentes do 

Recorrido, faz se fundamental o provimento do presente Recurso Extraordinário, 

uma vez que está ausente o  Sujeito Passivo da relação jurídico tributária no 

                                                     
47 POLIZELLI, Victor. Jogos de realidade virtual e robótica: desafios para a tributação de humanos 
no mundo  virtual e robôs no mundo real. In: FARIA, Renato Vilela (coord.); SILVEIRA, Ricardo Maitto 
(coord.);  MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo (coord.). Tributação da Economia Digital: 
Desafios no Brasil,  experiência internacional e novas perspectivas. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018. p. 846-865. 
48 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 
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presente caso, nos termos da fundamentação  exposta.   

 

3.2.3 DA AUSÊNCIA DO CRITÉRIO QUANTITATIVO   

 

Por fim, no que diz respeito ao critério quantitativo da regra matriz de 

incidência  tributária, destaca-se a ausência de um dos elementos principais do 

ISS: sua base de cálculo.  Afirma o Recorrido que as operações realizadas levam 

em consideração o tempo e a  distância percorrida pelo carro autônomo para fins 

de cálculo, fato este, que por si só, revelaria  a base de cálculo do suposto ISS 

devido.   

No entanto, novamente sem sorte o Recorrido em suas alegações.   

Ora, nobre Julgadores, é plausível considerar que tempo e distância seriam 

suficientes  para requerer a cobrança de um tributo?   

Com toda vênia, por óbvio que não!   

Como bem observado anteriormente, a ausência do sujeito passivo, bem 

como o critério  material desta relação, são fatores determinantes para estabelecer 

a relação tributária e o fato  gerador intrínsecos a essa relação. Não obstante, a 

materialidade de incidência do ISS não  poderia se justificar por uma mera 

quantificação da sua base de cálculo, entre um critério de  tempo e distância, visto 

que, para incidir tal tributo, deve ocorrer uma efetiva prestação de  serviço. De mais 

a mais, não se vislumbra materialidade, tampouco sujeição passiva que  

justifiquem a quantificação do tributo e, portanto, a incidência do ISS pelos fatos 

ora analisados.   

A fiscalização tem a obrigação de quantificar o montante devido a título de 

eventual  tributo, nos moldes das operações realizadas pela Recorrente, 

identificando a base de cálculo e  a alíquota do ISS, o que não ocorreu no presente 

caso.   

Nessa vertente, corrobora Paulo de Barros Carvalho:   

 

A grandeza haverá de ser mensuradora adequada da materialidade do evento,  

constituindo-se, obrigatoriamente, de uma característica peculiar ao fato jurídico 

tributário. Eis a base de cálculo, na sua função comparativa, confirmando, infirmando  

ou afirmando o verdadeiro critério material da hipótese tributária. Confirmando, toda  
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vez que houver perfeita sintonia entre o padrão de medida e o núcleo do fato  

dimensionado. Informando, quando for manifesta a incompatibilidade entre a  

grandeza eleita e o acontecimento que o legislador declara como medula da previsão  

fática. Por fim, afirmando, na eventualidade de ser obscura a formação legal,  

prevalecendo, então como critério material da hipótese, a ação-tipo que está sendo  

avaliada.49 

 

Aliás, o Recorrido assevera na autuação que as operações da Recorrente se 

assemelham  as dos famosos aplicativos de intermediação (Uber, 99pop e etc.). 

Todavia, tais pessoas  jurídicas realizam a intermediação entre passageiro e 

motorista, não prestando um serviço de  transporte individual, o qual é realizado 

pelo motorista do veículo50.   

Logo, as atividades da Recorrente, relacionadas à disponibilização de 

veículos, não  possuem nada em comum com as atividades de intermediação e 

transporte individual prestadas  pelas mencionadas empresas, descartando-se 

por completo a suposta incidência do ISS.   

A alegação de que o preço das operações realizadas pela Recorrente leva 

em conta o  tempo e a distância percorrida pelo veículo em nada interfere in casu. 

Conforme demonstrado  nos tópicos anteriores, não há obrigação de fazer nas 

operações e, consequentemente, critério  material e sujeito passivo que 

justifiquem a cobrança do imposto.   

O sistema tributário nacional vigente é calcado no postulado da legalidade 

estrita ou a  tipicidade cerrada (arts. 5º, inciso II, e 150, inciso I, ambos da CF/88). 

Referido sistema  pressupõe no campo da definição de competências tributárias 

constitucionais fronteiras claras  entre indústrias, comércio, serviço e 

especificamente, quanto aos serviços uma taxatividade  normativa.51 

Inclusive, conforme se demonstrará no próximo tópico, até mesmo nas 

                                                     
49 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário.23 ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 397-
404.   
50 PISCITELLI, Tathiane. Tributação da economia compartilhada: caso das plataformas digitais de 
transporte e  hospedagem sob a perspectiva do ISS, In: FARIA, Renato Vilela (coord.); SILVEIRA, 
Ricardo Maitto (coord.);  MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo (coord.). Tributação da 
Economia Digital: Desafios no Brasil,  experiência internacional e novas perspectivas. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2018, p. 20. 
51 FERREIRA; Luiz Guilherme de Medeiros, NOBREGA, Marcos. Tributação na Economia Digital e o 
Conflito  de Competência. In: AFONSO, José Roberto (coord.); SANTANA, Hadassah Laís (coord.). 
Tributação 4.0. São  Paulo: Almedina, 2020, p. 107. 
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ocasiões em que  esse Supremo Tribunal admitiu uma interpretação extensiva da 

lista de serviços, tais  entendimentos referem-se à casos específicos que 

necessitam de uma análise aprofundada e,  por consequência, não se aplicam à 

presente demanda.   

Portanto, por qualquer perspectiva que se analise o presente caso, é nítida 

a interpretação  equivocada das operações realizadas pela Recorrente, de modo 

que a procedência do Recurso  Extraordinário interposto é medida que se impõe, 

não havendo que se falar em aplicação da  interpretação extensiva da lista de 

serviços prevista na legislação infraconstitucional, sob pena  de clara violação aos 

princípios da legalidade e da tipicidade cerrada.  

 

4. AD ARGUMENTANDUM - DO CONCEITO DE SERVIÇO À LUZ DO SUPREMO  

TRIBUNAL FEDERAL   

 

Ad argumentandum, para que não restem dúvidas acerca da total 

improcedência das  alegações fazendárias, faz-se necessário esclarecer o 

entendimento adotado por essa Egrégia  Corte Suprema acerca do conceito de 

serviço.   

Conforme mencionado anteriormente, esse Ilmo. STF já se debruçou sobre 

a discussão  envolvendo o conceito de serviços em diversas situações, como por 

exemplo no já mencionado  caso envolvendo locação de bens móveis, originário 

da Súmula Vinculante n.º 31 dessa  Suprema Corte52.   

Trata-se de firme e pacífica orientação que afastou a incidência do ISS em 

relação à  locação de bens móveis, totalmente aplicável ao presente caso, vez que 

as operações de  disponibilização de veículos realizadas pela Recorrente, são 

caracterizadas como obrigações de  dar e, portanto, ausentes os requisitos para 

uma prestação de serviço.   

Ocorre que, desconsiderando o entendimento acima já consolidado e de 

aplicação  obrigatória, o que se admite para fins de argumentação, o Recorrido 

utiliza julgados com uma  ratio dicendi totalmente distinta do presente caso, a fim 

                                                     
52 RE 116.121, Rel. Min. Octavio Gallotti, redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, j. em 25.5.2001. 
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de alegar a suposta incidência do ISS.  Como é o caso de operações de leasing53, 

além do caso das atividades realizadas pelas  operadoras de planos de saúde54 e, 

por fim, também o caso envolvendo contratos de franquias 55 .  Entretanto, 

novamente sem razão o Recorrido.   

Ora, da análise dos mencionados recursos extraordinários, como por 

exemplo é o caso  recente do RE n.º 603.136/RJ, envolvendo a discussão do ISS 

sobre contratos de franquia,  verifica-se que o elemento essencial que caracterizou 

a incidência do ISS naquelas operações  foram a complexidade e a natureza 

híbrida dos contratos Veja-se trecho do voto do Min. Rel.:   

 

[...] estou convencido de que não viola o texto constitucional nem destoa da orientação  

atual desta Corte a cobrança de ISS sobre contratos de franquia (franchising). Reitere 

se que os contratos de franquia são de caráter mistos ou híbridos, o que engloba tanto  

obrigações de dar quanto de fazer (...).56 

 

Porém, a realidade do presente caso é que a disponibilização dos bens 

móveis não se  caracterizam como contratos de natureza híbrida ou complexa, 

fatores determinantes para a  caracterização do ISS no caso mencionado pelo 

Recorrido, constatando-se, assim, a total  inaplicabilidade de tal entendimento no 

presente caso, sob pena de violação ao conceito  constitucional de serviço (art. 

156, III, da CF/88).   

Isso porque, as inovações tecnológicas recentes, apesar de criarem novas 

problemáticas  ao direito, não alteraram o conceito constitucional de serviço, 

mantendo-se as disposições  formais da constituição federal em seus próprios 

termos. Nesse sentido, brilhantemente,  pondera a doutrinadora Betina 

Grupenmacher:   

 

No entanto, não acreditamos, que relativamente ao conceito constitucional de serviço,  

                                                     
53 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 592.905/SC. Tribunal Pleno. Relator 
Eros Grau,  julgado em 02/12/2009.   
54 BRASIL Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 651.703/PR. Tribunal Pleno. Relator 
Luiz Fux,  julgado em 26.4.2017.   
55  BRASIL Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 603.136/RJ. Tribunal Pleno. 
Relator Gilmar  Mendes, julgado em 22.05.20 e 28.05.20.   
56  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 603.136/RJ. Tribunal Pleno. 
Relator Gilmar  Mendes, julgado em 29/05/2020. 
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tenha havido mudança tão significativa de paradigma, até porque, a se confirmar tal  

entendimento, restariam mescladas as competências impositivas de Estados e  

Municípios, criando mais subversão do que propriamente solucionando as dúvidas  

existentes em relação à incidência tributária sobre o faturamento das atividades que  

envolvam novas tecnologias.57 

 

Em decorrência, uma vez constatado que as operações realizadas pela 

Recorrente  envolvendo novas tecnologias se enquadram no conceito de serviço 

previsto  constitucionalmente, não há que se falar em aplicação de outro 

entendimento se não aquele que  se equipara à situação concreta da Recorrente.   

Por fim, tal entendimento já foi fixado por esse E. STF, como precedente 

vinculante  (Súmula Vinculante nº 31), com aplicação imediata e obrigatória por 

todos os tribunais,  devendo ser aplicado no presente caso, em respeito ao próprio 

princípio da segurança jurídica  (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88) e aos precedentes 

vinculantes, conforme bem leciona Daniel  Metidiero:   

 

Os precedentes são razões generalizáveis que podem ser extraídas da justificação das  

decisões. Por essa razão, operam necessariamente dentro da moldura dos casos dos  

quais decorrem. Os precedentes emanam exclusivamente das Cortes Supremas e são  

sempre obrigatórios – isto é, vinculantes. Do contrário, poderiam ser confundidos com  

simples exemplos.58 

 

Conclui-se, então, que uma vez caracterizadas as referidas operações em 

obrigações de  dar e, portanto, ausentes os requisitos para uma prestação de 

serviço, nada mais óbvio que a  total improcedência da pretensão fazendária com 

a cobrança do ISS, restando-se inaplicável os  acórdãos mencionados pelo 

Recorrido, os quais estão em dissonância com a realidade fática  apresentada e 

com a jurisprudência pacífica desse E. STF (Súmula Vinculante n.º 31), sob pena  

de nítida violação à segurança jurídica.   

 

                                                     
57 GRUPENMACHER, Betina Treiger. Tributação do streaming e serviços over-the-top. In: FARIA, 
Renato Vilela  (coord.); SILVEIRA, Ricardo Maitto (coord.); MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do 
Rêgo  (coord.). Tributação da Economia Digital: Desafios no Brasil, experiência internacional e 
novas perspectivas.  São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 
58  MITIDIERO, Daniel. Precedentes, da persuasão à vinculação. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais  LTDA, 2016, p. 28. 
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5. PEDIDOS   

 

Ante o exposto, respeitosamente, requer dignem-se Vossas Excelências a 

darem  provimento ao presente Recurso Extraordinário, a fim de se reconhecer, no 

mérito:  (i) a inconstitucionalidade da incidência de ISS sobre qualquer operação 

que resulte em  uma obrigação distinta da obrigação de fazer, como é o caso da 

disponibilização de veículos autônomos, sob pena de violação ao conceito 

constitucional de serviço, à competência residual  da União Federal para 

instituição de tributos, o princípio da legalidade/tipicidade, da autonomia  privada 

e da segurança jurídica conforme arts. 156, III, 154, I, 5º, II, 150, I, 170, IV, 218 e 5º  

XXXVI, todos da Constituição Federal, respectivamente; e   

(ii) a ausência dos requisitos mínimos para aferição do suposto tributo 

devido, quais  sejam: critério material, pessoal e quantitativo da regra matriz de 

incidência tributária, com o  consequente reconhecimento da total improcedência 

da autuação ora combatida. 

   

Nestes termos, pede deferimento.   

Local, data.   

Advogado(a) OAB/XX XXXX   
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) RELATOR (A) DO COLENDO SUPREMO  

TRIBUNAL FEDERAL  

Ref. Recurso Extraordinário nº___  

Recorrente: VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA  

 

Recorrido: Município  

 

VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA., já qualificada nos autos  em epígrafe, 

vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus  

advogados que ao final subscrevem, apresentar MEMORIAL com o objetivo de 

elucidar os  principais fatos e direito aplicado ao presente caso.  

 

1. SÍNTESE DOS FATOS  

 

1.1 Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por VÁ E VOLTE PARA  UMA 

VIDA NÃO LTDA., ora Recorrente, com fulcro nos arts. 1º, inc. IV; 146, inc. II e III, “a” 

e  “b”; 150, I e II; 155, inc. II; 156, III; 170, inc. IV; e 218 da Constituição Federal1, em 

face do v.  acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do XX 

que, mantendo a r. decisão do  Juízo a quo, julgou improcedente no mérito a Ação 

proposta pela Recorrente quanto a não incidência  do Imposto Sobre Serviços - 

ISS sobre o transporte privado individual de passageiros, ora em  discussão, 

enquadrado no item 16.022 da lista da Lei Complementar n.º 116/03.  

1.2 A Recorrente, em fevereiro de 2021, adquiriu veículos de condução  

inteiramente autônoma, os quais permitem para aqueles que neles se locomovem 

a fruição de um  bem totalmente seguro com a utilização de recursos inovadores.  

1.3 Adquiridos tais veículos, a Recorrente procedeu à implementação de  

plataforma – a ser utilizada por seus clientes por intermédio de smartphones – 

                                                     
1 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal: 
Centro Gráfico,  1988. 
2 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. 
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que torna possível a  solicitação dos veículos, indicando desde logo o trajeto a ser 

realizado durante a utilização dos bens.  Em poucos minutos o veículo autônomo 

chega ao endereço de onde recebeu a chamada, para ser  disponibilizado, ao 

usuário para a sua fruição ao destino selecionado. A cobrança utiliza como  

critérios distância percorrida e tempo necessário, sendo realizada por meio de 

cartão de crédito  previamente cadastrado pelo cliente na plataforma.  

1.4 Ocorre que, tempo depois de iniciar suas atividades, a Recorrente foi autuada  

pelo Município, ora Recorrido, no qual possui sede e oferece os veículos, para que 

passe a recolher  o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. Alega o 

Recorrido que, a exemplo do que  ocorre com plataformas como Uber, 99pop e 

Cabify, estaria a Recorrente, independentemente de  não haver motorista humano 

conduzindo o veículo, prestando serviço de transporte individual de  passageiros, 

devendo, portanto, recolher ISS.  

1.5 Irresignada, não restou outra alternativa à Recorrente além da judicialização  

de medida que originou a presente discussão, demonstrando as razões de fato e 

de direito para que  obtivesse a tutela pretendida, qual seja, a insubsistência da 

cobrança de ISS diante da ausência de  prestação de um serviço de transporte.  

1.6 A pretensão da Recorrente foi julgada improcedente pelas instâncias  

ordinárias. Não obstante, e com o devido respeito, conforme será amplamente 

demonstrado nas  razões do presente Recurso Extraordinário, há evidente violação 

aos art. 1º, inc. IV; art. 146, inc. II  e III, “a” e “b”; art. 150, I e II; art. 155, inc. II; 156, 

III; art. 170, inc. IV; e art. 218; da Constituição  Federal, o que torna nulo o Auto de 

Infração lavrado em decorrência de atividade que sequer  caracteriza obrigação de 

fazer por parte da Recorrente. É o que se passa a expor.   

 

2. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS CARROS AUTÔNOMOS  

 

2.1. O funcionamento da tecnologia  

 

2.1.1 O avanço de novas tecnologias tem gerado grande impacto no mundo  

jurídico como um todo, mas especialmente o desenvolvimento de veículos 

autônomos vem  levantando questões controversas. Doutrina, legislação e 
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jurisprudência têm se debruçado sobre o  tema e as recentes discussões revelam 

dificuldades ainda existentes no alcance do caráter conclusivo  do que está sendo 

produzido sobre o tema em todo o mundo. Daí a necessidade de se apresentar o  

que há até o momento em relação ao assunto.  

2.1.2 Antes de adentrar na discussão das implicações relativas à tributação, faz-

se  necessário breve introdução ao conceito de Inteligência Artificial e 

funcionamento dos carros  autônomos – instrumentos disponibilizados pela 

Recorrente no exercício de sua atividade – bem  como questões jurídicas 

controversas que ainda carecem de regulação e conferem posição lacunosa  ao 

tema.  

2.1.3 A Inteligência Artificial é um programa multidisciplinar cuja ambição é 

alcançar  e até mesmo ultrapassar os processos cognitivos humanos. Os avanços 

significativos no aprendizado  

de máquinas são resultado da mudança de concepção na abordagem da IA, que 

deixou de programar  as regras que governavam determinada tarefa para permitir 

que a própria máquina as descubra, uma  superação do modelo clássico de 

algoritmos programados para algoritmos não programados (learners).  

2.1.4 Nos algoritmos inicialmente são estabelecidos mecanismos para a entrada 

de  dados (input), que serão processados pela máquina computacional e em 

seguida retornarão  trabalhados para o mecanismo de saída (output). Dessa 

forma, o papel do algoritmo é o de fornecer o  retorno dos dados corretos a partir 

dos dados fornecidos pelo programador, um processo finito que  entrega o retorno 

após cumprir os passos pré-estabelecidos, sem que haja nenhum tipo de juízo de  

valor para além de sua programação, visto que a relação de “correção” entre o 

input e output é definida  de modo preciso e sem ambiguidade3. É o plano de ação 

pré-definido a ser seguido pelo computador,  uma sequência de passos para 

realizar uma tarefa específica.  

2.1.5 Contudo, os novos algoritmos inteligentes são capazes de simular o  

raciocínio humano e o aprendizado por meio de análises semânticas, 

                                                     
3  VALENTINI, Romulo Soares. Julgamento por computadores? As novas possibilidades da 
juscibernética no  século XXI e sua implicações para o futuro do direito e do trabalho dos juristas. 
Teses. (Doutorado em direito)  - Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo 
Horizonte. p. 42-43. 
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representações simbólicas,  aprendizagem estatística, redes neurais etc. Ocorre a 

criação de novos algoritmos a partir do algoritmo  raiz sem interferência humana. 

Essa tecnologia de Machine Learning extrapola o mero processamento  de dados 

e se ajusta para resolver problemas novos em cenários imprevisíveis4.  

2.1.6 Os carros autônomos, objetos da presente demanda, são veículos  

automotores de condução inteiramente autônoma. Com uso de Inteligência 

Artificial, são capazes de se  mover ao longo de um determinado trajeto sem 

interferência humana alguma, equipados com  diversos sensores que monitoram 

o ambiente ao seu redor e permitem a análise em tempo real de  obstáculos, 

pedestres, outros veículos e sinais relevantes presentes ao longo da rota a ser 

percorrida.  

 

2.2. Os carros autônomos no direito comparado  

 

2.2.1 De que maneira seria possível admitir a competência do Recorrido para  

regular a cobrança e fiscalizar as situações jurídicas relacionadas às operações 

com carros autônomos  quando não há, no Brasil, nenhum tipo de definição por 

parte das Autoridades Regulatórias sobre o  assunto? Até mesmo tentar se 

socorrer de matéria que tangencia o tema em outras jurisdições se  revela 

infrutífero. Para demonstrar a incipiência do tema, passemos a uma breve revisão 

das  regulamentações existentes.  

2.2.2 Atualmente a National Highway Traffic Safety Administration – NHTSA é  

responsável pela definição mais difundida de veículos autônomos. Para a agência 

norte americana o  que caracteriza o carro autônomo é a realização de ao menos 

uma das funções críticas de segurança  sem interação do condutor. A partir disso, 

a NHTSA, baseada na elaboração da Society of Automotive  Engineers (SAE), 

publicou escala com seis níveis diferentes que variam de acordo com a  

automatização do sistema. E, neste sentido, é importante destacar que, do nível 

zero, sem qualquer  automação, ao nível cinco, automação plena, os veículos 

disponibilizados pela Recorrente se  enquadram no nível máximo de automação.  

                                                     
4 PIRES, Thatiane Cristina Fontão; SILVA, Rafael Peteffi da. A responsabilidade civil pelos atos 
autônomos da  inteligência artificial: notas iniciais sobre a resolução do Parlamento Europeu. 
Revista Brasileira de Políticas  Públicas. Brasília, v.7, nº3, 2017 p. 242. 
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2.2.3 Em verdade, em relação aos carros autônomos e sua regulamentação, o  

direito norte americano é o principal foco. Estados como Nevada, Califórnia e 

Flórida já possuem  leis regulamentando a matéria, no entanto, mesmo nesses 

locais - em clara constatação do caráter  ainda embrionário da temática - as leis 

nada dispõem sobre a responsabilidade civil5.  

2.2.4 Nesse aspecto, a União Europeia possui proposta de regulamentação de atos  

independentes da inteligência artificial. O Parlamento Europeu editou a Resolução 

2015/2103 (INL),  de 16 de fevereiro de 2017, em que propôs considerar que a 

responsabilidade por tais atos recaia,  inicialmente, sobre quem estiver mais bem 

colocado para oferecer garantias 6 . A Resolução também  traça quatro 

características necessárias para a definição de robô autônomo inteligente: (i) a 

capacidade  de adquirir autonomia através de sensores e/ou da troca de dados 

com o seu ambiente  (interconectividade) e da análise destes dados; (ii) a 

capacidade de aprender com a experiência e com  a interação; (iii) a forma do 

suporte físico do robô; e (iv) a capacidade de adaptar o seu  comportamento e as 

suas ações ao ambiente7. Entretanto, poucos são os demais apontamentos que  

auxiliam de alguma forma o debate jurídico.  

2.2.5 No Brasil, é ainda mais evidente a lacuna legislativa existente. Em linhas  

gerais, toda discussão pátria sobre o novo universo dos veículos autônomos vem 

se dando sem que  haja um único diploma legal a definir conceitos e traçar 

limitações indispensáveis ao tema. O Código  de Trânsito Brasileiro, Lei nº. 

9.503/1997, em seu artigo 28, prevê que o condutor deve ter, a todo  momento, 

domínio do veículo, clara incompatibilidade com a realidade dos carros 

autônomos.  

2.2.6 Outrossim, a própria Lei n.º 12.587/20128 que institui as diretrizes da política  

                                                     
5 HENRIQUES, Gregório. Inteligência artificial, self-driving cars, e suas consequências jurídicas em 
caso de  acidentes. Disponível em: https://itsrio.org/wp-content/uploads/2019/03/Gregorio.pdf.   
6 PIRES, Thatiane Cristina Fontão; SILVA, Rafael Peteffi da. A responsabilidade civil pelos atos 
autônomos da  Inteligência artificial: notas iniciais sobre a resolução do Parlamento Europeu. 
Revista Brasileira de Políticas  Públicas, Brasília, v. 7, nº 3, 2017 p. 245. 
7  UNIÃO EUROPEIA. Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de fevereiro de 2017, com 
recomendações à  Comissão de Direito Civil sobre Robótica (2015/2103(INL)). Parágrafo 1º. 
8 BRASIL. Lei n.º 12.587/2012. Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; 
revoga dispositivos  dos Decretos-Leis nºs 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 
1943, da Consolidação das Leis do  Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, e das Leis nºs 5.917, de 10 de setembro  de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 
1975; e dá outras providências. Palácio do Planalto Presidência da  República, Brasília, DF, 03 de 
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nacional de mobilidade urbana, regulamentando o transporte privado individual de 

passageiros – serviço fundamento da cobrança por parte do Recorrido -, em seus 

arts. 11-A e 11-B, traz critérios  como “exigência de inscrição do motorista como 

contribuinte individual do INSS”, e “o serviço de transporte  remunerado privado 

individual de passageiros (…) somente será autorizado ao motorista que cumprir 

as seguintes  condições.” Demonstrando desde logo a exigência da figura humana 

para caracterizar o condutor do  veículo como prestador e, consequentemente, 

ocorrência da prestação de serviço.  

2.2.7 Diante disso, desde logo resta clara a fragilidade legal sobre a qual procedeu  

o Recorrido na autuação da Recorrente para a caracterização da atividade como 

transporte individual  de passageiros. No entanto, é preciso destacar que, mesmo 

diante da inexistência de uma definição  acerca do tema, não há nem mesmo 

obrigação de fazer que justifique a incidência do tributo,  conforme se demonstrará 

a seguir.   

 

3. DAS RAZÕES PARA O PROVIMENTO DO RECURSO  

 

3.1 Da necessidade de atendimento da Hipótese de Incidência do ISS  

 

3.1.1 Diante da série de inconsistências na pretensão da cobrança por parte do  

Recorrido, faz-se mister breve explicação acerca da estrutura da norma que 

caracteriza a relação  jurídica tributária, e da necessidade da exata 

correspondência a cada um dos critérios - material,  espacial, temporal, pessoal e 

quantitativo -, para cobrança do ISS.  

3.1.2 Segundo Betina Treiger Grupenmacher9, como ocorre com relação a todos  

os impostos, ainda de que maneira implícita, consignou o legislador constitucional 

todos os critérios  que ensejam a ocorrência do fato jurídico-tributário. Mostra-se 

assim o caráter constitucional dos  contornos dos tributos, inclusive do ISS.  

                                                     
jan. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011- 
2014/2012/Lei/L12587.htm. 
9 GRUPENMACHER, Betina Treiger. Imposto Sobre Serviços – critério espacial – a questão do 
domicílio do  prestador e o papel do poder judiciário enquanto guardião das instituições 
democráticas. In: MOREIRA,  André Mendes et al. Tributação: democracia e liberdade. São Paulo: 
Noeses, 2014, p. 152. 
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3.1.3 Com relação ao critério material, afirmam Aires F. Barreto10, Betina Treiger  

Grupenmacher11, José Eduardo Soares de Melo e Leandro Paulsen12, e Marçal 

Justen Filho13, que seu  cerne não se restringe apenas ao complemento “serviço”, 

mas a uma prestação de serviço, pertinente a  uma obrigação de fazer, efetuado 

sob regime de direito privado, produtor de utilidade ou comodidade  (material ou 

imaterial) a terceiro.  

3.1.4 É considerado ocorrido o fato jurídico tributário, quando do feitio do  

respectivo comportamento descrito em lei. O local é aquele em que se ultima o 

mesmo.  

3.1.5 Quanto ao sujeito passivo, destinatário constitucional tributário, é 

identificado  como o prestador de serviço. Frise-se aqui a necessidade da figura 

humana, sobretudo para o serviço  discutido in casu¸ questão que melhor será 

tratada nos pontos subsequentes. O sujeito ativo é o  Município, em que tenha 

ocorrido a prestação de serviço.  

3.1.6 A base de cálculo, com fulcro no art. 156, III, da CF, é a remuneração do  

serviço. Frise-se que, como afirmado por Aires F. Barreto, a base de cálculo não 

inclui valores que  sejam decorrentes de outros negócios, inconfundíveis com a 

prestação de serviço. É assim “a receita  auferida pelo prestador como 

contrapartida pela prestação do serviço tributável.”14
 

3.1.7 Por fim, a alíquota, conforme ensina Betina Treiger Grupenmacher15, deve  ter 

seus limites mínimo e máximo definidos em lei complementar, sendo, “de forma 

concreta e específica,  estabelecida nas legislações municipais ordinárias 

instituidoras do ISS”.  

 

 

                                                     
10 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na Constituição e na Lei. Dialética, 2009, p. 495. 
11 GRUPENMACHER, Betina Treiger. A Regra-Matriz de Incidência do Imposto Sobre Serviços. In:  
MOREIRA, André Mendes et al. O Direito Tributário: Entre a forma e o conteúdo. São Paulo: Noeses, 
2014, p.73. 
12 PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares. Impostos federais, estatuais e municipais. São 
Paulo:  Saraiva Educação, 2018, p. 360. 
13 JUSTEN FILHO, Marçal. O ISS na Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 80. 
14 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na Constituição e na Lei. Dialética, 2009, p. 599. 
15 GRUPENMACHER, Betina Treiger. A Regra-Matriz de Incidência do Imposto Sobre Serviços. In:  
MOREIRA, André Mendes et al. O Direito Tributário: Entre a forma e o conteúdo. São Paulo: Noeses, 
2014, p.73. 
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3.2 Do conceito de serviço no ordenamento brasileiro  

 

3.2.1 A partir das considerações acerca da Regra-Matriz de incidência do imposto,  

destaque-se que, doutrinariamente, o conceito de serviço pode ser definido por 

meio de duas  correntes: a corrente econômica e a corrente jurídica, também 

conhecida como corrente civil. A  primeira vertente exprime a ideia de um serviço 

produzido, enquanto bem econômico incorpóreo suscetível de apreciação 

econômica, e não precisamente um conceito jurídico - em que a prestação  de 

serviços é, essencialmente, uma relação jurídica16. Para Aires Barreto17:  

 

Do exame sistemático da Constituição - convém reiterar- serviço é esforço de pessoas 

desenvolvido em favor de outrem, com conteúdo econômico, sob regime de direito  

privado, em caráter negocial, tendente a produzir uma utilidade material ou imaterial. 

(grifamos)  

 

3.2.2 Na prática, ao contrário do que quer fazer crer o Recorrido, o ordenamento  

pátrio consagrou a definição de serviços adotada pela doutrina civilista, cujo 

conteúdo semântico é  uma “obrigação de fazer” que se contrapõe à uma 

“obrigação de dar”18. A inteligência da corrente  civilista atribui efeitos tributários 

aos atos civis, nos termos do art. 110 do Código Tributário  Nacional19.   

3.2.3 Por tais motivos, o cerne da materialidade da hipótese de incidência do ISS  

não se refere ao serviço propriamente dito, em sua conceituação residual, mas, 

conforme  demonstrado, uma prestação de serviços que compreende um negócio 

jurídico que se perfaz pelo adimplemento de uma obrigação de fazer, tal como 

ditam os moldes do Direito Privado20.  Importante frisar que nem todo e qualquer 

“fazer” se insere ao conceito, mas sim um serviço não  conferido nas disposições 

                                                     
16 MARTINS, Sérgio Pinto. Manual do Imposto sobre Serviços. 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 21. 
17 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na Constituição e na Lei. Dialética, 2009, p. 88 
18 MASUKO, Ana Clarissa. O conceito de serviço como “obrigação de fazer” no Direito Tributário 
Brasileiro,  seus reflexos para a Reforma Tributária e Economia Digital. p. 9. In: AFONSO, José 
Roberto; SANTANA,  Hadassah Laís. Tributação 4.0. Grupo Almedina, 2020.  

19 BRASIL. Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e 
institui normas  gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Palácio do 
Planalto Presidência da República, Brasília, DF, 25 out. 1966. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15172compilado.htm. 
20 MELLO, José Eduardo. ISS - Aspectos Teóricos e Práticos, 5ª ed., São Paulo: Dialética, 2008, p. 
37-38. 
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do art. 155, II, da CF (serviço de transporte intermunicipal, interestadual  e de 

comunicação), previsto na Lei Complementar n.º 116/0321, e que envolva uma 

atividade humana.   

3.2.4 O direito positivo brasileiro, embora autorize o legislador infraconstitucional  

a definir os fatos geradores independentemente das disposições do Direito 

Privado, assegura a  observância do princípio constitucional da estrita legalidade 

em matéria tributária. Por força de tal  previsão, o próprio direito positivo deve 

resguardar expressamente as hipóteses em que determinados  enunciados 

jurídicos expressam significado diverso daquele empregado em seu ramo de 

origem22.   

3.2.5 Nesse sentido, indispensável a observação de que sendo a competência  

tributária atribuída pela Constituição Federal, evidente que os conceitos jurídicos 

por ela utilizados  na delimitação não podem ser alterados pelo legislador 

infraconstitucional, complementar ou  ordinário23. A atribuição à lei complementar 

de definir serviços não expressa nenhuma liberdade  concedida pela Constituição 

ao legislador complementar de ampliar o conceito constitucional.  

3.2.6 Veja-se que, consoante afirma José Eduardo Soares de Mello24, a realidade  

mostra inúmeras situações em que ocorreriam conflitos tributários caso apenas 

fossem utilizados  conceitos econômicos, em detrimento aos imprescindíveis 

critérios jurídicos, a saber:  

 

“(a) o fornecimento de concreto para uma obra de construção civil constitui material  

auxiliar na prestação, enquanto o concreto vendido em loja caracteriza mercadoria; (b) 

o  remédio ministrado ao paciente hospitalar não se qualifica como mercadoria, mas 

um bem  utilizado na prestação de serviço médico; (c) garçom serve fregueses do 

restaurante não  realiza prestação de serviços, mas participa do fornecimento de 

alimentação.”  

                                                     
21  BRASIL, Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. Dispõe sobre o Imposto Dobre 
Serviços de Qualquer  Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras 
providências. Palácio do Planalto  Presidência da República, Brasília, DF, 31 jul. 2003. Disponível 
em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm. 
22 MASUKO, Ana Clarissa. O conceito de serviço como “obrigação de fazer” no Direito Tributário 
Brasileiro,  seus reflexos para a Reforma Tributária e Economia Digital. p. 11. In: AFONSO, José 
Roberto; SANTANA,  Hadassah Laís. Tributação 4.0. Grupo Almedina, 2020. 

23 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na Constituição e na Lei. Dialética, 2009. p. 41 
24 PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares. Impostos federais, estatuais e municipais. 
São Paulo:  Saraiva Educação, 2018, p. 364.  
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3.2.7 Nesse sentido, não se poderia admitir a alteração do conceito nuclear de  

serviço enquanto “obrigação de fazer”, isto pois, isso implicaria em uma 

transformação desmedida  no sistema de repartição de competências tributárias 

e geraria conflitos entre os municípios,  consoante afirma Pedro Casquet25.  

3.2.8 Vale destacar, ainda, que não se trata de tributar qualquer atividade que tenha  

como um de seus elementos uma “obrigação de fazer”. Intenta a Recorrida fazer 

crer que a  complexidade contratual da atividade exercida pela empresa 

Recorrente, configuraria uma preeminência  da obrigação de fazer, e por isso 

ensejaria cobrança do ISS, em comparação com o que ocorreu no Tema  125, de 

Repercussão Geral ao RE 592.90526.  

3.2.9 Entretanto, veja-se que conforme José Eduardo Soares de Melo 27 , a  

pretendida segregação de atividade no leasing constitui uma deformação jurídica, 

vez que trata-se de  negócio em que não se pode cogitar de desmembramento das 

figuras que o integram (locação,  mercantil e financeiro), o que refutaria a exigência 

tanto do ISS, quanto do ICMS.  

3.2.10 Assim, equivocado entendimento do Recorrido quando pretende, por meio  

da aplicação de conceito econômico de serviço, ampliar a incidência do imposto e 

incorrer em  tributação da mera utilidade, e não da efetiva prestação do serviço, 

sendo por isso a corrente que entende o ISS como obrigação de fazer a qual deve 

prevalecer no ordenamento pátrio, como será  demonstrado a seguir.  

 

3.3 Do núcleo material do ISS como obrigação de fazer  

 

3.3.1 Como demonstrado, o ISS é o imposto devido sobre “serviços de qualquer  

natureza, não compreendidos no Art. 155, II da CR/88, definidos em lei 

complementar28”, cuja  competência foi conferida aos Municípios e ao Distrito 

Federal. Embora o legislador  infraconstitucional tenha optado por listar tais 

                                                     
25 CASQUET, Pedro. O Conceito de Serviço e a Constituição Brasileira. São Paulo: Almedina, 2014, 
p. 146. 
26 STF. RE n.º 547.245/SC, julgado em 02/12/2009 e RE n.º 592.905/SC, julgado em 02/12/2009, 
ambos do  Min. Relator Eros Grau. 
27 PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares. Impostos federais, estatuais e municipais. São 
Paulo:  Saraiva Educação, 2018, p. 374. 
28 Art. 156, III, Constituição Federal. 
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serviços em detrimento de conceituá-los, as leis  tributárias são interpretadas 

conforme o contexto normativo em que se inserem29 e, especialmente,  o texto 

constitucional. Dessa forma, a doutrina e a jurisprudência majoritária entendem o 

conceito  de serviço por meio das lentes do Direito Privado, o qual o define como 

uma obrigação de fazer30.  

3.3.2 Preliminarmente, há de se importar a definição de serviço do Direito Privado.  

Tal técnica lógico-sistemática importa no sentido de que a definição de serviço 

não deve ser alterada  com o fito de limitar a competência tributária, de modo a 

legitimar a incidência de ISS sobre atividade  estranha à prestação de serviço31. 

Desta forma, inexistindo modificação do instituto de direito privado  por lei 

tributária, o termo ingressa no campo fiscal com o mesmo significado que possuía 

no território  de origem - só podendo a lei tributária modificar esses conceitos de 

modo expresso e para fins  eminentemente tributários32.   

3.3.3 Assim, mister salientar a distinção entre a obrigação de fazer, onerada pelo  

ISS; e a obrigação de dar, cujos fatos não se subsumem a tal imposto. Na primeira 

hipótese, o devedor  deve confeccionar a coisa para depois entregá-la, sendo 

necessária a realização concreta de um ato33.  Consiste numa atividade prestada 

mediante esforço humano, impondo a execução de algo inexistente  até então34. A 

obrigação de fazer consiste, portanto em um ato positivo, uma vez que o bem é o  

próprio ato, sendo a pessoa do devedor o sujeito passivo - e não o bem35. Assim, 

ao contratar uma prestação de serviços, o tomador não está interessado apenas 

no resultado da entrega de algo, mas  sim no prestador responsável pela atividade.  

3.3.4 Por outro lado, se é ônus do devedor entregar alguma coisa, trata-se de uma  

obrigação de dar.36  O referido liame obrigacional consiste na entrega da coisa 

                                                     
29 AFONSO, José Roberto; SANTANA, Hadassah Laís. Tributação 4.0. Grupo Almedina, 2020.p.312 
30 VALADÃO, Marcos Aurélio Pereira. A Tributação indireta da renda na importação de serviços por 
meio do ISS,  PIS/Cofins e CIDE-Royalties. Revista de Direito Internacional Econômico e Tributário, 
v. 6, n. 2, Jul/Dez, 2012. 
31 DOEHLER, IVAN DUTRA. A incidência do ISSQN sobre a locação de bens móveis. Cadernos da 
Ejef, p.  73. 
32 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
33 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil - Direito das Obrigações, 1ª parte, São 
Paulo,  Saraiva, 1967, p. 95. 
34 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na Constituição e na Lei. Noeses, 2018. 
35 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, Parte Especial, Tomo XXII. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos  Tribunais, 1984. 
36 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. Direito das obrigações. p. 89 
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móvel ou imóvel, seja  para constituir um direito real ou tão somente para facilitar 

o uso, podendo, ainda, ser o simples  exercício da detenção da coisa para 

posteriormente restituí-la a seu dono 37 . Nas obrigações de dar,  portanto, a 

qualidade e a quantidade do objeto possui maior relevância que o fazer (atividade  

humana)38.  

3.3.5 A breve análise doutrinária constata que o ISS apenas é exigível quando o  

fato gerador consiste em obrigação de fazer, pois a hipótese de incidência do 

tributo consubstancia  uma atividade humana desenvolvida em favor de outrem. 

Desta forma, sendo tributável tão somente  o esforço humano a terceiros, tem-se, 

inexoravelmente, que o ISS só pode incidir sobre obrigações  de fazer39- revelando, 

de outro lado, a importância de não confundi-las com as obrigações de dar.40  

3.3.6 O ISS será exigível a partir do momento em que se configura a prestação de  

serviços - reconhecida como a execução de obrigação de fazer 41 . É ilegítima, 

portanto, a distorção do  conceito de serviços que alargue o campo de incidência 

do ISS, alcançando aquilo que serviço não é  - dentre tais hipóteses, as obrigações 

de dar42.  

3.3.7 A necessidade da concretização da obrigação de fazer para caracterização 

de  serviço foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal novamente no 

julgamento do Recurso  Extraordinário n.º 116.121-3/SP.43  

3.3.8 A demanda constitucional que levou ao referido Recurso Extraordinário se  

originou de Embargos à Execução Fiscal, em que uma locadora de guindastes 

impugnou o  lançamento de ISS sobre sua atividade econômica, ao argumento de 

que sua atuação não consistia  em uma prestação de serviços, tendo em vista a 

inexistência de uma obrigação de fazer - característica  imprescindível para 

corporificar a ideia de serviço.  

                                                     
37 BEVILÁQUIA, CLóvis. Direito das Obrigações, 9ª ed., Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1957, p.54 
38 MASUKO, Ana Clarissa. O conceito de serviço como “obrigação de fazer” no Direito Tributário 
Brasileiro,  seus reflexos para a Reforma Tributária e Economia Digital. p.14. In: AFONSO, José 
Roberto; SANTANA,  Hadassah Laís. Tributação 4.0. Grupo Almedina, 2020. 
39 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na Constituição e na Lei. Dialética, 2009. p. 58 
40 BENTO NETO, Nazil et al. A incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 
sobre o  Streaming-(In) Constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar n. 366/2013. 2016. 
41  JUSTEN FILHO, Marçal. O imposto sobre serviços na constituição. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1985. p.  134. 
42 SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1173-1174. 
43  STF – RE: 116.121-3/SP, Relator: Ministro OCTAVIO GALLOTTI, Data de Julgamento: 
11/10/2000. 
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3.3.9 A fundamentação da decisão que, por maioria, deu provimento ao recurso, e  

considerou a necessidade de uma obrigação de fazer para a incidência de imposto 

sobre a prestação  de serviços. De acordo com o louvável entendimento do Sr. Min. 

Celso de Mello   

 

“a qualificação de operações não condizentes com o significado técnico-jurídico da  

expressão "prestação de serviços", para efeito de tributação municipal do ISS, nada 

mais  significa do que a inadmissível e arbitrária manipulação, por lei complementar, 

da repartição  constitucional de competências impositivas, pois o tributo em comento 

somente pode  incidir sobre obrigações de fazer”.  

 

3.3.10 A decisão desta Suprema Corte norteou o entendimento das instâncias  

inferiores, que adotaram de igual modo a necessidade de uma obrigação de fazer 

para que tal relação  jurídica fosse passível de tributação por imposto que verse 

sobre a prestação de serviços.  

3.3.11 Neste mesmo sentido, quando do julgamento do Recurso de Apelação n.º  

335.140-SP, a Sétima Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo examinou a 

aura da dissimetria  entre obrigações de dar e de fazer, perfazendo a diferença 

entre relações jurídicas de prestação de  serviços e a locação. A referida decisão 

afirma que “se a locação dá origem a uma obrigação ‘de dar’ e se a  prestação de 

serviços configura obrigação ‘de fazer’ - sendo as duas espécies inconfundíveis - 

já se vê que não é possível  atribuir-lhes o mesmo regime jurídico tributário”.  

3.3.12 A impossibilidade de tributar como serviço as atividades econômicas que 

não  constituem obrigação de fazer foi reafirmada pelo E. Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina na  Apelação Cível n.º 2003.002518-944, em que o Tribunal discutia 

a incidência de ISS nas operações de  leasing sobre bens móveis. O Relator Luiz 

Cézar Medeiros afirmou que: “definir como prestação de serviço  aquilo que 

essencialmente não o é, se traduz numa forma escamoteada de burlar a limitação 

constitucional de incidência  tributária”.  

3.3.13 No presente caso, a atividade econômica desenvolvida pela Recorrente não  

se obriga a um fazer, visto que o contrato celebrado com o consumidor tem por 

                                                     
44  TJ-SC - AC: 25189 SC 2003.002518-9, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 
23/06/2003, Segunda  Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de 
Criciúma. 
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objeto a  disponibilização dos veículos para a fruição, pelo usuário, no seu 

deslocamento nos limites do  Município45. Trata-se de uma obrigação de entregar 

a coisa - o carro autônomo - sem que seja  necessário um fazer prévio. O 

consumidor, que pode manipular o bem, alterando o percurso e a  velocidade46, 

encontra-se na posição de detentor da coisa, que será posteriormente restituída 

ao seu  dono quando do final da corrida.  

3.3.14 Além disso, o objeto social da empresa e o código de Classificação Nacional  

da Atividade Econômica (CNAE) demonstram que a atividade da empresa é a 

“disponibilização de  veículos para que transportem pessoas dentro dos limites do 

Município”47. Neste sentido, o CNAE  Fiscal estabelece em quais modalidades de 

tributação as empresas se enquadram, pois definem a  operação econômica 

principal do contribuinte48. É dever do Recorrido, portanto, adequar a  tributação 

ao tipo econômico da atividade empresarial desenvolvida.  

3.3.15 Desta forma, não sendo a disponibilização de veículos passível de recair na  

hipótese de incidência do ISS, qual seja, a prestação de serviço por meio de esforço 

humano, o  presente Recurso Extraordinário merece o devido provimento, 

determinando a inconstitucionalidade  da cobrança.  

 

3.4 Da necessidade da figura humana para caracterização do serviço de transporte  

individual de passageiros   

 

3.4.1 A Recorrida pretende, por meio da presente exigência, tributar a Recorrente  

como se essa estivesse a prestar um serviço, no caso, de transporte individual de 

passageiros. No  entanto, é cediço na doutrina e na jurisprudência que a referida 

relação jurídica exige a prestação  humana de serviço - e não de um robô, como 

ocorre no presente caso.  

3.4.2 Circunstanciando as relações jurídicas e a semântica do termo “serviço”, a  

                                                     
45 Esclarecimento 18. 
46 Esclarecimentos 22 e 23. 
47 Esclarecimento 9. 
48 DA LUZ SILVA, Leandro; DA SILVA BITENCOURT, Silvani Cardoso; DA SILVA, Luzia Ribeiro. CNAE 
fiscal:  a importância do profissional contábil analisar e aplicar adequadamente a classificação 
nacional da atividade  econômica na abertura de empresa. Revista FACISA ON-LINE, v. 6, n. 3, 2017. 
p.76 
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jurisprudência tratou de estabelecer uma linha tênue entre atividades que 

configuram ou não  configuram serviço, o qual se verifica através da presença ou 

não da figura humana, respectivamente.  Por guardar estrita observância ao 

mundo dos fatos, é ilegítima a inclusão na Lista de Serviço de fatos  que não 

configuram prestação de serviço, por afastada a ideia de trabalho 

consubstanciada num  esforço humano.   

3.4.3 A necessidade da figura humana para caracterização de serviço foi objeto de  

discussão no Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso 

Extraordinário n.º 116.121-3/SP, cuja repercussão restou conhecida pela decisão 

final ter declarado a  inconstitucionalidade da expressão “locação de bens 

móveis”, contida na lista de serviços da Lei n.º  3.750 e, portanto, impossibilitando 

que tal atividade fosse tributada pelo ISS. O julgamento contou   

com o imperioso voto do Sr. Min. Marco Aurelio, que enfatizou que “somente a 

prestação de  serviços, envolvido na via direta o esforço humano, é fato gerador 

do tributo em comento”. 

3.4.4 O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 888852/ES  

determinou que “o núcleo do critério material da regra matriz de incidência do ISS 

é a prestação de serviço, vale  dizer: conduta humana consistente em desenvolver 

um esforço em favor de terceiro, visando a adimplir uma "obrigação  de fazer”. A 

corte concluiu, por fim, que “o alvo da tributação do ISS ‘é o esforço humano 

prestado a terceiros  como fim ou objeto’”.  

3.4.5 As decisões dos tribunais superiores repercutiram nas instâncias inferiores,  

solidificando cada vez mais a eminente ideia da necessidade do esforço humano 

dentro da prestação  de serviços. Cite-se, por exemplo, o julgamento do Agravo n.º 

243931849, pelo E. Tribunal de Justiça  de Pernambuco, que, pautando-se nos 

precedentes das cortes superiores, decidiu pela impossibilidade  da incidência do 

ISS sobre atividade em que “não há qualquer esforço humano dirigido a produzir, 

a realizar  algo, mas tão-somente à cessão de uso de um bem determinado”.  

3.4.6 O E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em julgamento  da 

Apelação Cível n.º7003234074750, fundamentou a decisão a partir do assinalado 

                                                     
49 TJ-PE - AGV: 2439318 PE 0012641-89.2011.8.17.0000, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, 
Data de Julgamento:  01/09/2011, 8ª Câmara Cível. 
50  TJ-RS - AC: 70032340747 RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Data de Julgamento: 
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entendimento de  que “a noção de serviço, traço essencial do ISSQN, não dispensa 

e idéia de trabalho, de esforço humano, tal como  disciplinado no Código Civil, ao 

qual há de socorrer-se o intérprete em obediência ao que dispõe o artigo 110 do 

CTN,  ante o vazio normativo tributário”.  

3.4.7 Igualmente, em julgamento da Apelação Cível n.º 621691351, o Eg. Tribunal  

de Justiça do Estado do Paraná, proferiu meritória deliberação ao concluir que: “a 

regra-matriz do ISS  - Imposto sobre Serviços se encontra relacionada de forma 

clara e inequívoca a obrigação de fazer, de prestar um serviço,  exige-se o esforço 

humano, embora possa ser auxiliado por emprego de instrumentos ou aplicação 

de materiais”.  

3.4.8 A necessidade da figura humana na prestação de serviços é, de igual modo,  

afirmada pela doutrina. Aires Barreto alega que o conceito de serviço “supõe uma 

relação com uma pessoa,  a quem se serve”52. Segundo o autor, é possível existir 

um trabalho, não envolvendo uma prestação a  terceiro, mas “só haverá serviço no 

bojo de uma relação jurídica” 53 . Ademais, afirma o autor que “a essência do  

aspecto material da hipótese de incidência do ISS não está no termo ‘serviço’ 

isoladamente considerado, mas na atividade  humana que dele decorre, vale dizer 

em prestar serviço”54.  

3.4.9 Aliás, mesmo a conceituação de serviço sob a perspectiva econômica,  

proposta por João Melo Franco, define-o como ações de indivíduos que 

satisfazem imediatamente  necessidades de outros indivíduos sendo, 

essencialmente, atividades humanas valiosas55. Tal acepção  é a mesma utilizada 

por Menezes de Cordeiro56.  

3.4.10 Entretanto não é possível identificar o elemento humano que possa  

caracterizar a prestação de qualquer serviço e, especificamente, do serviço de 

transporte privado  individual de passageiros, sendo inconstitucional qualquer 

                                                     
02/03/2011, Vigésima  Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
22/03/2011. 

51 TJ-PR - AC: 6216913 PR 0621691-3, Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 
27/10/2009, 2ª Câmara  Cível, Data de Publicação: 24/11/2019. 
52 BARRETO, Aires Fernandino, ISS na Constituição e na Lei, Dialética, São Paulo, 2003, pág. 29  
53 Ibid. p. 30. 
54 Ibid. p. 32. 
55  FRANCO, João Melo e MARTINS, Herlander Antunes. Dicionário de Conceitos e Princípios 
Jurídicos,  Almedina, Coimbra, 1988, pág. 743 
56 CORDEIRO, Menezes. Dir. Obrigações, 1980, 1º-15 
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pretensão neste sentido por parte do  Recorrido.  

3.5 Da definição da atividade praticada pela Recorrente  

 

3.5.1 Da não caracterização do serviço de transporte privado individual de 

passageiros e  intermediação  

 

3.5.1.1 Conforme visto, o Recorrido pretende realizar a cobrança do ISS na 

atividade  econômica realizada pela Recorrente, com fundamento na realização de 

serviço de transporte privado  individual de passageiros, a exemplo do que ocorre 

com plataformas como Uber, 99pop e Cabify.  

3.5.1.2 Ocorre que a caracterização da relação jurídica tributária no caso das  

plataformas supramencionadas se dá de maneira completamente distinta da 

atividade que a  Recorrente realiza, não sendo possível a cobrança de ISS neste 

caso. Assim, a fim de demonstrar a  ausência de qualquer similitude entre a 

atividade desempenhada pela recorrente em contraposição  aos serviços 

oferecidos pelos aplicativos mencionados, tal qual intenta o Recorrido fazer crer, 

serão  apresentadas razões para esclarecer a não caracterização do serviço de 

transporte privado individual  de passageiros ou intermediação. Explica-se.  

3.5.1.3 O Art. 4º da Lei n.º 12.587/201257, que institui as diretrizes da Política  

Nacional de Mobilidade Urbana, define o transporte remunerado privado individual 

de passageiros  como “serviço remunerado de transporte de passageiros, não 

aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas 

solicitadas exclusivamente por usuários previamente  cadastrados em aplicativos 

ou outras plataformas de comunicação em rede.”  

3.5.1.4 A interpretação do referido artigo fica ainda mais clara quando considerada  

inserção dos Arts. 11-A e 11-B na mencionada lei, que impõem requisitos para 

funcionamento dessa  modalidade. Veja-se:  

 

                                                     
57 BRASIL. Lei n.º 12.587/2012. Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; 
revoga dispositivos  dos Decretos-Leis nºs 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 
1943, da Consolidação das Leis do  Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, e das Leis nºs 5.917, de 10 de setembro  de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 
1975; e dá outras providências. Palácio do Planalto Presidência da  República, Brasília, DF, 03 de 
jan. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011- 
2014/2012/Lei/L12587.htm. 
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Art. 11-A. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar 

e  fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros 

previsto no  inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus territórios.  

Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado  

individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão observar as 

seguintes  diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade 

na prestação do  serviço(…)  

III - exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto   

Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos da alínea h do inciso V do art. 11 da Lei  

nº 8.213, de 24 de julho de 1991.  

Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros 

previsto  no inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua 

regulamentação,  somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes 

condições:  

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha a  

informação de que exerce atividade remunerada;  

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características 

exigidas  pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito 

Federal; III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 

(CRLV);  

IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. (...)   

 

3.5.1.5 Ora, a lei expressamente já aponta quem é o sujeito que realiza atividade  

quando afirma que “o serviço de transporte remunerado privado individual de 

passageiros (...), nos Municípios que  optarem pela sua regulamentação, somente 

será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes  condições (...)”.  

3.5.1.6 Assim, o que é observado na prática, é que os aplicativos, a exemplo da 

Uber,  99pop e Cabify, apenas realizam o serviço de intermediação entre o 

motorista e o passageiro, sendo  o passageiro tomador do serviço do transporte 

individual de passageiros realizado pelo motorista, e  o motorista tomador do 

serviço de intermediação da empresa.  

3.5.1.7 O argumento é reforçado quando observados os termos de uso da Uber no  

Brasil, o qual dispõe que  

 

os serviços integram uma plataforma de tecnologia que permite aos(às) usuários(as) 

de  aplicativos móveis ou sites de Internet da Uber, fornecido como parte dos Serviços 
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(cada  qual um “Aplicativo”), solicitar e programar serviços de transporte e/ou logística 

e/ou  compra de certos bens com terceiros independentes provedores desses 

serviços, inclusive  terceiros independentes fornecedores de transporte (...) VOCÊ 

RECONHECE  QUE A UBER (...) NÃO PRESTA SERVIÇOS DE TRANSPORTE OU  

LOGÍSTICA NEM FUNCIONA COMO TRANSPORTADORA, E QUE TODOS  ESSES 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE OU LOGÍSTICA SÃO PRESTADOS  POR PARCEIROS 

INDEPENDENTES, QUE NÃO SÃO EMPREGADOS(AS) E NEM REPRESENTANTES DA 

UBER, NEM DE QUALQUER DE SUAS  AFILIADAS.58  

 

3.5.1.8 Ressalte-se que a Uber reiteradamente afirma que é uma plataforma de  

tecnologia que permite solicitar e programar serviços de transporte, com terceiros 

independentes,  não prestando em hipótese alguma serviços de transporte.  

3.5.1.9 Além disso, destaque-se ainda o fato de que em diversos municípios vêm-

se  exigindo o cadastro dos próprios motoristas, sendo inclusive a eles 

direcionadas eventuais autuações,  visando cobrança do ISS decorrente da 

prestação de serviço de transporte privado individual de  passageiros, por eles 

realizadas, com fulcro no item 16.0259, da Lei Complementar n.º 116/03.  

3.5.1.10 Dessa forma, no caso dos aplicativos Uber, 99pop, Cabify e outros 

similares,  se analisada a Regra-Matriz de Incidência do ISS para o serviço de 

transporte individual de  passageiros em comento, verifica-se que, no critério 

pessoal, o sujeito passivo será o motorista, sendo  este o contribuinte da relação 

jurídica tributária lá estabelecida.  

3.5.1.11 Justamente por este motivo, que a tentativa de analogia utilizada pelo  

Recorrido é impertinente, uma vez que a plataforma digital seria apenas uma 

intermediadora, no caso  dos aplicativos mencionados.  

3.5.1.12 No presente caso, os veículos disponibilizados pela Recorrente se 

enquadram  no nível máximo de automação, conforme a já mencionada escala 

elaborada pela Society of Automotive  Engineers (SAE). Dessa forma, é evidente 

que não há sujeito passivo que se enquadre como prestador  do serviço de 

transporte individual de passageiros.  

3.5.1.13 Ora, caso a exigência seja julgada constitucional, como ficará a sujeição  

                                                     
58  UBER Brasil - Termos de Uso. Disponível em:https://www.uber.com/legal/pt-
br/document/?name=general terms-of-use&country=brazil&lang=pt-br. 
59 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. 
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passiva do tributo? Se é um veículo autônomo, um robô, que está figurando como 

aquele que leva o  passageiro de um ponto a outro, não seria ele que poderia ser 

equiparado ao “motorista”? E, neste  caso, seria possível a sujeição passiva de um 

robô?  

3.5.1.14 Se assim o for, frise-se que será aberta situação sem precedentes, e que  

possibilitará uma série de interpretações absurdas. Se possível a cobrança do ISS 

de um robô veículo  autônomo para o caso de serviço de transporte privado 

individual de passageiros, também deverá ser  cobrado imposto do robô aspirador, 

a cada vez que este limpar a casa de um indivíduo? Da Siri e da  Alexa que prestam 

serviços de assistência? De robôs que realizam procedimentos médicos?  

3.5.1.15 Além disso, no caso do serviço de transporte privado individual de  

passageiros, os sujeitos prestador e tomador são o motorista e o passageiro. 

Assim, os aplicativos Uber, 99pop, Cabify e similares, atuam apenas como 

intermediadores, hipótese que também não se  enquadra ao caso da Recorrente.  

3.5.1.16 As operações prestadas por meio de aplicativos são típicos da economia  

colaborativa e podem ser enquadradas no item 10.0260, da Lei Complementar n.º 

116/03, o qual  prevê o ISS sobre agenciamento, corretagem ou intermediação de 

contratos quaisquer. 3.5.1.17 No caso dos aplicativos, é possível observar que o 

imposto é cobrado pelo  serviço de intermediação entre os motoristas e os 

passageiros, que advém de espécie de comissão. A  dizer então, que neste caso o 

tomador do serviço é o motorista.  

3.5.1.18 Novamente, quando analisado o caso concreto, é irrefutável o 

descompasso  entre a atividade prestada pela ora Recorrente e a atividade 

exercida pelos aplicativos, os quais o  Recorrido pretende aqui equiparar.  

3.5.1.19 Tanto no caso da prestação de serviço de transporte privado individual de  

passageiros, quanto na intermediação, é possível identificar elemento comum e 

imprescindível importância para caracterização da relação jurídica tributária: o 

elemento da figura humana, conforme  já apresentado nestes memoriais.  

3.5.1.20 Observe-se que a partir da análise do caso concreto, a figura do motorista  

fica expressamente definida como sujeito passivo, no caso de transporte privado 

                                                     
60 Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos 
quaisquer. 
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individual de  passageiros, e como tomador do serviço, no caso da intermediação.   

3.5.1.21 Importante pilar do ordenamento jurídico tributário brasileiro é a estrita  

legalidade 61 , esta a qual reforça a segurança jurídica, corolário do Estado 

Democrático de Direito.  Segundo Roque Antônio Carrazza62, o tipo tributário deve 

ser “um conceito fechado, seguro, exato,  rígido, preciso e reforçador da segurança 

jurídica.” Assim todos os elementos devem estar previstos  em lei, a fim de evitar 

surpreender o contribuinte, como ocorreu no presente caso.   

3.5.1.22 Dessa forma, inexiste indicação de sujeito passivo como o robô que 

realiza a  atividade, o que vai de encontro com os mencionados Princípios da 

estrita legalidade (art. 150, I.  CF63) e segurança jurídica (art. 5º, caput, CF64), razão 

pela qual o presente Recurso Extraordinário  deve ser integralmente provido.  

 

3.5.2 Da não incidência de ISS sobre a locação de bem móvel  

 

3.5.2.1 O Recorrido, ao alegar a incidência do ISS sobre os carros autônomos,  

desconsidera que o fato jurídico em questão constitui obrigação de dar, o que a 

natureza de prestação  de serviço para fins tributários. Como se comprovará, o 

auto de infração foi realizado em absoluta  desconformidade com o ordenamento 

vigente, pois o Recorrido pretende, na verdade, tributar a  locação como se serviço 

fosse.  

3.5.2.2 O consumidor, ao utilizar os carros autônomos da empresa Recorrida por  

meio do aplicativo, contrata uma locação de bem móvel, porquanto utiliza o bem 

por um tempo  previamente acordado e paga pela distância e tempo percorrido, 

restituindo-o ao dono no final da  corrida. Assim, contrariamente ao que alega a 

Fazenda Pública, no Auto de Infração, a empresa  possui atividade totalmente 

diferente da ofertada pelas plataformas como Uber, Cabify ou 99pop,  que prestam 

                                                     
61 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros 
Editores Ltda,  2013, p. 277. 
62 CARRAZZA, Roque Antônio. O Princípio da Legalidade e a Faculdade Regulamentar no Direito 
Tributário. In: TORRES, Heleno Taveira (coord.) Tratado de Direito Constitucional Tributário. São 
Paulo: Saraiva, 2005, p. 522. 
63 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e  aos Municípios: (…) I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
64 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos  estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade  (…) 
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o serviço de intermediação.  

3.5.2.3 O negócio realizado pelas plataformas de transporte de economia  

compartilhada revelam um tipo de relação jurídica em que, de um lado, sujeitos 

possuem um bem ou  uma utilidade que desejam disponibilizar ao maior número 

de pessoas e; de outro, usuários que  pretendem ter acesso a tais bens ou 

utilidades. As plataformas citadas no auto de infração unem  ambas as 

necessidades e cobram um percentual sobre tal operação. Com isso, praticam 

uma atividade  de intermediação65.  

3.5.2.4 A operação de intermediação é, verdadeiramente, tributável pelo ISS, nos  

termos do item 10.02 da lista de serviços anexa à LC 116/2003, segundo a qual o 

ISS incide sobre  “agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, 

valores mobiliários e contratos  quaisquer”.  

3.5.2.5 Contudo, no presente caso, a situação fática não tem enquadramento 

jurídico  nos moldes das plataformas mencionadas. Em primeiro lugar, porque a 

propriedade dos carros é da  própria empresa, enquanto nas demais plataformas 

os veículos são de propriedade dos motoristas,  que se cadastram no aplicativo. 

Em segundo, pela inexistência de esforço humano na atividade  desenvolvida pela 

empresa. E, por fim, a clara distinção entre o objeto social da empresa, que revela  

a assimetria entre a disponibilização de veículos e a intermediação entre 

motoristas e passageiros.  

3.5.2.6 Sendo, portanto, uma atividade econômica de locação de bens móveis, é  

absolutamente ilegal a incidência do ISS nas atividades realizadas pela 

Recorrente, em atenção à  Súmula Vinculante n.º 31 do Supremo Tribunal Federal, 

segundo a qual “é inconstitucional a  incidência do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de  bens móveis”.  

3.5.2.7 A Súmula Vinculante n.º 31 remonta ao Recurso Extraordinário n.º 116.121.  

Em sede de julgamento, esta Eg. Corte entendeu pela observância inafastável, no 

direito tributário,  das definições importadas do direito civil, restando vitorioso o 

raciocínio restritivo de que a prestação  de serviços envolve o esforço humano ou 

a obrigação de fazer66. O louvável entendimento do  tribunal reforça que o negócio 

                                                     
65  PISCITELLI, Tathiane. Tributação da Economia Digital. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 
2018. p. 418. 
66  CASTRO, Aldemario Araujo. Uma análise crítica acerca da ideia de serviço consagrada na 
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jurídico de locação não representa um fazer, em conformidade com a  típica 

prestação de serviços, mas traduz uma permissão de utilização de um 

determinado bem - não  onerada pelo ISS.67   

3.5.2.8 O advento da Súmula Vinculante n.º 31 modificou o entendimento adotado  

até então, o qual erroneamente considerava a locação uma venda de uso e gozo 

da coisa, o que  hipoteticamente constituiria um serviço. 68Contudo, ainda que seja 

possível argumentar pela  existência da venda de um bem imaterial na locação, 

isso não significa que a atividade é uma prestação  de serviço propriamente dito.69  

3.5.2.9 O aplicador do direito deve, desta forma, resguardar absoluta  

compatibilidade com o fato jurídico e não com o fato econômico. A interpretação 

econômica,  conforme conclusão do XIII Simpósio Nacional de Direito Tributário, 

“não é acolhida pelo Direito  Tributário Brasileiro, em razão do princípio da 

tipicidade, corolário do princípio da reserva absoluta da lei”.70  Dessa  forma, resta 

insustentável a pretensão do Recorrido de tributar a atividade tão somente para 

fins  arrecadatórios, ao passo de que tal ato não é justificável nem pela óptica da 

análise econômica.  

3.5.2.10 De toda sorte, como salientado pelo Min. Celso de Mello quando da  

formação do novo entendimento, “a locação bens móveis não pode ser qualificada 

como serviço porque não envolve  a prática de atos que consubstanciam um 

prestare ou um facere”71. Tal entendimento é o que melhor aplica a supremacia 

constitucional como garantia do contribuinte72, ao passo de que a locação de bens 

móveis  diz respeito à específica obrigação de dar, descaracterizando o serviço 

para fins de incidência do ISS73.  

3.5.2.11 A locação é o contrato mediante o qual o locador entrega uma coisa para 

                                                     
Súmula Vinculante 31 do  STF. Revista da Procuradoria Nacional. Ano, v. 1, 2011. p. 126.  

67 José Eduardo Soares de Melo, Aspectos Teóricos e Práticos do ISS, 2ª edição, Dialética, São 
Paulo, 2001,  pág.77. 
68 Ministro Octávio Gallotti, voto citado, Revista Tributária e de Finanças Públicas, Editora Revista 
dos Tribunais, São  Paulo, julho/agosto de 2001, pág. 257 
69 MACHADO, Hugo de Brito. O ISS e a Locação ou Cessão de Direito de Uso. O ISS e a LC, v. 116, n. 
03,  2004. p. 5 
70 CASSONE, Vitório. Interpretação no direito tributário. São Paulo: Atlas, 2004. 
71 Ministro Celso de Mello, voto no citado julgamento, em Revista Tributária e de Finanças Públicas, 
Editora Revista  dos Tribunais, São Paulo, julho/agosto de 2001, pág. 268. 
72 MACHADO, Hugo de Brito. O ISS e a Locação ou Cessão de Direito de Uso. O ISS e a LC, v. 116, n. 
03,  2004. p. 7 
73 DOEHLER, IVAN DUTRA. A incidência do ISSQN sobre a locação de bens móveis. Cadernos da 
Ejef, p.  73. 
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uso  temporário de outrem, estando esta obrigada a uma contraprestação 

pecuniária relativa ao período  ajustado74. O objeto da relação jurídica é o direito 

de uso e gozo sobre o bem infungível, sendo da  essência desse contrato a 

temporalidade da fruição. Usar ou fruir da coisa, em termos práticos, é o  mesmo 

que possuí-la 75 . Resumidamente, a locação não é prestação de serviço, mas 

cessão temporária  de uso76.  

3.5.2.12 Impende salientar que o ISS é o imposto que incide sobre a prestação de  

serviços através do esforço humano e não sobre o efeito que ela pode acarretar, 

ou seja, a utilidade.  A utilidade é o efeito eventual da prestação de serviços. Como 

ensina Aires F. Barreto, “colocar algo à  disposição de alguém, para o seu uso, não 

é o mesmo que produzir um esforço humano em benefício de terceiro”77.  

3.5.2.13 No presente caso, os passageiros usufruem do veículo pelo período da  

corrida, remunerando o uso do bem de acordo com a distância e tempo 

percorridos. Durante tal  período, os próprios passageiros podem manipular o bem, 

indicando rotas e aumentando a  velocidade. Trata-se, portanto, de uma relação 

jurídica de locação.  

3.5.2.14 Além disso, o próprio objeto social da empresa prevê a atividade base de  

disponibilização de veículos para transporte intramunicipal de pessoas. Ora, se a 

empresa dispõe dos  veículos de sua propriedade para terceiros e tal usufruto 

exige, em contrapartida, uma remuneração,  resta clara a corporificação do 

instituto da locação.  

3.5.2.15 A jurisprudência entende, inclusive, pela relevância do objeto social da  

empresa para fins tributários. No Recurso Especial n.º 1676519, o STJ consignou 

que, “pela análise do  contrato social da empresa e dos contratos de locação 

firmados, os valores recebidos pela ora recorrida pelo fornecimento  dos objetos 

dos contratos são totalmente destacados para a locação de bens móveis, razão 

pela qual não ocorre a incidência  do ISSQN”78.  

                                                     
74 LOBO, Paulo. Direito Civil- Contratos. Vol. 3, 4ª ed. Saraiva 2018. p.233  

75 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil: Contratos. Vol. 3 . Editora Saraiva, 2000. p. 108 
76 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na Constituição e na Lei. Dialética, 2009. p. 293 
77 Ibidem, p. 288. 
78  STJ - REsp: 1676519 MG 2017/0124999-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 
Julgamento:  26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2017 
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3.5.2.16 Mesmo nos casos recentes analisados pelo STF, com relação aos planos 

de  saúde79, leasing80 e franquia81, que o Recorrido utiliza como fundamento para 

afirmar que a utilidade é  critério identificador da prestação de serviço, é imperioso 

destacar que a incidência do ISS só se opera nos  casos em que existam outras 

prestações que configuram um contrato complexo, o que não ocorre na  simples 

disponibilização de bem móvel.  

3.5.2.17 Ora, de encontro ao que afirma o Recorrido, não existe estrutura complexa  

que se amolde ao atual entendimento do STF, este o qual inclusive já determinou 

que a Súmula 31,  que trata da locação de bens móveis, não foi cancelada.  

3.5.2.18 Desta forma, tendo sido comprovada o caráter locatício da relação jurídica 

e  da atividade empresarial da Recorrente, bem como a impossibilidade de 

incidência do ISS sobre o  instituto, resta evidente a inconstitucionalidade da 

presente cobrança.  

 

3.6 Da taxatividade da lista anexa  

 

3.6.1 Justamente em razão das atividades da Recorrente não se enquadrarem no  

conceito de transporte individual de passageiros ou intermediação, não poderia o 

Recorrido intentar  cobrança de uma atividade sem previsão na lista anexa da Lei 

Complementar n.º 116/03. Explica-se. 

3.6.2 O art. 156, III, da Constituição e §3º, definem que:  

 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:  

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei  

complementar.  

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei   

complementar:  

I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;  

II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.  

                                                     
79 STF, RE n.º 651.703/PR, Rel. Min. Luiz Fux. Data de Julgamento: 29/09/2016. Data de Publicação:  
26/04/2017. 
80 STF. RE n.º 547.245/SC, julgado em 02/12/2009 e RE n.º 592.905/SC, julgado em 02/12/2009, 
ambos do Min.  Relator Eros Grau. 
81 STF. RE n.º 603.136/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes. Data de Julgamento: 29/05/2020. Data de 
Publicação:  16/06/2020. 
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III - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais 

serão  concedidos e revogados.  

 

3.6.3 Assim, segundo Kiyoshi Harada82, além das limitações genéricas, aplicáveis  

aos tributos em geral, o ISS possui três limitações específicas, a saber: 

 

a) serviços de qualquer natureza não compreendidos na esfera impositiva dos Estados 

(art.  156, III);  

b) definição de serviços tributáveis por lei complementar (art. 156, III)  

c) fixação por lei complementar de alíquotas máximas do imposto (§3º, do art. 156);  

d) excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;  

 

3.6.4 Ora, na ordem jurídica brasileira é amplamente afirmada que não existem  

palavras inúteis na Constituição. Isso, pois, como conceituado na doutrina 

constitucional, por autores  como Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel 

Sarmento83 e Luís Roberto Barroso84 a Constituição  Federal brasileira é uma típica 

Constituição Analítica (inclusive muitos afirmando que é mais do que  analítica). 

Em outras palavras, a Constituição é longa, minuciosa, e fixa detalhes dos 

institutos  jurídicos constitucionalizados.   

3.6.5 Nesta linha, como defendido por autores como Roque Antonio Carrazza,  

Misabel Abreu Machado Derzi, Paulo de Barros Carvalho e Betina Treiger 

Grupenmacher85, com  razão está os que defendem a taxatividade da lista. Faz-se 

relevante destacar que definir é mais do que  conceituar. “Conceituar é a 

compreensão de uma palavra, concepção ou ideia; já definir é a ‘operação 

linguística que  busca a determinação clara e precisa de um conceito ou objeto86”.  

3.6.6 Note-se que o termo utilizado pela constituição foi definir, o que leva à  

conclusão de que, apesar de mitigação da autonomia municipal, isso é realizado 

                                                     
82 HARADA, Kiyoshi. ISS: doutrina e prática. São Paulo: Atlas, 2014, p. 11-12. 
83 SOUZA NETO, Claudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história, e 
métodos  de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 40-42. 
84  BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a  construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 60. 

85 GRUPENMACHER, Betina Treiger. Imposto Sobre Serviços – critério espacial – a questão do 
domicílio do  prestador e o papel do poder judiciário enquanto guardião das instituições 
democráticas. In: MOREIRA,  André Mendes et al. Tributação: democracia e liberdade. São Paulo: 
Noeses, 2014, p. 155. 
86 Dicionário HOUASISS da Língua Portuguesa citado por GRUPENMACHER, Betina Treiger, p. 926. 
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por disposição  expressa do texto constitucional. Dessa forma, afirma também 

Grupenmacher 87  que “trata-se de uma  hipótese de exceção ao princípio da 

autonomia municipal, o que aliás ocorre em relação a vários  outros princípios 

constitucionais”.  

3.6.7 É recentíssima a decisão proferida por este Eg. Supremo Tribunal Federal,  

por meio do julgamento do RE 784.439 - Tema 29688, sob regime de repercussão 

geral, que fixou a  seguinte tese:  “é taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a 

que se refere o art. 156, III. Da  Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a 

incidência do tributo sobre atividades  inerentes aos serviços elencados em lei em 

razão da interpretação extensiva.”  

3.6.8 Não obstante os recursos representativos do Tema abrangerem atividades  

bancárias, a análise referiu-se ao art. 156, III, delimitando a questão constitucional. 

Note-se que neste caso específico foram exigidos valores de ISS do Banco 

Sudameris, referente a fatos geradores   

ocorridos entre outubro de 1999 a dezembro de 2003, sob égide do Decreto-lei 

406/68.  

3.6.9 No STJ, o tema possui interpretação similar, consolidado no REsp 

1.111.234/PR89, de relatoria da Min. Eliana Calmon, em que se afirmou que   

 

“é taxativa a lista de serviços anexa ao decreto-lei 406/68, para efeito de incidência 

de  ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o 

emprego da  interpretação extensiva para serviços congêneres.”  

 

3.6.10 Referido entendimento foi fixado com a edição da Súmula 42490, de que 

seria  legítima cobrança sobre serviços bancários congêneres da lista anexa ao 

Decreto-Lei n.º 406/1968  e à Lei Complementar n.º 56/1987.  

                                                     
87 GRUPENMACHER, Betina Treiger. Imposto Sobre Serviços – critério espacial – a questão do 
domicílio do  prestador e o papel do poder judiciário enquanto guardião das instituições 
democráticas. In: MOREIRA,  André Mendes et al. Tributação: democracia e liberdade. São Paulo: 
Noeses, 2014, p. 155 
88 STF – RE: 784.439, Relatora: Ministra ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data de 
Publicação: DJe  10/07/2020. 
89 STJ – RE: 1.111.234/PR, Relatora: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 23/09/2009, 
T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2009. 
90 Súmula n. 424 - É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista 
anexa ao DL n.  406/1968 e à LC n. 56/1987. 
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3.6.11 Embora as teses fixadas pelos Eg. Tribunais abram possibilidade para  

interpretações extensivas para serviços congêneres, note-se que os julgados e 

Súmula fixada não  possuem qualquer indicação expressa à Lei Complementar n.º 

116/03. Assim, segundo Betina  Treiger Grupenmacher91, por mais que a matéria 

seja sumulada, seria desejável nova alteração no  entendimento jurisprudencial, 

uma vez que as teses fixadas fazem referência à dispositivos anteriores.  

3.6.12 Ademais, a interpretação ainda deve ser realizada taxativamente, e com  

vinculação com o item, sob pena de abertura para interpretações irresponsáveis, 

que permitam a cobrança de serviços que não são de efetiva competência dos 

municípios, ferindo a competência  constitucional dos demais entes federativos.  

3.6.13 Veja-se que, como já mencionado, há clara lacuna legislativa acerca da  

tributação de carros autônomos. A própria Lei n.º 12.587/201292 que institui as 

diretrizes da política  nacional de mobilidade urbana, regulamentando o transporte 

privado individual de passageiros – serviço fundamento da cobrança por parte do 

Recorrido -, em seus arts. 11-A e 11-B, traz critérios  como “exigência de inscrição 

do motorista como contribuinte individual do INSS”, e “o serviço de transporte 

remunerado privado individual de passareiros (…) somente será autorizado ao 

motorista  que cumprir as seguintes condições.”  

3.6.14 Dessa forma, uma vez mais resta comprovada ilegitimidade da cobrança do  

ISS sobre a atividade da Recorrente, diante da ausência de previsão de qualquer 

item na Lei  Complementar n.º 116/03, que perfeitamente permita a subsunção do 

fato à norma, ao caso concreto –, em outras palavras, que expressamente defina 

a atividade prestada pela Recorrente como passível  de cobrança do imposto.  

 

 

                                                     
91 GRUPENMACHER, Betina Treiger. A Regra-Matriz de Incidência do Imposto Sobre Serviços. In:  
MOREIRA, André Mendes et al. O Direito Tributário: Entre a forma e o conteúdo. São Paulo: Noeses, 
2014, p.79. 
92 BRASIL. Lei n.º 12.587/2012. Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; 
revoga dispositivos  dos Decretos-Leis nºs 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 
1943, da Consolidação das Leis do  Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, e das Leis nºs 5.917, de 10 de setembro  de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 
1975; e dá outras providências. Palácio do Planalto Presidência da  República, Brasília, DF, 03 de 
jan. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-  
2014/2012/Lei/L12587.htm.  
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4. CONCLUSÃO  

 

4.1 Por fim, não desconsideremos que o Recorrido, quando afirma que a  atividade 

desenvolvida pela Recorrente causaria consequências que perturbariam a ordem 

social – a  exemplo da potencial diminuição dos postos de trabalho – ignora por 

completo os diversos aspectos  benéficos da implementação da automação.   

4.2 Para citar um exemplo, os dados do Observatório Nacional de Segurança  Viária 

indicam que mais de 90% dos acidentes de trânsito, no Brasil, são causados por 

falhas  humanas93. Por outro lado, um recente estudo europeu sobre a efetividade 

dos programas de  estabilidade eletrônica (frise-se, tecnologia categorizada como 

nível 1 de automação na escala da  NHTSA) revelou que tal sistema era capaz de 

reduzir os danos ou mesmo evitar os acidentes em  18% daqueles que envolviam 

ocorrências com vítimas e em 34% daqueles com vítimas fatais94. Ora,  se com o 

mais básico nível de automação, tamanho são os avanços, é de se inferir que 

veículos  localizados mais acima na escala de automação alcancem resultados 

ainda melhores.  

4.3 Excelências, para mais do que a diminuição de gastos públicos, consequência  

direta da redução de acidentes automobilísticos, estamos falando aqui de 

tecnologia capaz de poupar  o bem mais caro à existência humana, a vida!   

4.4 Se o que se discute atualmente ao redor do mundo são instrumentos para a  

correta tributação de novas tecnologias, especialmente em virtude da substituição 

da mão-de-obra  humana pela inteligência artificial, que façamos isso respeitando 

os valores do direito tributário e do  ordenamento jurídico brasileiro como um todo, 

sobretudo em atenção aos princípios constitucionais  da livre iniciativa (art. 1º, IV, 

CF) e incentivo à inovação (art. 218, CF). Enquadrar a atividade  praticada pela 

Recorrente como prestação de serviço apenas para tornar necessário o 

recolhimento  de ISS é para além de deturpar a ordem tributária, abrir perigoso 

                                                     
93 90% dos acidentes são causados por falhas humanas, alerta observatório. Observatório Nacional 
de Segurança Viária, 15  jul. 2017. Disponível em: https://www.onsv.org.br/90-dos-acidentes-sao-
causados-por-falhas-humanas-alerta observatorio/. 
94 SFERCO, Raimondo; PAGE, Yves; LE COZ, Jean-Yves; FAY, Paul A. Potential effectiveness of 
electronic  stability programs (ESP) – What European field studies tell us. Disponível em: 
http://www nrd.nhtsa.dot.goz/pdf/esv/esv17/proceed/00192.pdf.  
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precedente na jurisprudência pátria.  

4.5 Neste sentido, importante destacar que não há qualquer razoabilidade no  

argumento de que as operações de disponibilização de bens moveis não seriam 

tributadas e, portanto,  a Recorrente seria beneficiada em detrimento das demais 

sociedades que operam no transporte  individual de passageiros. Afinal, tais 

atividades sujeitam-se à incidência das contribuições ao PIS e à COFINS, 

contribuições previdenciárias, imposto sobre a renda da pessoa jurídica e 

contribuição  sobre o lucro líquido.  

4.6 Assim, o que se pretende discutir no presente caso não é a ausência de  

tributação das atividades da Recorrente, ao contrário do que pressupõe o 

Recorrido, mas sim a correta  incidência tributária diante das parcelas de poder 

conferidas aos entes federados e a segurança jurídica  necessária às novas 

realidades tecnológicas.  

 

5. DOS PEDIDOS  

 

5.1 Eméritos Julgadores, diante de todo o exposto, e por tudo mais que  certamente 

será suprido por Vossas Excelências, a Recorrente pugna, respeitosamente, pelo 

integral  provimento do presente Recurso Extraordinário, resguardando o direito do 

contribuinte de que a  Fazenda Pública não se utilize de vias transversas de 

tributação para onerar a atividade econômica  ora praticada que, no presente caso, 

constitui exacerbado cerceamento à ciência, à tecnologia e ao  desenvolvimento.  

Nestes termos, pede-se deferimento.  

LOCAL, data.  

Advogado/OAB 
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I. DOS FATOS  

 

Trata-se de Recurso Extraordinário apresentado em face de acórdão que 

manteve  autuação municipal em desfavor da companhia VÁ E VOLTE PARA UMA 

VIDA NÃO  LTDA. (“Vá e Volte”), no qual se discutiu a possibilidade de cobrança de 

Imposto Sobre  Serviços (“ISS”) sobre a disponibilização de veículos 

completamente autônomos.  

A Recorrente é sociedade empresária que, através do seu aplicativo, 

possibilita que os  seus usuários realizem viagens em carros totalmente 

automatizados nos limites do Município  Recorrido, com destino previamente 

escolhido. Não existe motorista e nem presença humana  em nenhuma das fases 

da operação, não havendo intervenção direta ou indireta.  

Ainda assim, de maneira equivocada, o Recorrido considerou haver 

prestação de serviço  por parte da Recorrente na operação, uma vez que equiparou 

a atividade desempenhada pela  Empresa aos serviços prestados pelas 

plataformas de transporte individual de passageiros, como  a Uber e Cabify. Ocorre 

que tal analogia não é possível, na medida em que os aplicativos  mencionados 

exigem a presença de condutor humano para seu funcionamento e, portanto, são  

completamente distintos da plataforma da Recorrente.  

Neste ponto, imperioso frisar que a única ação humana na operação é do 

passageiro e se  consubstancia na escolha do destino através do aplicativo.  

Não obstante, a Recorrente foi surpreendida por auto de infração 

fundamentado na  existência de obrigação tributária referente ao ISS. O Município 

alegou haver na espécie serviço  de transporte intramunicipal, utilizando para fins 

de integração da base de cálculo do suposto  “serviço” o somatório mensal dos 

valores pagos pelos consumidores à Companhia.  

No entanto, conforme restará demonstrado, a exigência do ISS não merece 

prosperar,  de modo que a análise dos fundamentos trazidos neste Recurso 

Extraordinário levará ao  reconhecimento da impossibilidade desta exigência e, 

consequentemente, ao provimento da  irresignação.  
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II. DO MÉRITO  

 

1. Da natureza das operações analisadas  

 

Inicialmente, para possibilitar a compreensão das questões de direito que 

envolvem esta lide, é imperioso identificar a natureza da atividade desempenhada 

pela Recorrente. 

 

1.1. Do funcionamento e da completa autonomia dos veículos da Recorrente  

 

O cerne da questão é a utilização de veículos autônomos como modal de 

transporte  explorado economicamente pela Vá e Volte. Nesse sentido, esclareça-

se que os carros  autônomos são aqueles cuja condução independe de 

interferência humana em maior ou menor  grau.  

Esta capacidade de auto condução é determinada pelos níveis de 

autonomia. De acordo  com o SAE International (Society of Automotive Engineers)1, 

existem 6 níveis de automação,  variando em ordem crescente do nível 0 (nenhuma 

automação) ao nível 5 (total independência).  

No caso em discussão nestes autos, o carro independe de qualquer 

intervenção humana,  conduzindo-se de um ponto a outro no mapa por estradas 

não adaptadas ao seu uso, sendo, por  isso, considerado um veículo totalmente 

autônomo, alcançando o grau máximo de  independência na referida classificação.  

Nesse grau de autonomia, o veículo, através de diversos equipamentos, 

detecta os seus  arredores e envia os dados para a unidade de controle. 

Resumidamente, o sistema é construído  a partir de uma coleta geral de dados de 

trânsito que contribui para o aprendizado de máquina  (machine learning). Uma 

vez que o aprendizado de máquina acontece através dos erros que o  carro comete 

ao dirigir, quanto mais erros o carro comete, mais ele aprende para não os repetir  

- a isso dá-se o nome de maturidade de sistema. Quanto mais maduro um sistema, 

                                                     
1  SAE Organization. Taxonomy and Definitions for Terms Related to On-Road Motor Vehicle 
Automated Driving  Systems. Disponível em 
https://www.sae.org/standards/content/j3016_201401/. Publicado em 16 de jan. de 2014. Acesso 
em 22 de ago. de 2020. 
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menos  propenso a falhas e menor a necessidade de intervenção humana.  

A unidade de controle processa os dados informados pelo próprio carro, e 

com base em  dados adquiridos por outros carros autônomos, a Inteligência 

Artificial (“IA”) responsável pela  unidade de controle decide qual ação o carro irá 

tomar frente ao contexto em que este se  encontra. Todos os carros autônomos 

colaboram simultaneamente para criar um grande banco  de dados para efetuar o 

machine learning pela unidade de controle. Assim, cada carro autônomo  é 

independente, mas a unidade de controle os opera em conjunto.  

Diante desta explanação, pode-se afirmar que o nível de automação é 

absoluto, o que  reforça a total independência do sistema de qualquer intervenção 

humana. Fica claro, portanto,  que a Recorrente não interfere nem mesmo nas 

configurações de fabricação e deslocamento dos carros, já que todo o sistema 

descrito é desenvolvido pelas montadoras/desenvolvedoras do  veículo.  

 

1.2. Da operação indevidamente tributada  

 

O aplicativo usado pelos clientes da Recorrente para efetuar as chamadas 

foi  desenvolvido por uma empresa contratada para este fim. Dessa forma, é 

possível perceber que  não há interferência relevante por parte da empresa Vá e 

Volte, tendo em vista que até mesmo  a gestão de dados é terceirizada.  

Por meio desta plataforma, o usuário cadastra seu cartão de crédito, 

viabilizando a  cobrança remota, que se dá ao fim da operação, considerados os 

fatores distância percorrida e tempo de utilização do veículo.  

A partir do momento em que o cliente faz a solicitação via aplicativo, o 

sistema procura  um veículo disponível e transmite ao carro a localização do 

cliente, o qual se desloca até o local  indicado pela IA. É também o usuário quem 

define o destino, que passa pelo mesmo processo.  Toda a condução do 

passageiro até o destino ocorrerá por meio do conjunto software/hardware 

original do veículo, adquirido junto à montadora.  

Percebe-se que o aplicativo da empresa Vá e Volte somente atua junto ao 

veículo em  dois momentos durante o processo. Primeiro, ao ceder a localização 

do cliente à IA, e, segundo,  no momento em que o cliente insere a localização de 
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destino, transmitindo essa informação  para a IA.  

Durante todo o trajeto o carro é comandado pelo computador de bordo do 

automóvel. A  Recorrente não atua remotamente e não pode alterar o trajeto 

traçado, tampouco modificar as  decisões acerca de fatores externos que venham 

a interferir na relação  software/hardware/cliente.  

A empresa Vá e Volte não tem margem de atuação alguma acerca das 

decisões de  condução do veículo e de manipulação dos sistemas referenciais. 

Sabe-se que o ponto mais  importante para um sistema de navegação é saber 

onde se encontra o automóvel, e para isso são  utilizados sistemas 

georeferenciados e sistemas de referência relativa, que não sofrem nenhuma  

ingerência da Empresa.  

Em uma eventual falha de um desses sistemas ou até mesmo de todos 

simultaneamente  cabe à IA do automóvel garantir a segurança do passageiro 

acessando um banco de dados   

interno e atuando até mesmo para uma parada de emergência em caso de 

necessidade. 

Narrada de forma minuciosa a operação indevidamente tributada, 

necessário adentrar  aos argumentos de direito que devem levar à procedência 

deste Recurso Extraordinário.  

 

2. Conceito constitucional de serviço  

 

De início, cumpre observar a estrutura constitucional do ISS. Partindo da 

análise da  Carta Magna, restará demonstrada a absoluta incompatibilidade do 

fato discutido com a  materialidade outorgada pelo constituinte aos fiscos 

municipais. Isto porque a operação em  análise não se adequa ao conceito fechado 

empregado pelo constituinte, que será identificado a  partir da interpretação 

sistemática da Constituição.  

 

2.1. Repartição de competências tributárias: tipos e conceitos  

 

A Constituição Federal foi minuciosa no que toca à matéria tributária, 
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prestando respeito  às liberdades individuais e ao federalismo fiscal. É nesse 

sentido que cada ente federado  encontra no texto constitucional verdadeiras 

limitações ao poder de tributar, que não podem ser  ignoradas.  

A primeira delas é a própria repartição de competências, através da qual o 

constituinte  delimita a área de atuação possível do legislador parcial e de cada 

fisco. Ao delimitar as  competências, o constituinte faculta a cada ente federado 

que legisle e institua tributo sobre esta  ou aquela materialidade ao mesmo tempo 

em que obsta que outro ente não indicado o faça e  exclui implicitamente tudo o 

que não tenha sido mencionado (CARRAZZA, 2006, p. 615).  

A repartição de competências é também instrumento de efetivação do 

modelo  federalista, cláusula pétrea da Constituição Federal de 1988 (“CF/88”), e 

compatibilização do  mesmo com a lógica dos direitos fundamentais, posto que 

representa efetiva garantia de  autonomia econômica aos entes federados ao 

mesmo tempo em que impede a bitributação dos  contribuintes (DERZI, 1987, p. 

249).  

Desta forma, a verificação da constitucionalidade das exações e das leis 

que as  autorizam passa primeiramente pela análise de sua adequação ao 

permissivo constitucional,  sendo necessário, portanto, verificar a extensão 

daquele texto.  

Nesta linha, uma vez que estas regras delimitadoras de competência são 

verdadeiras  regras prescritivas, reguladoras de comportamento (no caso, o 

comportamento do legislador   

infraconstitucional), para que exerçam sua função, é preciso que contenham em si 

todos os elementos capazes de guiar a conduta do destinatário (ÁVILA, 2018, p. 

26), razão pela qual o  constituinte se vale de conceitos fechados para tanto.  

Tais conceitos se perfazem em signos linguísticos que têm o condão de 

definir as  materialidades e limitações atinentes ao poder de tributar, consistindo 

em elementos estruturais  da rígida construção constitucional-tributária. Assim 

entende o professor Geraldo Ataliba:  

 

O sistema constitucional tributário brasileiro é o mais rígido de quantos se  conhece, 

além de complexo e extenso. Em matéria tributária tudo foi feito pelo  constituinte, que 

afeiçoou integralmente o sistema, entregando-o pronto e  acabado ao legislador 
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ordinário, a quem cabe somente obedecê-lo, em nada  podendo contribuir para 

plasmá-lo (ATALIBA, 1998, p. 255).  

 

Ora, a utilização de tipos, definições que comportam modulações e se 

adaptam à  realidade que descrevem, não serve à função prescritiva das normas 

delimitadoras de  competência, tampouco atende às exigências da segurança 

jurídica, que demandam  previsibilidade na atuação estatal. O aspecto maleável 

dos tipos, que se moldam a forma como  são aplicados autorizando uma certa 

ingerência por parte do destinatário em sua amplitude, não  condiz com a natureza 

normativa da Constituição (ÁVILA, 2018, p. 31).  

Misabel Derzi (1987, p. 258) é enfática ao afirmar que ainda que se observe 

a presença  de tipos em outros segmentos do direito, o ramo Tributário, assim 

como o Penal, por lidar  diretamente com direitos individuais, adota conceitos, 

aptos a eliminar ao máximo os atos de  discricionariedade na aplicação da lei. 

Segundo seu magistério:  

 

O que prevalece no Direito Tributário não é a tipologia mas a classificação,  não é o 

tipo mas o conceito. A legalidade estrita, a segurança jurídica, a  uniformidade, a 

praticabilidade e a rigidez da discriminação constitucional de  competência 

determinam a tendência conceitual classificatória prevalente no  Direito Tributário. 

(DERZI, 1987, p.259)  

 

Neste diapasão, conclui-se que o constituinte se valeu efetivamente de 

conceitos, ou  seja, termos que, dotados de abstração, designam um grupo de 

"objetos" que contém todos os  elementos necessários à sua identificação. Desse 

modo, ainda que haja alguma imprecisão  linguística (decorrente da naturalidade 

da linguagem jurídica), cabe ao intérprete, por meio dos  métodos hermenêuticas 

adequados, encontrar os limites da definição.  

Significa dizer que ao outorgar aos municípios competência para instituir 

impostos  sobre a prestação de serviços (art. 156, III, CF/88), o constituinte nega 

competência para tributar  aquilo que não é serviço, cabendo ao aplicador do 

direito buscar identificar a que corresponde  este conceito. 

Sobre essa investigação, Humberto Ávila (2018, p.50) ensina que ao 

empregar sem  ressalvas um termo que possui um significado comum, seja ele 
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ordinário ou técnico, é este o  conceito incorporado à ordem jurídica constitucional 

e que não pode ser alterado sem com isso  violar a supremacia da Carta maior. 

Nesse sentido, propõe-se uma investigação da sistemática  constitucional a fim 

de elucidar qual o conceito de serviço.  

 

2.2. Da interpretação sistemática da Constituição e necessidade de identificação  

do conceito constitucional de serviço no direito privado  

 

Tendo em vista o emprego de conceitos pelo constituinte, cumpre ao 

operador do direito  identificar o significado preciso dos termos empregados nos 

permissivos constitucionais. No  presente caso, importa debruçarmo-nos sobre o 

conceito de serviço a fim de evidenciar a  absoluta desconformidade entre as 

operações levadas a cabo pela Recorrente e o conceito  constitucional.  

Como pressuposto desta investigação hermenêutica, estabelece-se que o 

Direito é um  sistema único. Tal afirmação implica que, ao mesmo tempo em que 

as divisões internas em  grandes áreas e temas não passam de uma organização 

pedagógica, a influência de  conhecimentos externos, de outros sistemas sobre o 

jurídico, é limitada.  

Exemplo mais bem acabado desta afirmação é o próprio Direito Tributário, 

que se  apresenta enquanto um direito de superposição, isto é, aquele que se 

reporta a situações já  reguladas por outros ramos do direito para identificar o fato 

indicador de capacidade  contributiva, isto é, de riqueza real - uma condição 

econômica que precisa ser transposta para  o universo jurídico (XAVIER, 1981, p. 

22-23)  

Neste sentido, o estudioso e aplicador do Direito Tributário não pode de 

forma alguma  ignorar os conceitos que são objeto de estudo de outros segmentos 

do Direito, como é o caso  da prestação de serviços em relação ao direito civil.  

Tal entendimento é reforçado pelo Código Tributário Nacional (“CTN”) em 

seus arts.  109 e 110:  

 

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.  
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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.  

 

A previsão, ainda que acertada, seria mesmo desnecessária, vez que se 

presta tão  somente a ratificar aquilo que é inerente ao sistema jurídico: a 

unicidade e logicidade do  ordenamento. Ainda que se identifiquem 

especificidades nos tratamentos de fenômenos  similares em cada segmento, não 

haveria porque imaginar que um mesmo termo representaria  realidades distintas 

dentro do mesmo sistema jurídico, especialmente quando se trata de termo  

empregado sem ressalvas pela CF/88.  

É justamente por isso que o conceito constitucional de prestação de serviço 

será melhor  identificado na legislação civil, ainda que não seja dado por esta, 

tendo em mente que as meras  definições não se confundem com as definições 

normativas (FERRAZ JR, 2003, p. 176).  

É dizer, o meio adequado para identificar aquilo que se entende 

generalizadamente por  “prestação de serviço” será a análise do Direito Privado, 

uma vez que este segmento se dedicou  com maior profundidade ao estudo e 

regramento dessa realidade fática. Este é o caminho de  investigação a ser trilhado 

para identificar, não forjar, o conceito constitucional de serviço.  

Ao se debruçar sobre o tema, Aires F. Barreto sacramenta que a lei ordinária 

deve se  conformar à delimitação constitucional, optando por exercer, ou não, a 

competência outorgada,  mas sem jamais extrapolá-la. Neste sentido, é que 

adviria da própria CF/88 o conceito de  serviço tributável, que, nas palavras do 

autor, “é um conceito de Direito Privado” (2005, p. 33).  

Assim, não restam dúvidas quanto a utilização pelo constituinte do conceito 

de serviço advindo do Direito Privado. Buscar subverter este entendimento, dando 

a esta materialidade  uma caracterização distinta daquela que vislumbrou o 

constituinte tão somente para autorizar a  tributação, representa nada além de 

uma tentativa de fraude à rígida distribuição de  competências tributárias, 

ofendendo frontalmente a Constituição Federal.  
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2.3. O conceito de serviço adotado pela CF/88  

 

Como forma de proteção dos cidadãos, o poder de tributar do Estado é 

delimitado na  própria Constituição. São inúmeras as regras e princípios que 

protegem o contribuinte de uma  interferência discricionária do ente estatal em 

sua liberdade e patrimônio - direitos individuais  fundamentais.  

A principal estratégia normativa protetiva é o emprego de conceitos fechados, não 

tipos,  na delimitação das competências tributárias. Esta repartição de 

competência representa uma limitação à atuação legislativa dos entes federados, 

que não podem tributar materialidade que  não lhe caiba. Assim, a investigação 

dos limites de tributar postos pela CF/88 ao poder dos  municípios ganha 

importância primordial.  

Verificada a necessidade de compreender a limitação posta 

constitucionalmente ao  poder municipal de tributar, atentos à necessidade de 

conferir logicidade e unidade ao  ordenamento jurídico, passamos à investigação 

do conceito constitucional de serviço.  

Neste ponto, faz-se uso de conceito intrínseco ao campo do direito privado, 

não  havendo, por parte do constituinte qualquer enunciação diversa deste sentido. 

Assim, aliás, é  que se pode ter observado o art. 110 do CTN, que, recepcionado 

pela ordem constitucional  posterior, serve ao reforço elucidativo dos ditames 

constitucionais acerca da matéria.  

Nesse sentido é a doutrina de Aires F. Barreto, ensinando que:  

 

A esfera da competência dos Municípios para a tributação dos ‘serviços de  qualquer 

natureza’, enclausura-se no interior dos lindes do conceito de  “serviço” empregado 

no direito privado, visto que foi por ele que a  Constituição Federal, de modo expresso, 

a discriminou, identificou e  demarcou. (2016, p.3)  

 

No escopo do direito privado Maria Helena Diniz (2004, p. 456) leciona que 

a natureza  jurídica da atividade de prestar serviços corresponde a “uma obrigação 

de fazer, ou seja, a  prestação de atividade lícita, não vedada pela lei e pelos bons 

costumes, oriunda da energia  humana aproveitada por outrem, e que pode ser 

material ou imaterial".  
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Por sua vez, Paulo de Barros Carvalho (2011, p. 774) sacramenta que "a 

incidência do  ISS pressupõe atuação decorrente do dever de fazer algo até então 

inexistente, não sendo  exigível quando se tratar de obrigação que imponha a mera 

entrega, permanente ou temporária,  de algo que já existe".  

De forma similar, Aires. F. Barreto ensina que:  

 

Do exame sistemático da Constituição - convém reiterar - serviço é esforço de  

pessoas desenvolvido em favor de outrem, com conteúdo econômico, sob  regime de 

direito privado, em caráter negocial, tendente a produzir uma  utilidade material ou 

imaterial. Ressaltamos que se trata de esforço humano a  terceiros. (BARRETO, 2005, 

p. 63)  

 

Na mesma linha ratificam os eminentes professores Antônio Dória (1983, p. 

158) e  Kiyoshi Harada (2014, p. 58), a necessidade do esforço humano aplicado à 

produção material  ou imaterial, haja vista tratar-se de uma obrigação de fazer. 

Este entendimento, a caracterização do serviço como uma obrigação de fazer, 

prevalece ainda hoje, como se verifica da análise dos  julgados desta corte 

constitucional.  

O primeiro julgado à luz da Constituição Cidadã que enfrentou esse conceito 

foi o RE  nº 116.121/SP sobre a incidência de ISS na locação de guindastes. Nesta 

oportunidade,  diferenciou-se a locação de bens móveis pura e simples (obrigação 

de dar) da locação  acompanhada de prestação de serviço (em que prevalece a 

obrigação de fazer), concluindo a  Colenda Corte pela necessidade do fazer 

humano para a caracterização da materialidade  constitucional, conforme se 

verifica no direito privado.  

Tal entendimento constituiu a ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 31, 

ainda em  vigor. Firmou-se, portanto, o entendimento de que a prestação de 

serviços consiste em uma  efetiva obrigação de fazer, tendo a conduta humana 

como conditio sine qua non de sua  existência.  

O mesmo entendimento vem sendo sucessivamente aplicado por este 

Tribunal, como  indicam o RE 626.706/SP, que reconheceu a inconstitucionalidade 

da incidência de ISS sobre  a locação de filmes cinematográficos, videoteipes, 

cartuchos para video games e assemelhados,  e também julgados mais recentes, 
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como os RE 547.245/SC, 651.703/PR e 603.136/RJ.  

Em sede de julgamento do RE 547.245/SC, sobre a incidência do ISS na 

atividade de  leasing, esta Corte reconheceu a complexidade do negócio jurídico 

ora discutido e entendeu  que somente não incidirá o imposto nas operações de 

leasing operacional, enquanto no leasing  financeiro e no lease-back, incide o ISS 

por haver um serviço, uma obrigação de fazer.  

Posteriormente, em sede de tema de repercussão geral nº 581, no julgado 

do RE  651.703/PR sobre a incidência do ISS sobre planos de saúde, discutiu-se 

de forma incidental o  conceito constitucional de serviço. Em tal ocasião o Ministro 

Lewandowski e o Ministro Luiz  Edson Fachin, buscaram enquadrar as atividades 

empreendidas pelos planos de saúde como  obrigações de fazer, as quais por tal 

motivo seriam classificadas como serviços. Nesse sentido,  afirmou Luiz Edson 

Fachin:  

No caso, tanto a atividade-meio quanto a atividade-fim são obrigações de fazer:  as 

operadoras de planos de saúde, como bem salientou a Procuradoria-Geral da  

República, tem obrigação fornecer os serviços dispostos na cobertura  contratual, a 

serem realizadas por terceiros, mediante o pagamento de  mensalidades.  

 

Por fim, destaca-se o acórdão proferido no bojo do RE 603.136/RJ, 

prolatado em maio  de 2020, que, ao tratar da incidência do ISS nos contratos de 

franquia, mais uma vez ratificou a vigência da Súmula Vinculante nº 31 ao 

justificar a incidência do tributo pela “inegável  aplicação do esforço humano 

destinado a gerar utilidade em favor de outrem”, conforme voto  do relator, Ministro 

Gilmar Mendes.  

Na ocasião, o mesmo Ministro, descreveu o histórico da jurisprudência 

desta Corte  destacando que “não se pode afirmar que tenha havido - ainda - uma 

superação total do  entendimento de que o ISS incide apenas sobre obrigações de 

fazer e não obrigações de dar”.  Permanece, portanto, o entendimento de que o 

conceito constitucional de serviço traduz um  fazer humano, sendo esta a ratio 

decidendi da súmula e de todos os julgados que a sucederam.  

O voto do Ministro-Relator é extremamente pertinente por jogar luz sobre a 

importância  dos precedentes judiciais. Não se pode ignorar a força que este 

instituto ganhou com o CPC  vigente, especialmente no que toca à súmula 



316 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

vinculante. Ainda, não se ignora que o fator de  vinculação dos precedentes não se 

resume ao enunciado das súmulas ou da parte dispositiva  dos julgados, mas 

essencialmente à ratio decidendi, isto é, o raciocínio jurídico, a opção  

hermenêutica que levou àquela conclusão (DIDIER JR., 2016, p. 455).  

Nesse sentido, o eminente processualista Fredie Didier Jr. discorre sobre o 

dever dos  tribunais de manter sua jurisprudência estável, no intuito de privilegiar 

os princípios da  segurança jurídica e da igualdade a partir do princípio 

constitucional da “inércia  argumentativa”. Destaca-se que a superação de um 

precedente (overruling) “pressupõe razões  extras, até então não cogitadas ou 

enfrentadas” (2016, p. 488) - coisa que não se observa nos  presentes autos, ou 

nos julgamentos supracitados.  

Como elucidado ao detalhar a operação em análise, a Recorrente não aplica 

qualquer  esforço humano ao adimplir o contrato com o cliente, vez que os próprios 

veículos  automatizados realizam a viagem. Nestes termos, é inconstitucional a 

cobrança, pois, da  interpretação sistemática constitucional consolidada pela 

Súmula Vinculante nº 31, extrai-se a  impossibilidade de tributar, via ISS, a mera 

disponibilização de bem móvel, o que não traduz  uma obrigação de fazer.  

 

2.4. Da inadequação de uma leitura econômica do direito  

 

A despeito da clara posição doutrinária, sempre acompanhada por esta 

Corte, quanto ao  conceito juridicizado de serviço, existe ainda quem defenda a 

adoção de conceitos estranhos ao  Direito a fim de justificar a tributação de 

operações não alcançadas pela competência  municipal. 

Esta corrente minoritária baseia-se, em geral, na doutrina da interpretação 

econômica  do direito tributário e no entendimento internacional referente ao 

imposto sobre valor agregado  (IVA) para dispensar a necessidade de uma 

obrigação de fazer na caracterização do serviço.  

Os adeptos desta visão adotam um sentido amplo de serviço, no qual é 

necessário apenas  que a atividade possua consistência econômica e seja voltada 

para a produção de um bem  imaterial (SANTOS, 2019, p. 146) - é dizer, sem 

qualquer fundamento normativo, aplica-se o  direito a partir de um entendimento 
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exclusivamente econômico.  

No que se refere a interpretação econômica do direito tributário, esta advém 

da  influência da Escola Alemã de Interpretação Econômica do Direito Tributário, a 

qual defende  que a norma tributária deveria ser interpretada de acordo com o 

objetivo da lei, em detrimento  do texto expresso (SALIBA, 2010, p. 18).  

Quanto à utilização de entendimento de serviço referente ao imposto sobre 

valor  agregado (IVA), a DIRECTIVA 2006/112/CE do Conselho Europeu define a 

prestação de  serviço como toda operação onerosa que não seja a transmissão de 

bens, sendo, portanto, uma  definição ampla e residual.  

Ocorre que não é possível transplantar a definição de serviço adotada por 

tais países  para a realidade constitucional brasileira, tendo em vista as diferenças 

dos regimes  constitucionais. Diferentemente da situação Europeia, no Brasil, a 

ordem constitucional  consagrou uma pluralidade de tributos sobre o consumo, 

nos quais não há uma vocação de  universalidade da sua aplicação.  

Tal posicionamento, visando modificar elementos do Direito e incorporar 

fatos  econômicos, não guarda respaldo no ordenamento jurídico vigente. A 

interpretação econômica  do direito tributário e utilização da doutrina estrangeira 

para compreensão do que é serviço vai  de encontro à sistematicidade e 

desrespeita ao ordenamento jurídico em vigor, e por  consequência, a supremacia 

do texto constitucional no que toca à repartição de competências.  

O simples fato de ocorrer uma operação econômica rentável, que indique 

capacidade  contributiva, não autoriza a tributação - apenas lei que observe os 

limites constitucionais,  especialmente quanto à competência legislativa, tem esse 

condão.  

Isto não quer dizer que os novos modelos de negócio, como o do caso sob 

julgamento,  estejam alheios à tributação. Se a atividade praticada se mostra 

lucrativa e exterioriza signos  presuntivos de riqueza, a própria CF/88 outorga 

competência à União para instituir imposto  sobre a renda ou, em sendo o caso, 

criar novo tributo pelo exercício da competência residual  (art. 154, I, CF/88). 

Mesmo que se entenda pela possibilidade de atribuir uma interpretação 

jurídica a um  fato econômico que possui relevância para o Direito, ainda assim, o 

intérprete esbarraria em  certas limitações. Conforme lecionado por Thatiane 
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Piscitelli (2018, p.343) as normas  constitucionais são escritas em linguagem 

natural, e este é o primeiro ponto a ser observado na  interpretação de seu texto.  

Em outras palavras, a construção do sentido do texto constitucional se dá 

a partir de  contextos já determinados, que não podem ser desconsiderados 

simplesmente para ampliar  conceitos à mercê do aplicador. A doutrinadora 

mencionada defende que a interpretação deve  ser limitada às expressões 

utilizadas de forma habitual pela comunidade linguística específica.  No que se 

refere ao direito tributário, ainda sustenta que:  

 

(...) os julgadores estarão limitados na atividade de interpretação também pelo  uso 

comum dos vocábulos e, no que se refere às normas constitucionais que  estabelecem 

a competência tributária dos entes da Federação, o limites também  serão a definição, 

o conceito, os institutos e as formas de direito privado, que  não poderão ser 

injustificadamente afastados na construção do sentido da  hipótese de incidência 

tributária. (PISCITELLI, 2018, p. 352)  

 

Nesse sentido, Misabel Abreu Machado Derzi, ressalta a inadequação da 

tentativa de  utilizar o conceito “econômico” ou “extrajurídico” de serviço:  

 

Discordamos daqueles que, comentando o modelo brasileiro  e a nossa Constituição, 

dispensam a ideia de trabalho – aplicação de um  esforço humano – como requisito 

essencial da noção de serviço,  tal como está classicamente compreendido e  

disciplinado no Código Civil brasileiro, para acolher entre nós  uma noção econômica 

ou noções jurídicas de legislações estranhas. (DERZI, 2018, p.1071)  

 

Conforme o defendido ao longo da presente peça processual, o texto 

constitucional ao  utilizar o termo serviço, se referiu a um significado existente à 

época, advindo do Direito  Privado, sendo inconstitucional a tentativa de modificar 

tal preceito.   

A supremacia da Carta Magna somente será efetiva na medida em que 

forem  preservados os conceitos utilizados pela Constituição (MACHADO, 2004, 

p.3). É necessário,  em nome da supremacia constitucional e do pacto federativo, 

respeitar o significado atribuído  pelo constituinte originário para os signos 

normativos, sobretudo no que se refere a definição e  limitação de competências 
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tributárias. 

As decisões comentadas alhures indicam que em nenhum momento o 

conceito  econômico de serviço foi incorporado ao ordenamento jurídico, 

resistindo a necessidade de um  fazer humano para a caracterização deste 

instituto.  

Prova disso é a vigência e frequente aplicação da Súmula Vinculante nº 31, 

cuja ratio  decidendi parte da adoção do conceito civilístico de serviço, bem como 

diversos julgados que  utilizam dessa distinção para fixação do entendimento 

dominante.  

Assim, não há dúvidas de que o conceito de serviço normalmente utilizado 

no Direito  Civil, e que serviu de base para a Súmula Vinculante ora vigente, deve 

direcionar o presente  julgamento.  

No caso em tela, apesar de o contribuinte realizar atividade lucrativa e 

exteriorizar  signos de riqueza, isso não será suficiente para a caracterização de 

uma atividade tributável. É  preciso que se observe que o simples fato de ocorrer 

no mundo dos fatos uma operação rentável  não autoriza a tributação: a 

capacidade contributiva por si só não cria competência, tampouco  substitui a lei, 

ainda que seja condição necessária à tributação (COSTA, 1993, p. 41).  

Tal raciocínio conduz necessariamente à desqualificação da operação 

enquanto serviço,  posto que não se verifica a obrigação de fazer necessária a 

configuração desta materialidade, e  consequente reconhecimento da 

inconstitucionalidade da autuação vergastada.  

 

2.5. Da ausência de subsunção do fato à norma e necessidade do exercício da  

competência residual da União  

 

De todo o exposto, conclui-se que não há atualmente, no sistema tributário 

brasileiro,  imposto cuja hipótese de incidência alcance a atividade dos autos. O 

prosseguimento do  presente feito, para permitir a cobrança de ISS, além de 

manifestamente inconstitucional, gera  grave insegurança jurídica. É dizer, 

inexiste, no ordenamento jurídico, norma tributária que  verse especificamente e 

explicitamente sobre a atividade realizada pela Recorrente, para além  do imposto 
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federal sobre a renda.   

Nessa linha, o princípio da tipicidade fechada impõe que, para incidência de  

determinado tributo, deve haver subsunção clara do fato imponível à norma 

existente, retirando  todo e qualquer subjetivismo do aplicador da lei.  

A adequação do fato concreto à hipótese de incidência abstrata aparece no 

direito  alemão como Tatbestandlassigkeit, que literalmente significa 

conformidade com o fato gerador. A expressão sinaliza no sentido de que o fato 

ocorrido no mundo real deve se enquadrar com  justeza à hipótese legal de 

incidência (KIRCHHOF, 1983, p.173).  

No caso em epígrafe, ainda é possível visualizar de forma clara a 

impossibilidade da  sobreposição da norma, uma vez que o fato da vida tratado é 

a prestação de “serviços” sem que  haja operadores prestadores: um verdadeiro 

contorcionismo vernacular para tentar submetê-lo  à norma tributária.  

O célebre professor Paulo de Barros, em matéria de teoria geral do direito 

tributário  disciplina:  

 

“A norma tributária, em sentido estrito, reiteramos, é a que define a incidência fiscal.  

Sua construção é obra do cientista do Direito e se apresenta, de final, com a  

compostura própria dos juízos hipotético-condicionais. Haverá uma hipótese,  

suposto ou antecedente, a que se conjuga um mandamento, uma conseqüência ou  

estatuição.” (BARROS, 2002, p. 235)  

 

Em outras palavras, apenas haverá tributação nas hipóteses previstas em 

normas de  natureza deôntica, ou dever-ser. Se o fato está previsto na norma 

tributária, deverá ser tributado.  A situação aqui litigada está em completa 

desconformidade com o aparato normativo que cria  o tributo, corroborando que 

não há tipicidade legal que versa sobre o objeto em questão.  

A não incidência é a situação em que a regra jurídica de tributação não se 

aplica ao  caso concreto, porque não se realiza a sua hipótese de incidência, ou, 

em outras palavras, não  se configura o seu suporte fático (MACHADO, 2008, p.468)  

Repita-se, em conformidade com o princípio da legalidade, o Estado 

somente pode  intervir na esfera jurídica do contribuinte, imputando-lhe obrigação 

tributária, diante de  permissivo legal que autorize esse exercício. No caso dos 
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autos, uma vez ausente a norma  obrigacional veiculada por lei que alcance as 

operações com veículos autônomos, fica o Estado  impedido de exigir qualquer 

prestação por parte do contribuinte. Nessa linha, Roque Carraza  afirma:  

 

(...) no Brasil, ninguém pode ser obrigado a pagar um tributo ou a cumprir um  dever 

instrumental tributário que não tenham sido criados por meio de lei, da  pessoa política 

competente, é óbvio. Dito de outro modo, do princípio  expresso da legalidade 

poderíamos extrair o princípio implícito da legalidade  tributária (CARRAZA, 2015, 

p.942)  

 

As operações realizadas estão completamente fora do campo de incidência 

do ISS, por  não haver a possibilidade de configurar o aspecto material da hipótese 

de incidência tributária,  pois não se preenche o conceito constitucional de serviço. 

A tentativa falha de preencher a lacuna jurídica existente devido aos 

avanços  tecnológicos, traz sérios riscos à segurança jurídica, garantia de 

estabilidade e a certeza das  relações jurídicas e decisões judiciais ao desrespeitar 

o rigor formal necessário.  

Logo, o fato em análise não é alcançado por nenhuma norma impositiva de 

tributo,  sendo, por isso, tributariamente ajurídico. No mais, não se enquadra 

também em nenhuma  materialidade constitucional diante da inadequação do fato 

em análise às demais hipóteses  previstas na Carta Magna, restando à União, 

através do exercício da sua competência residual  (CF/88, art. 154, I), implementar 

normatização para a tributação desse fato até então atípico,  sendo certo que a 

lacuna existente no ordenamento jurídico não justifica o apoio à  

inconstitucionalidade.   

 

3. Do enquadramento como locação de bem móvel  

 

No caso em julgamento, o fisco municipal afirma estar sendo prestado 

serviço de  transporte individual de passageiros pela empresa Vá e Volte, não 

obstante os carros  disponibilizados por esta serem inteiramente autônomos. Com 

efeito, a Recorrente realiza  locação de bens móveis (coisa), sobre a qual é vedada 

a incidência do ISS, conforme será  aduzido a seguir.  
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Nos termos do art. 565 do Código Civil de 2002 (“CC/2002”), “na locação de 

coisas,  uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, 

o uso e gozo de coisa  não fungível, mediante certa retribuição”.  

Nas lições de Maria Helena Diniz (2017, p.283/286), o contrato de locação 

de coisas  tem por escopo a transmissão de uso e gozo de um bem ou direito, de 

modo que é essencial a  cessão da posse do objeto locado o qual, por sua vez, 

pode ser corpóreo ou incorpóreo.  

Todos os aspectos mencionados acima estão presentes in casu, vez que: i) 

o contrato  firmado entre a empresa e seus clientes descreve atividade de 

disponibilização de veículos  autônomos, ii) a cessão do carro é temporária, com 

duração até o final da corrida pelo  contratante, iii) o usuário possui direito de uso 

e gozo do automóvel enquanto durar sua viagem,  podendo inclusive alterar a 

velocidade ou adicionar rota alternativa, ou seja, exerce a posse  direta sobre o 

bem, sem interferência do locador, iv) a empresa aufere remuneração pela  

utilização, pelo usuário, do veículo, a qual é calculada pelo aplicativo.  

Dessa forma, a locação de carros, máquinas e outros bens móveis não sofre a 

incidência  do ISS, pois não caracteriza serviço. Tal posicionamento encontra-se 

assentado por esta Suprema Corte, cristalizado na Súmula Vinculante 31, a qual 

dispõe que “é inconstitucional a  incidência do ISS sobre operações de locação de 

bens móveis”.  

É oportuno destacar que, no caso em tela, a Recorrente assume obrigação 

de dar perante  o usuário do aplicativo, oferecendo seus carros autônomos para 

que aquele realize suas viagens.  Nas lições de Orlando Gomes (2007, p.48), a 

diferença entre as obrigações de dar e de fazer  devem ter em vista o interesse do 

credor. Na lide posta, resta nítido que o interesse do cliente é  ter acesso àquele 

bem da vida, dispensando totalmente a atividade humana, haja vista o veículo  ter 

o mais alto nível de automação.  

Não se pode confundir locação de bens com prestação de serviços, para 

efeitos de  incidência do ISS, porque cada qual configura tipo distinto de obrigação. 

Na primeira hipótese,  não se vislumbra uma obrigação de fazer, típica da 

prestação de serviço. Logo, não se aplica o  ISS, que é precisamente imposto sobre 

serviço, conforme entendimento consolidado, que pode  ser extraído do 
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julgamento do RE 603.136/RJ, como já aduzido.  

Anteriormente, no bojo do RE 446.003/PR, versando especificamente sobre 

locação de  veículos automotores, este Pretório Excelso adotou a mesma tese, 

afastando a incidência do ISS  sobre tais bens, “eis que esse tributo municipal 

somente pode incidir sobre obrigações de fazer,  a cuja matriz conceitual não se 

ajusta a figura contratual da locação de bens móveis”.  

Ademais, cumpre repisar que o art. 110 do CTN é claro ao determinar que o 

legislador  tributário não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos 

institutos de direito privado  para efeitos de tributação, distorcendo o disposto na 

CF/88, que expressamente impede a  incidência do ISS sobre o que não é serviço 

(RODRIGUES, 2015).  

Para afastar qualquer possibilidade de incidência do imposto municipal no 

caso em  discussão, importa frisar que a locação ora discutida é simples e pura. 

Assim, não deve ser  considerada prestação de serviço as atividades realizadas 

pela Recorrente visando assegurar o  adimplemento do contrato de locação.  

Nos termos do art. 566, I do CC/2002, o locador é obrigado a “entregar ao 

locatário a  coisa alugada, com suas pertenças, em estado de servir ao uso a que 

se destina, e a mantê-la  nesse estado, pelo tempo do contrato (...)”. Em outras 

palavras, é obrigação da empresa manter  os carros de sua propriedade em 

condições de uso para o consumidor, o que não desnatura a  locação.  

Embora o monitoramento de ocorrências com veículos automotivos ou 

eventuais  reparos mecânicos possam requerer atuação humana, isto não implica 

surgimento de nova  relação jurídica com o contratante. Conforme se lê nas lições 

do professor Paulo Roberto Andrade (2014, p. 127), “ao diligenciar o conserto do 

bem locado, o locador estará, quando  muito, a prestar um ‘autosserviço’, isto é, 

um ‘fazer’ a bem de seu próprio interesse imediato,  qual seja, o interesse em 

cumprir o contrato de locação, assegurando sua vigência”.  

Sobre esse aspecto, a doutrina ensina que os trabalhos realizados em favor 

próprio não  podem ser considerados serviços, pois não há como mensurar seu 

conteúdo econômico  (BARRETO, 2005, p. 30). Entender o contrário significaria 

violação ao princípio da  capacidade contributiva (art. 145, §1º, CF/88), que deve 

ser aplicado a todos os tributos.   
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Nesse sentido, não pode o Município, de forma arbitrária, alterar as 

definições dadas  pelo direito privado aos contratos de locação, conferindo-lhe 

efeitos econômicos, no intuito de  atrair este fato para sua competência, o que 

implicaria verdadeira ofensa ao princípio da  tipicidade e, ao fim e ao cabo, ao 

próprio pacto federativo, na medida em que se invade a  competência residual da 

União.  

 

3.1. Da inexistência de serviço de transporte  

 

A despeito da posição do Fisco municipal, a operação em análise não 

cumpre os  requisitos para que se enquadre na definição de serviço de transporte, 

como restará  demonstrado.  

Preliminarmente, esclarece-se que o contrato de transporte é definido no 

art. 730 do  CC/2002 como aquele em que alguém, mediante retribuição, aceita 

levar pessoas ou coisas de  um lugar a outro com presteza e conforto, sendo 

celebrado entre o transportador ou condutor e  um contratante que, no caso das 

pessoas, pode ou não ser o próprio passageiro (PEREIRA,  2017, p. 216).  

É preciso, portanto, para a caracterização deste instituto, que a 

responsabilidade  assumida pelo transportador, o qual pode ser uma empresa ou 

condutor autônomo, seja  efetivamente a de deslocar algo ou alguém, de um ponto 

a outro, dentro de determinadas  condições, assumindo, inclusive, os riscos por 

quaisquer imprevistos (como atrasos) de forma  objetiva (PEREIRA, 2017, p. 218).  

Convém rememorar, também, as lições de Paulo de Barros Carvalho e Aires 

Barreto  que explicam que, para além da necessidade de descrição completa da 

hipótese de incidência  em lei, e isto inclui o sujeito passivo, a própria Constituição, 

no momento em que distribui as  competências tributárias desenhando o 

esqueleto básico de cada tributo, indica quem é o sujeito  ativo possível de cada 

imposto (BARRETO, 2005, p. 30/31). 

Isto porque a Carta Magna se vale sempre de um verbo e um complemento 

na descrição  das materialidades tributárias, de modo que o sujeito passivo da 

tributação via de regra deve  corresponder ao sujeito desta oração constitucional.  

Assim, diante da previsão que define a materialidade “prestar serviço”, é 
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evidente que  o sujeito passivo é aquele que concretiza o verbo “prestar”, não 

cabendo nem mesmo ao  legislador infraconstitucional determinar como 

contribuinte sujeito diverso deste - ao que se  ateve o legislador complementar ao 

estabelecer tão somente que o contribuinte do ISS é o  prestador do serviço.  

Dito isto, não há que se falar em prestação de serviço de transporte por 

parte da empresa  Vá e Volte, uma vez que não há qualquer intervenção de qualquer 

natureza, muito menos  humana, no efetivo deslocamento das pessoas. Ainda que, 

por absurdo, se imaginasse  concretizado o antecedente da norma, não poderia a 

empresa ser vinculada a tal prestação.  

A empresa em nenhum momento assume qualquer responsabilidade pelas 

minúcias do  trajeto, cabendo exclusivamente ao locatário do carro utilizá-lo como 

bem entender, nos limites  do contrato e das regulamentações de trânsito, desde 

que arque com o valor do aluguel.  

Ora, a obrigação primeira de um transportador é levar a pessoa ao destino 

desejado  (COELHO, 2015, p. 816) e observar horários e itinerários além de arcar 

com interrupções da  viagem (COELHO, 2015, p. 819). Como imaginar que é este o 

ofício da Recorrente se a mesma  não tem efetivamente nenhuma ingerência sobre 

a definição do ponto final, ou escolha do  trajeto a ser realizado? Se o tempo do 

trajeto é gerido exclusivamente pelo cliente, ao definir a  velocidade e a rota a ser 

seguida pelo automóvel? Nenhum elemento de um contrato de  transporte passa 

pela empresa Vá e Volte além da efetiva disponibilização de um veículo  operante 

- elemento típico de um contrato de locação, como já delineado.  

Segundo Aires Barreto, os serviços se classificam em puros, com emprego 

de  instrumentos, com aplicação de materiais, ou com emprego de instrumentos e 

materiais (2005,  p. 45). Alguém pode precipitadamente imaginar que se trata da 

prestação de serviço com  emprego de máquina, uma das categorias utilizadas por 

Aires Barreto para discutir a prestação  de serviço. Engana-se.  

Isto porque o serviço estará configurado quando a máquina servir à 

valorização,  potencialização ou viabilização do esforço humano - é o exemplo, 

dado pelo próprio autor, do  Raio-X operado pelo médico, que viabiliza o seu 

serviço. A essência, no entanto, estará no  esforço humano potencializado 

(BARRETO, 2005, p. 46). 
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Não é este em absoluto o caso, em que o carro, que possui nível máximo de 

automação,  atua por si sem nenhuma relação com qualquer atividade que possa 

ser eventualmente vinculada  à empresa no que toca precisamente ao transporte. 

Não cabe imaginar que se trata de alguma  forma de potencialização ou 

viabilização do esforço humano quando não há algum esforço  humano envolvido, 

nenhuma forma de interferência.  

Reitere-se que o ponto de partida, o destino, a velocidade e até a melhor rota 

a ser  seguida são definidos pelo usuário sem qualquer possibilidade de 

intervenção da empresa, que  apenas disponibiliza o veículo para utilização numa 

verdadeira operação de locação. Não há  nenhum tipo de operação remota da 

máquina que seja desempenhada pela Recorrente.  

Não é por acaso que se discute doutrinária e politicamente, em âmbito 

nacional e  internacional, a possibilidade de outorgar personalidade jurídica para 

fins tributários às  máquinas dotadas de autonomia2. No que toca ao sistema 

jurídico brasileiro, contudo, tal  decisão não foi tomada e a mesma dependeria de 

uma grande adaptação legislativa que não nos  cabe agora detalhar, e, no caso 

específico do ISS, seria de todo inútil, posto que máquina não  pode prestar serviço 

(que depende do fazer humano) e, portanto, não pode ser sujeito passivo  deste 

tributo.  

Assim, não há que se falar em efetivação de qualquer serviço, muito menos 

o de  transporte. E, mesmo que se entenda pela existência do serviço, no que 

efetivamente não se  acredita, não pode a Empresa figurar no polo passivo de uma 

obrigação tributária com este  fundamento sem previsão legal expressa, visto que 

não participa da efetivação da atividade  mencionada.  

 

3.2. Da natureza acessória dos serviços prestados  

 

Por todo o exposto, verifica-se que a natureza da operação em comento é 

efetivamente  a de locação de bens móveis, sobre a qual não recai o poder 

                                                     
2 A exemplo da proposta de criação da “pessoa eletrônica”, com efeitos tributários, que tramitou no 
Parlamento  Europeu (DRAFT REPORT with recommendations to the Commission on Civil Law Rules 
on Robotics  (2015/2103(INL)), ou da posição adotada pelo professor da Xavier Oberson da 
Faculdade de Direito da  Universidade de Genebra 
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tributário do Município. Não há,  efetivamente, nenhuma prestação de serviço 

tributável por parte da empresa, mas apenas a  disponibilização de veículos 

autônomos a seus clientes, a título de locação, como já ficou  demonstrado.  

Nesta altura, traz-se à lume as lições de Aires Barreto, que nos ensina que 

as atividades meio, isto é, aquelas que existem apenas em função de uma 

atividade fim, não são passíveis de  tributação pelo ISS (2009, p. 375).  

Partindo deste pressuposto, verifica-se que todas as demais atividades 

exercidas pela  empresa autuada, desde a guarda e manutenção dos bens, até a 

operacionalização do aplicativo,  têm o único fim de viabilizar a operação principal, 

sendo etapas desta, qual seja, a locação dos  veículos. Nenhuma dessas 

atividades tem fim em si mesma ou pode ser prestada  autonomamente a fim de 

efetivar o contrato firmado com os clientes da Recorrente.  

A guarda dos veículos, os eventuais reparos e a própria manutenção do 

programa que  opera a chamada dos veículos não possuem nenhuma autonomia, 

posto que não são suficientes  a satisfazer os interesses do contratante. Ora, o 

indivíduo que loca o veículo tem interesse única  e exclusivamente na efetiva 

disponibilização do carro, não importando como ou quando o  mesmo será 

guardado ou por qual sistema ele será acionado. Na sucinta e precisa fórmula de  

Barreto (2009, p. 378), “o iter a ser percorrido, para fins de incidência do ISS, não 

releva. Só a  atividade final”.  

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto a este tema - somente 

pode ser objeto  de tributação do ISS o serviço oferecido em caráter principal, com 

autonomia, ainda que seja  possível identificar no preço as diversas etapas 

daquele mesmo processo. Aquilo que é prestado  de forma acessória é 

considerado não previsto na lei municipal.  

Veja-se neste sentido, trecho do voto do Ministro Décio Miranda, por 

ocasião do  julgamento do RE 97.804-6/SP, em que se verificou a impossibilidade 

de tributação de serviços  acessórios prestados por banco sob a égide de lei do 

Município de São Paulo:  

 

De qualquer forma, trata-se de serviços dependentes, ancilares, sem  autonomia 

própria e, como tais, não especificados na lista de serviços anexa  ao Decreto-lei nº 

834/69 e assim intributáveis pelo Município, como acima já  salientado.  
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Por precaução, ressalte-se que a relação de acessoriedade não se confunde 

com a  situação dos contratos complexos, como os de franquia, objeto de análise 

deste Supremo  Tribunal Federal por ocasião o RE 603.136/RJ. Naquelas, há uma 

única atividade-fim, capaz  de adimplir a obrigação sozinha, nestes, o contrato só 

se satisfaz pela execução de inúmeras  obrigações, todas elas sendo fim em si 

mesmas e, portanto, principais e tributáveis. Não cabe  dúvida quanto ao 

enquadramento das atividades em comento como atividades acessórias. 

Por seu didatismo, extrai-se passagem do voto do Ministro Marco Aurélio 

para este  acórdão:  

 

Para os fins de tributação, cumpre distinguir, internamente ao contrato,  atividade-fim, 

consistente na utilidade posta à disposição do mercado, e  atividades-meio, 

consideradas as tarefas desempenhadas em atendimento a  requisito para a produção 

de outra utilidade, somente incidindo o ISS se tida  como serviço a atividade-fim.  

 

Verifica-se, portanto, a necessidade de compreender cada elemento de uma 

operação,  cotejando-os com o fim dos contratos, a fim de identificar o que 

constitui atividade-fim  (tributável) e o que não passa de atividade-meio ou 

acessória (intributável). No caso em análise,  apenas a entrega do veículo tem 

autonomia suficiente para adimplir a obrigação, de modo que  todas as outras 

atividades não passam de operacionalização desta, amoldando-se ao que o  

Ministro chama de atividade-meio e, por isso, impassíveis de tributação.  

 

3.3. Da base de cálculo do ISS quando da prestação de serviço cumulada com  

locação  

 

Por fim, por excessiva cautela, levanta-se aqui a hipótese de o Tribunal 

entender  tributáveis estes serviços prestados a fim de viabilizar a locação dos 

automóveis. Ainda assim a autuação vergastada merecerá reprimenda. Isto 

porque a base de cálculo  do ISS deve considerar única e exclusivamente o preço 

do serviço. É dizer, considerando  tributáveis as operações acima descritas, estar-

se-ia diante de um contrato complexo, apenas  parcialmente tributável pelo fisco 

municipal.  
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Nestes termos, é preciso que seja diferenciado aquilo que, no preço, 

corresponde à  locação e o que efetivamente corresponde ao serviço, uma vez que 

só a última será passível de  tributação, conforme art. 7º da Lei Complementar nº 

116/2003, que define a base de cálculo  deste tributo. Entendimento diferente 

resultaria em autorizar ao Município auferir receita de  atividade não subsumida 

ao permissivo constitucional.  

Neste sentido, eloquente a manifestação do Ministro Cezar Peluso por 

ocasião dos  debates que antecederam a elaboração da Súmula Vinculante nº 31: 

Quando há contrato de locação de móveis e, ao mesmo tempo, prestação de  serviço, a 

locação de móveis continua não suportando o imposto; o serviço,  sim. Se não tiver 

nenhuma ligação com prestação de serviço, também continua  não suportando; não há 

incidência. (...) É inconstitucional a incidência sobre  locação de móveis, só. Portanto, o 

que o agravante poderia ter discutido, mas não o fez, é a necessidade de adequação da 

base de cálculo do ISS para refletir  apenas o vulto econômico da prestação de serviços, 

sem a parcela de  retribuição relativa à locação de bem móvel.  

Pelo exposto, não restam dúvidas quanto à impossibilidade de adotar todo 

o valor pago  pelos usuários como base de cálculo, vez que aí estaria considerada 

também a contraprestação  da locação.  

 

4. Conclusão  

 

Por todo o apresentado, conclui-se que:  

1) A Constituição se valeu de conceitos fechados na repartição de 

competências tributárias;  

2) A identificação dos conceitos utilizados pelo constituinte se dá pela 

leitura sistemática  do ordenamento jurídico, respeitando a supremacia da carta 

constitucional e a logicidade  do sistema;  

3) Nestes termos, verifica-se que o conceito constitucional de serviço será 

melhor  identificado a partir do estudo do direito civil, por ter sido este o segmento 

jurídico que  se dedicou ao estudo desta materialidade;  

4) Devem ser observados, neste sentido, os arts. 109 e 110 do CTN que 

relembram que,  diante da utilização expressa de um conceito privado pelo 

constituinte, não cabe ao  intérprete afastá-lo sob pena de subverter a ordem 
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constitucional;  

5) O direito privado aponta para a necessidade de uma obrigação de fazer 

na concretização  dos serviços - elemento de caracterização identificado pela 

doutrina e pela  jurisprudência, consolidada na Súmula Vinculante nº 31;  

6) Neste diapasão, a adoção de um conceito econômico de serviço para fins 

tributários  viola a tipicidade cerrada e a legalidade, empregando de forma 

equivocada o princípio  da capacidade contributiva;  

7) Diante da inexistência de previsão legal sobre as operações realizadas 

pela empresa,  resta à União, através do exercício da competência residual, 

normatizar a tributação  deste fato atípico, como forma de garantir a segurança 

jurídica; 

8) A análise da operação não deixa dúvidas quanto à inexistência da 

obrigação de fazer,  posto que no caso em tela está-se diante do emprego de 

veículos com grau máximo de  automação;  

9) A operação é, em essência, a simples disponibilização dos veículos, 

enquadrando-se na  definição de locação de bens móveis, inalcançável pelo ISS, 

como consolidado pela  Súmula Vinculante nº 31;  

10) Considerando a inexistência de condutor do veículo ou qualquer tipo de 

operação  remota, restou expressamente afastada a possibilidade de 

caracterização do serviço de  transporte, destacando-se a ausência de 

interferência da empresa para o efetivo  deslocamento de pessoas ou coisas;  

11) Da mesma forma, consignou-se que as atividades executadas pela 

Recorrente são  meramente instrumentais ou acessórias à locação, não possuindo 

autonomia para  adimplir o contrato sob análise, de modo que não são tributáveis;  

12) Por fim, subsidiariamente, destacou-se a necessidade de, em se 

considerando haver uma  operação de locação cumulada com prestação de 

serviço, adequar-se a base de cálculo  a fim de computar somente as 

contraprestações referentes ao serviço efetivamente  prestado.  

 

III. DOS PEDIDOS  

 

Diante dos argumentos apresentados, pleiteia a Recorrente que seja 



Equipe 410 - Contribuinte | 331 

 

admitido e provido  o presente Recurso Extraordinário a fim de reformar o acórdão 

recorrido para reconhecer a não  incidência do ISS sobre as atividades realizadas 

pela Vá e Volte, anulando os lançamentos  tributários realizados. 

Subsidiariamente, que seja retirada da base de cálculo da exação o valor  referente 

à contraprestação da operação de locação.  

Nestes termos,  

Pede e espera o deferimento. 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO COLENDO SUPREMO  

TRIBUNAL FEDERAL  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº X  

RECORRENTE: VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA.  

RECORRIDO: Município X – Fazenda Municipal  

 

Excelentíssimos Ministros e Ministras desta Corte Suprema, nas próximas 

linhas  traremos ao conhecimento de Vossas Excelências os principais 

fundamentos – constantes das  razões do Recurso Extraordinário interposto pela 

VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO  LTDA. – e que levam a conclusão pela 

necessária reforma da decisão recorrida, que manteve a  autuação.  

 

1. DA SÍNTESE FÁTICA   

 

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão prolatado 

pelo Tribunal  de Justiça, o qual firmou o entendimento quanto a incidência do 

Imposto Sobre Serviço sobre  a atividade desenvolvida pela Recorrente, conforme 

adiante é explicado.   

A Recorrente é proprietária de veículos cuja condução é inteiramente 

autônoma e os  disponibiliza em período integral nos limites do Município X, sede 

da Recorrente, para um  universo indistinto de pessoas físicas que queiram 

deslocar-se em trajetos e horários de livre  escolha das mesmas. Tal automóvel 

utiliza sensores de localização, GPS, infravermelho e  câmeras de reconhecimento 

de ambiente para que o trajeto seja seguro e totalmente autônomo.  

A contratação da Recorrente ocorre por meio de uma plataforma digital na 

qual os  interessados formalizam contrato de adesão e realizam o download do 

aplicativo em seus  respectivos smartphones (cujo software é devidamente 

licenciado pela Recorrente). No  aplicativo os interessados selecionam o trajeto, 

horário e manifestam concordância com o valor  cobrado (o qual é calculado com 
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base no binômio distância e tempo) e debitado em fatura de  cartão de crédito 

previamente cadastrado na referida plataforma.  

Importante enfatizar que nos limites do contrato de adesão antes 

mencionado, o  interessado pode sugerir uma rota alternativa ou mesmo solicitar 

o aumento de velocidade do  veículo, no entanto tais solicitações não são 

atendidas quando a Inteligência Artificial as  considera inviáveis, dentro de 

parâmetros previamente programados relativos às condições de  trafegabilidade 

das vias urbanas compreendidas no trajeto escolhido pelo interessado. 

Como se observa, antes, durante e depois da execução do trajeto não há 

qualquer  intervenção humana, não sendo atribuído ao interessado nenhuma 

responsabilidade, senão a do  pagamento em favor da Recorrente.  

Não obstante estes fatos, em 30 de junho de 2021, o Município X, 

desconsiderando o  caráter absolutamente novo da atividade desenvolvida pela 

Recorrente, sob a equivocada  premissa de que tal atividade enquadra-se como 

serviço de transporte individual de  passageiros (tal como aqueles prestados pela 

Uber, 99pop ou Cabify), lavrou auto de infração  para exigir indevidamente o 

Imposto Sobre Serviço.  

A autuação foi discutida nas instâncias ordinárias, restando confirmada a 

exigibilidade  do Imposto Sobre Serviço sobre as atividades da Recorrente, de 

modo que se recorre à esta  Corte Suprema, pelas razões adiante expostas.  

 

2. UMA NOVA REALIDADE: CONTEXTUALIZANDO A ATIVIDADE DA  RECORRENTE 

EM FACE DOS CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA  ARTIFICIAL E INTERNET DAS 

COISAS   

 

De acordo com reportagem veiculada pela Revista Exame1 

 

O conceito de indústria 4.0 começou a se popularizar em 2013, quando apareceu num 

documento com recomendações para a indústria alemã. Em síntese, a Quarta  

Revolução Industrial compreende a adição de inteligência às máquinas e processos  

                                                     
1 EXAME. É hora de o Brasil dar um salto na tecnologia. Disponível em <https://exame.com/revista-
exame/e hora-do-salto-na-tecnologia/>. Acesso em 11.09.2020, às 19h50min. 
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para tornar as fábricas mais eficientes. São tecnologias digitais, como internet das  

coisas, inteligência artificial, big data, realidade aumentada e outras.  

 

A tecnologia avança de forma tão exponencial a ponto de permitir que um 

celular  conectado a uma rede 5G controle um veículo de corrida, distante 3 mil km, 

conforme  recentemente demonstrou a XIAOMI, gigante chinesa da área de 

tecnologia2.  

Referidos avanços são possíveis graças a uma série de novas tecnologias 

tais como a  Inteligência Artificial. Atualmente, é perfeitamente possível que um 

veículo autônomo circule  nas vias públicas, sem qualquer prejuízo a pedestres ou 

outros condutores, tomando decisões  individuais quanto à trajeto e velocidade. A 

Recorrente atua justamente nesse segmento,  disponibilizando há quem se 

interessar, veículos inteiramente autônomos, classificados no que  se 

convencionou chamar de nível 5 (cinco) de automação. Esta nomenclatura faz 

referência à  subdivisão dos níveis de automação atualmente existentes, que vai 

do nível 0 (zero) ao nível 5  (cinco)3.   

No nível 5 (cinco) são classificados os veículos cuja condução é 

inteiramente autônoma,  sem a necessidade de qualquer intervenção humana para 

o seu funcionamento. Desta forma, o  automóvel é capaz de conduzir de maneira 

independente - sem motorista - em todas as situações possíveis.  

A condução autônoma é possível graças à combinação da Inteligência 

Artificial com a  Internet Das Coisas ou IoT (Internet Of Things) na expressão em 

inglês. Não há um consenso em relação ao conceito de Inteligência Artificial, mas 

de modo  geral existe concordância de que, tal como afirma Richard Bellman4, a 

Inteligência  Artificial corresponde à automação de atividades associadas ao 

pensamento humano, tais como a tomada de decisões, solução de problemas, 

                                                     
2  Xiaomi Mi 10 Ultra 5G é usado para pilotar carro de corrida à distância. Disponível em  
<https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/09/xiaomi-mi-10-ultra-5g-e-usado-para-pilotar-
carro-de-corrida-a distancia.ghtml>. Acesso em 11.09.2020, às 19h57min. 
3 National Highway Traffic Safety Administration. Automated Vehicles for Safety. Disponível em: <  
https://www.nhtsa.gov/technology-innovation/automated-vehicles-safety>. Acesso em: 
07.09.2020, às 21h55min 
4 ““By think”, we shall mean a performance of activities that we associate with human thinking, 
activities such as  decision making, problem solving, learning [...]” (BELLMAN, Richard Ernest.  An 
Introduction to Artificial Intelligence: Can Computers Think?. San Francisco: Boyd &  Fraser 
Publishing Company, 1978. P. 3.) 
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aprendizagem, dentre outras questões.  Adicionalmente cabe destacar que os 

carros autônomos são dotados de inteligência  completa, a chamada 

Superinteligência ou Artificial Super Intelligence (ASI), que se refere à  tecnologia 

de Inteligência Artificial que ultrapassa a mente humana. Além de realizar  tarefas, 

sua capacidade de armazenamento (memória) é maior do que a de um ser 

humano,  como também seu processamento e análise de dados são extremamente 

rápidos, contribuindo  para a agilidade em tomadas de decisões.   

Essa Superinteligência é viabilizada por meio da Internet das Coisas, 

conceituada pelo  Decreto 9.854/19 como sendo “a infraestrutura que integra a 

prestação de serviços de valor  adicionado com capacidades de conexão física ou 

virtual de coisas com dispositivos baseados  em tecnologias da informação e 

comunicação existentes e nas suas evoluções, com  interoperabilidade”.  

Por meio da IoT, o carro autônomo tem a possibilidade de compartilhar 

informações  sobre a estrada e suas condições de tráfego, que já haviam sido 

mapeadas anteriormente. Ela  recebe as informações, traça o caminho específico 

e envia instruções para os controles do  veículo, como a aceleração, direção e 

frenagem.   

Como demonstrado, o automóvel é completamente autônomo e inovador. É 

justamente  isso que diferencia a atividade realizada pela Recorrente, da atividade 

desenvolvida por  empresas como Uber, 99 pop e Cabify.  

Considerando tais explanações, ressalta-se que a atividade exercida pelos 

veículos  autônomos da Recorrente não pode ser comparada com nenhuma das 

plataformas  existentes, justamente em razão de sua inovação. 

   

3. DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO EM RELAÇÃO À  ATIVIDADE 

DESENVOLVIDA PELA RECORRENTE   

 

- Quando eu uso uma palavra, - Humpty-Dumpty disse com  tom desdenhoso – ela 

significa o que eu quiser que ela  signifique... Nem mais, nem menos. - A questão é – 

disse Alice – se você pode fazer as palavras  significarem tantas coisas diferentes. - 

A questão é – disse Humpty-Dumpty – quem será o  chefe... Isso é tudo.5 

                                                     
5 ‘When I use a word,’ Humpty Dumpty said in rather a scornful tone, ‘it means just what I choose 
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3.1.Do serviço como obrigação de fazer que depende de um esforço humano  

 

 O Imposto Sobre Serviço é um tributo não vinculado a uma atividade 

estatal, cuja  competência é atribuída aos Municípios e ao Distrito Federal (artigos 

156, III6 e 1477, ambos  da Constituição da República de 1988).  

Ao delimitar competências o Poder Constituinte Originário definiu 

materialidades  possíveis, incorporando conceitos previamente existentes e 

consolidados, recepcionando-os do  modo como conceituados à época da 

promulgação da então novel Constituição.   

É indene a dúvidas que tais expressões não podem ser alteradas conforme 

a livre vontade  do legislador infraconstitucional ou dos operadores do direito. Não 

faria sentido, o Poder  Constituinte, ao elaborar uma Constituição tão vasta em 

matéria tributária, repleta de contornos, admitir que referidos limites sejam 

ultrapassados por mera interpretação, muitas vezes balizada  em interesses 

meramente arrecadatórios.   

Esse é o entendimento de Humberto Ávila8, que afirma:   

 

[...] a instituição de um sistema rígido inserto numa República Federativa conduz a  

uma repartição de competências marcada exatamente por conceitos mínimos, na  

medida em que os mesmos fatos não poderão ser tributados por mais de uma pessoa  

política de direito interno. Por fim, é preciso registrar também que os princípios gerais  

incluídos no Sistema Tributário Nacional revelam uma índole claramente garantista,  

como é o princípio da segurança jurídica construído, indutivamente por meio das  

regras da legalidade, da irretroatividade e da anterioridade. Todas essas 

considerações  revelam uma tendência conceitualizante, que afasta pura e 

                                                     
it to mean— neither more nor less.’   
‘The question is,’ said Alice, ‘whether you can make words mean so many 
different things.’ ‘ The question is,’ said Humpty Dumpty, ‘which is to be 
master—that’s all.’  
(CARROL, Lewis. Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass. New York: The 
Modern  Library, 2002. Cap. 6. P. 181. Tradução livre.)  

6  CRFB/88. Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...] III - serviços de qualquer 
natureza,  não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. 
7 CRFB/88. Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o 
Território não for  dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito 
Federal cabem os impostos  municipais. 

8 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 263. 
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simplesmente a  argumentação casuísta de instituir tributos por que o estado 

necessita do produto da  sua arrecadação.  

 

No mesmo sentido manifesta-se Roque Antonio Carraza9: para quem “[...] o 

legislador,  ao exercitar a competência tributária, deverá ser fiel à norma-padrão 

de incidência do tributo,  pré-traçada na Constituição. O legislador (federal, 

estadual, municipal ou distrital), enquanto  cria o tributo, não pode fugir deste 

arquétipo constitucional”.  

Sacha Calmon Navarro Coêlho10 assevera que “os institutos, conceitos e 

formas de  Direito Privado utilizados pela Constituição Federal [...] para estabelecer 

e limitar  competências tributárias não podem ser alterados. Tais conceitos, 

institutos e formas são  recebidos pelo Direito Tributário tal qual são do Direito 

Privado [...]”.   

Regina Helena Costa11, entende da mesma forma ao afirmar que [...] toda 

modificação,  a ser implementada no plano infraconstitucional, deverá atentar às 

balizas preestabelecidas  na Lei Maior”.  

E Luciano Amaro12 : “Nenhum conceito (quer do direito privado, quer de 

direito  público; quer seja conceito jurídico, quer seja conceito extraído do léxico) 

empregado na  fórmula que delineia cada esfera de competência pode ser 

modificado pela lei tributária, para  o efeito de ampliar essa esfera de 

competência”.  

Aliás, cabe desde já destacar que o sistema tributário nacional (não apenas, 

portanto, o  constitucional) é todo baseado na adoção de conceitos, tanto é que os 

artigos 10913 e 11014 do  Código Tributário Nacional, diploma recepcionado pela 

                                                     
9 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 
1993. P.  257. 
10 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 17 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020.  P. 434. 
11 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. 8 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. P. 
49. 
12 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 22 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. P. 128. 
13 CTN/66. 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. 
14 CTN/66. 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 



 

 
 
 

Equipe 411 - Contribuinte   | 343 

 

Carta Constitucional de 1988,  estabelecem que a norma tributária não pode, sob 

nenhuma hipótese, alterar ou modificar as  definições e conceitos do direito 

privado que forem utilizados, expressa ou implicitamente, por  qualquer norma na 

limitação de competências tributárias. Novamente nos valemos dos  

ensinamentos de Humberto Ávila15:  

 

Isso significa que a utilização de uma expressão específica por uma regra  

constitucional de competência faz com que o intérprete tenha de verificar se não havia  

um conceito técnico previsto no direito infraconstitucional pré-constitucional (não  

necessariamente no direito privado). Se havia um conceito e o legislador constituinte  

resolveu não modificá-lo pela instituição de um novo conceito, a referência à  

expressão significa uma opção sua pela incorporação desse conceito legal ao  

ordenamento constitucional.  

 

Tendo como base tais considerações é possível afirmar que há um conceito  

constitucional de serviço, o qual deve ser levado em conta para a solução da 

presente lide. O Poder Constituinte Originário, ao redigir a Constituição da 

República, mais  precisamente ao descrever a competência para instituição do 

Imposto Sobre Serviço, adotou o  conceito de serviço então vigente no 

ordenamento jurídico, qual seja, obrigação de fazer. É essa  a conclusão 

majoritária da doutrina, como, por exemplo, Aires F. Barreto 16 , para quem “o 

conceito constitucional de serviço não coincide com o emergente da acepção 

comum,  ordinária, desse vocábulo. Essa diferença é fruto das limitações que o 

termo sofre, uma vez  inserido no contexto global do sistema jurídico.”  

Marcelo Caron Baptista17 conceitua prestação de serviço da mesma forma, 

afirmando  que:  

 

A hipótese de incidência do ISS refere-se às prestações de fazer, ou seja, aquelas  

marcadas pela ação pessoal do devedor. Essa concussão não se alcança com base 

na  eficácia normativa experimentada por esse tributo ao longo do tempo mas por 

                                                     
Federal, pelas Constituições  dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos 
Municípios, para definir ou limitar competências  tributárias. 
15 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 264. 
16 BARRETO, Aires F. Curso de direito tributário municipal. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 336. 
17 BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS do texto à norma. São Paulo: Quartier Latin, 2005. P. 281. 
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meio  de indicativo colhido pela própria Constituição Federal.   

 

Dessa forma, o intérprete da lei tem como função, ao buscar o conteúdo dos 

preceitos  constitucionais, investigar o sentido preexistente no mundo jurídico, o 

qual foi recepcionado  pela Constituição, uma vez que ela não conceitua 

expressamente, nem altera, amplia ou  diminui, o conceito já existente.   

Esse é, inclusive, o entendimento do Ministro Marco Aurélio18, no seu voto 

no Recurso  Extraordinário 603.136, que ao referir-se à Humberto Ávila, afirma que, 

mesmo a Constituição  Federal delegando à Lei Complementar a definição dos 

tipos e elementos do tributo, “a  legislação de regência, ao versar a materialidade 

do imposto, deve obedecer às balizas  estipuladas na própria tipologia 

constitucional de serviço”.  

Com base nessa análise, tem-se que o conceito constitucional de serviço é 

aquele trazido  pelo Código Civil de 1916 (artigo 1.21619), vigente a época da 

promulgação da Carta  Constitucional de 1988. Salienta-se, desde já, que o 

conceito utilizado pelo antigo código foi  reiterado no novo Código Civil de 2002 

(artigo 59420). Desta forma, no direito privado, o  conceito de serviço continua 

sendo o mesmo. É nesse sentido a manifestação de Aires F.  Barreto21:   

 

O conceito de serviço tributável, empregado pela CF para discriminar (identificar, 

demarcar) a esfera de competência dos Municípios, é um conceito de Direito Privado 

[...] Consistindo o conceito de serviço tributável por via de ISS no esforço humano a  

terceiros, segue-se, inexoravelmente, que só pode abranger as obrigações de fazer (e  

nenhuma outra).   

 

Esse mesmo conceito é adotado pelo Direito Civil, conforme nos ensina 

Silvio de Salvo  Venosa22:  

 

                                                     
18 STF. Recurso Extraordinário 603.136 Rio de Janeiro. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Data do 
Julgamento:  29.05.2020. Voto do Ministro Marco Aurélio. P. 8. 
19 CC/16. Art. 1.216. Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser 
contratada  mediante retribuição. 
20 CC/02. Art. 594. Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser 
contratada mediante  retribuição. 
21 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na lei. 2 ed. São Paulo: Dialética, 2005. P. 33 e 45.   
22 VENOSA. Silvio de Salvo. Direito civil: contratos. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2020. P. 526 e 530. 
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A prestação de serviços pode ser conceituada como o contrato sinalagmático pelo 

qual uma das partes, denominada prestador, obriga-se a prestar serviços a outra,  

denominada dono do serviço, mediante remuneração. [...]  

O objeto desse contrato é uma obrigação de fazer, uma conduta, tanto material, como  

intelectual.  

 

Ou seja, prestação de serviço é uma obrigação de fazer, e nada além disso. 

E esse é o  conceito que foi recepcionado pela Constituição.   

Desta forma, conforme Aires F. Barreto23, prestação de serviço é “esforço de 

pessoa  desenvolvido em favor de outrem, com conteúdo econômico, sob regime 

de direito privado, em  caráter negocial, tendente a produzir uma utilidade material 

ou imaterial.”  

Este foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal por muito tempo. O 

memorável  acórdão24 que deu vida a Súmula Vinculante n. 31 confirma a adoção 

desse conceito, na medida  em que afirma que “(...) os institutos, as expressões e 

os vocábulos têm sentido próprio,  descabendo confundir a locação de serviços 

com a de móveis, práticas diversas regidas pelo  Código Civil, cujas definições são 

de observância inafastável - artigo 110 do CTN.”  

Porém, recentemente, esse entendimento parece ter sido indevidamente 

alterado.  Ignorando toda a formatação da Constituição de 1988, o novo julgado 

balizador da interpretação  do que seria serviço, afirma que há a possibilidade de 

o direito tributário adotar conceitos  próprios, ignorando totalmente a previsão do 

artigo 109 e 110 do Código Tributário Nacional.   

Além disso, argumenta que o conceito de prestação de serviço não seria 

imutável, e  dessa forma, a diferenciação entre obrigação de dar e fazer, utilizada 

durante anos, não mais  faria sentido nos dias atuais, e ainda, afirma que deve-se 

buscar aporte à ciências diversas, como  a economia, finanças e contabilidade.   

Finalmente, o conceito atual de prestação de serviço, pelo entendimento do 

Supremo  Tribunal Federal25 é o de que se tem caracterizado serviço quando há: 

                                                     
23 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na lei. 2 ed. São Paulo: Dialética, 2005. P. 63. 
24 STF. Recurso Extraordinário 116.121-3 São Paulo. Relator: Ministro Octavio Gallotti. Data do 
Julgamento:  11.10.2000. 
25 STF. Recurso Extraordinário 651.703 Paraná. Relator: Ministro Luiz Fux. Data do Julgamento: 
29.09.2016. 
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“uma utilidade para  outrem, a partir de um conjunto de atividades materiais ou 

imateriais, prestadas com  habitualidade e intuito de lucro, podendo estar 

conjugada ou não com a entrega de bens ao  tomador.”  

Data vênia, o que se vê aqui é uma clara violação a diversos princípios e 

regras  constitucionais basilares do direito tributário.   

Primeiro, tem-se uma clara ofensa ao princípio da legalidade, sob o pretexto 

de  interpretação do texto normativo. Ressalta-se, com todo o respeito, que o dever 

do Supremo  Tribunal Federal é a interpretação da Constituição Federal, e o 

intérprete “não cria, não inova,  limitando-se a considerar o mandamento legal em 

toda sua plenitude, declarando o significado  e o alcance”26  

A criação e modificação de diplomas que estabeleçam a incidência de 

tributos, fica a  cargo do Poder Legislativo, o qual, destaca-se, também se encontra 

subordinado aos ditames  constitucionais.  

É inaceitável que a sujeição às hipóteses tributárias dependa única e tão 

somente da  indevida ampliação de conceitos, já solidificados.   

Destaca-se, ainda, que a interpretação atualmente adotada pelo Supremo 

Tribunal  Federal incorre em uma evidente ampliação das competências 

tributárias, mais precisamente,  da competência dos municípios. Tal interpretação 

é, mais uma vez, um afronte à ideia de  limitação do poder de tributar, uma vez que, 

como já mencionado, a Constituição Federal  definiu de forma clara a competência 

de cada ente político, e isso não pode ser alterado, a não  ser pelas vias próprias.   

É o que justamente Regina Helena Costa já alertava27:   

 

A prescrição é de extrema relevância, porquanto tal problemática diz com a  

determinação do campo eficacial (material) da lei tributária, e a modificação de um 

conceito de direito privado pode vir a provocar uma indesejada ampliação da  

competência tributária.  Assim, por exemplo, se a lei tributária vier a definir serviço 

diversamente de como o  faz o direito privado, para abranger realidades incompatíveis 

com o conceito  formulado por este, estaremos diante de ampliação indevida da 

competência dos  Municípios para exigir o ISSQN.  

                                                     
26 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 39 ed. São Paulo: Malheiros, 2018. P. 104. 
27 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. 8 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. P. 
194. 
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Esse é, também, o entendimento do Ilustre Ministro Marco Aurélio 28 , ao 

afirmar que:   

 

A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos,  

conceitos e formas de Direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pelo  

Diploma Maior. Caso contrário, confere-se carta branca ao legislador ordinário para  

incluir na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 todo e qualquer negócio  

jurídico como passível de ser tributado pelos Municípios, independentemente de estar 

se, ou não, diante de serviço.  

 

O Ministro Marco Aurélio29 ressalta ainda que o conceito de serviço deve 

sempre estar  relacionado à uma obrigação de fazer.  

Humberto Ávila 30 , por sua vez, deixa claro que “quando a Constituição 

utilizou a  expressão “serviços”, ela limitou o poder de tributar ao conceito de 

serviço do Direito Civil,  que engloba apenas as obrigações de fazer e, portanto, 

exclui o resultado auferido por contrato  de locação de bem móvel, na medida em 

que essa opção interpretativa é mais suportada pelos  subprincípios do Estado de 

Direito.” Prossegue, referido autor, afirmando ainda que:  

 

Com efeito, o conceito de serviço, existente e tradicionalmente aceito, era o de  

obrigação de fazer, conforme estabelecido pelo Direito Civil. Não sendo esse conceito  

adotado pelo constituinte, não teria havido qualquer sentido para expressão  

constitucional e, por consequência, qualquer limite para o legislador ordinário. Além  

                                                     
28 STF. Recurso Extraordinário 651.703 Paraná. Relator: Ministro Luiz Fux. Data do Julgamento: 
29.09.2016.  Voto do Ministro Marco Aurélio. P. 9. 
29 “Essa, inclusive, vem sendo a orientação balizada na doutrina ainda em nossos dias atrelando o 
núcleo material  da condição de incidência do ISS a obrigação de fazer. A legislação complementar, 
ao dispor acerca da  materialidade do imposto, deve necessariamente obedecer às balizas 
versadas na própria tipologia constitucional  de serviço. Para caracterização de determinada 
prestação como serviço, passível de tributação, mostra-se  indispensável a presença de esforço 
humano, da realização de uma obrigação de fazer, ainda que envolva, para  a execução, certas 
obrigações de dar. Não havendo essa nota característica, ou sendo o fazer mero acessório no  
negócio jurídico entabulado, surge impróprio enquadrar a atividade como serviço, descabendo a 
tributação em  virtude da incompatibilidade material com o previsto no texto constitucional. Com 
isso, não se pretende apenas  interpretar a Constituição Federal a partir do artigo 110 do Código 
Tributário Nacional, mas, sim, respeitar os  próprios limites de competência estabelecidos no 
figurino constitucional do tributo. A Carta da República, ao definir a materialidade de cada espécie 
tributária, dividindo a competência entre os entes federados, não o faz  em vão.” (STF. Recurso 
Extraordinário 651.703 Paraná. Relator: Ministro Luiz Fux. Data do Julgamento:  29.09.2016. Voto 
do Ministro Marco Aurélio. P. 7-8.)  

30 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 271. 
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disso, a outra interpretação é fortemente econômica e cede aos interesses meramente  

práticos do Estado, incompatíveis com um Estado de Direito que privilegia a  

previsibilidade e a estabilidade das relações jurídicas.  

 

Dessa forma, entende-se que qualquer tentativa de mudar tal entendimento 

é  inconstitucional e ultrapassa os limites da competência do Supremo Tribunal 

Federal.  A alteração ou ampliação de competências tributárias por decisão do 

Poder Judiciário  fere, ao mesmo tempo, tanto a forma federativa de Estado quanto 

à separação de poderes, razão  pela qual essa conduta deve ser censurada, na 

medida em que o artigo 60, §4º, incisos I e III,  da Constituição Federal31 é claro ao 

afirmar que o pacto federativo e a separação de poderes  são cláusulas pétreas e 

não podem ser alteradas, nem por emenda à Constituição. Adicionalmente cabe 

destacar que em que pese a Fazenda Pública possa afirmar que a  conclusão 

adotada no Recurso Extraordinário 651.703 superou o conceito de serviço firmado  

no Recurso Extraordinário 116.121, fato é que a Súmula Vinculante n. 31 

permanece em vigor,  e seu embasamento está ligado justamente a ideia de 

obrigação de fazer32. Importante chamar a atenção para o fato de que, apesar de 

encantador, o argumento de  que nada pode ficar fora do alcance do fisco, acaba 

por tornar o Imposto Sobre Serviços um  tributo residual, abarcando toda e 

qualquer utilidade oferecida a outrem, por meio de  remuneração.   

O Imposto Sobre Serviço tem seus limites bem traçados, e a própria 

Constituição da  República resolveu esse problema, na medida em que apenas e 

tão somente a União possui  competência residual33 para, assim, instituir tributos 

sobre atividades que ainda não sejam  tributadas por demais impostos ou 

                                                     
31 CRFB/88. Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: [...] § 4º Não será 
objeto de  deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; [...] 
III - a separação dos Poderes.   
32 “Mesmo que se diga haver o Tribunal conferido interpretação ampliativa ao vocábulo “serviço” 
contido no  artigo 156, inciso III, da Constituição Federal, articular com a completa superação da 
óptica relativa à  necessidade de demonstração de um fazer a respaldar a incidência do ISS é passo 
demasiado largo. Do contrário,  como justificar a permanência, até os dias de hoje, da eficácia do 
enunciado vinculante nº 31 da Súmula do  Supremo?” (STF. Recurso Extraordinário 603.136 Rio de 
Janeiro. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Data do  Julgamento: 29.05.2020. Voto do Ministro 
Marco Aurélio. P. 7.) 
33  CRFB/88. Art. 154. A União poderá instituir: I - mediante lei complementar, impostos não 
previstos no artigo  anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base 
de cálculo próprios dos  discriminados nesta Constituição; 
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contribuições.  

Não negamos o fato de que todos devem contribuir para a formação de um 

Estado  igualitário, justo e solidário, mas que sejam respeitadas as normas e 

conceitos constitucionais,  na medida em que “se a matéria constitucional, só pela 

norma constitucional se resolve. E toda  norma infraconstitucional ou é conforme 

a Lei Magna ou deve ser a ela conformada. Se isto  não for possível, deve ser 

desprezada.”34  

Sendo assim, como demonstrado, tem-se que o entendimento atual do 

Supremo Tribunal  Federal encontra-se equivocado. E dessa forma, por prestação 

de serviço – materialidade  adotada pelo Poder Constituinte Originário – só 

podemos considerar as obrigações de fazer e  nada além disso, sob pena de serem 

rechaçados princípios constitucionais tão caro aos  contribuintes.   

Uma vez demonstrado que o conceito de serviço não pode ser dissociado 

da obrigação  de fazer, cabe agora demonstrar a abrangência dessa expressão, 

para ao final demonstrarmos  que a atividade desenvolvida pela Recorrente, não 

se encaixa nesse conceito. Paulo Lôbo35 conceitua obrigação de fazer como:   

 

As obrigações de fazer envolvem ação humana, até o limite no qual a pessoa pode  

física e psiquicamente atingir, ou até onde o direito admita. [...] Todo ato positivo  pode 

consistir juridicamente em prestação de fazer, salvo se for ilícito ou impossível.  A 

prestação de fazer pode ser um ato de ordem física, em sentido estrito, ou de ordem  

psíquica, podendo ser indicados os respectivos exemplos: construir uma casa ou  

escrever obra literária. [...]  

 

Nota-se aqui que a obrigação de fazer nada mais é do que a expressão de 

um  comportamento humano que resulta em algo de valor a um dos polos da 

relação obrigacional.  Inclusive, vê-se que a necessidade do fator humano ainda é 

tida como necessária para o  Supremo Tribunal Federal. Em recente decisão, no 

Recurso Extraordinário 603.136, o Ministro  e relator Gilmar Mendes36 afirma que 

um dos motivos para a incidência Imposto Sobre Serviço  no contrato de franquia 

                                                     
34 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na lei. 2 ed. São Paulo: Dialética, 2005. P. 25. 
35 LÔBO, Paulo. Direito civil: obrigações. 7 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. P. 118. 
36 STF. Recurso Extraordinário 603.136 Rio de Janeiro. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Data do 
Julgamento:  29.05.2020. Voto do Ministro Gilmar Mendes. P. 16. 
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é justamente a aplicação de esforço humano. Nas palavras do Ministro:   

 

O contrato de franquia inclui, sim, uma prestação de serviço passível de sofrer 

incidência do imposto municipal. Há, nesse liame contratual, inegável aplicação de  

esforço humano destinado a gerar utilidade em favor de outrem (o franqueado).  

   

Essa é a razão que nos leva a conclusão da inexistência de prestação de 

serviço na  hipótese tratada nos autos, uma vez que falta, na atividade 

desenvolvida pela Recorrente, um  dos requisitos essenciais, qual seja, o 

comportamento da pessoa natural.   

O que se vê aqui é um carro totalmente autônomo que se utiliza de 

Inteligência Artificial  e da Internet das Coisas para realizar a sua atividade. Não 

há, em nenhum momento do trajeto,  interferência humana. Tudo é feito pelo 

próprio carro, como demonstrado no item 2.   

E, atualmente, no ordenamento jurídico, não há lei prevendo a incidência de 

Imposto  Sobre Serviço sobre a atividade desenvolvida por um carro autônomo, 

nem mesmo por  Inteligência Artificial ou pela Internet das Coisas.   

Dessa forma, resta incabível a cobrança do tributo em questão, diante do 

fato de que não  se trata de obrigação de fazer, mas sim de atividade econômica 

não sujeita ao Imposto Sobre  Serviço.   

 

3.2.Do conceito de serviço de transporte e sua inaplicabilidade à atividade  

desenvolvida pela Recorrente   

 

Outro aspecto a ser levado em conta no presente caso é o de que, no serviço 

de transporte  de pessoas, a relação jurídica entre prestador de serviços e tomador 

de serviços é,  essencialmente, pautada em uma obrigação de fazer e, por 

conseguinte, necessariamente deverá  apresentar um esforço humano. Ou seja, 

ainda que está Colenda Corte entenda que por serviço  deve ser compreendida 

toda utilidade oferecida a outrem, com intuito de lucro, temos que o  serviço 

descrito no item 16.02 da Lista Anexa da Lei Complementar 116/0337, objeto da  

                                                     
37 LC 116/03. [...] 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. 
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autuação, compreende obrigatoriamente esforço humano, não podendo a 

atividade da  Recorrente ser enquadrada nesse item, sendo portanto descabida a 

cobrança de Imposto Sobre  Serviço perpetrada pelo Auto de Infração aqui 

combatido.  

Para desenvolvermos o presente argumento, se faz necessário uma análise 

da estrutura  lógico-formal do serviço de transporte de pessoas, no plano dos 

direitos e obrigações  recíprocos, para posterior comparação à atividade 

desenvolvida pela Recorrente. Ao final, será  demonstrado que a atividade 

desenvolvida pela Recorrente não poderá ser enquadrada como  serviço de 

transporte.  

De acordo com o Código Civil, mais precisamente o art. 730, “Pelo contrato 

de  transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar 

para outro,  pessoas ou coisas.”   

Abaixo é representada a estrutura lógico-formal do serviço de transporte de 

pessoas:  

 

 

 

 

 

 

Transportar de um lugar para  outro,  

pessoas ou coisas 

  

 

 

 

 

  

Retribuir a prestação de serviço na   

forma e prazos estabelecidos. 

 

Sujeito Ativo  

Prestador de Serviços de  transporte de 

pessoas 

Objeto  

Obrigação de   

fazer 
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Da observação da estrutura lógico-formal do serviço de transporte de 

pessoas extrai-se  que “alguém se obriga” a prestar referido serviço, ou seja, é 

necessário que uma pessoa efetue  o transporte. Em outras palavras é um sujeito 

de direitos e obrigações que irá, na condição de  transportador autônomo ou 

motorista contratado, conduzir o veículo automotor, estando a  pessoa física 

responsável pela condução do veículo ou a pessoa jurídica empregadora dos  

motoristas, quem será apontado como sujeito passivo de eventuais obrigações 

decorrentes dos  atos praticados ao longo do transporte.38  

Isto posto, além de observar o serviço de transporte de pessoas no plano 

do Direito Civil,  convém analisar como esta atividade é conceituada por outras 

áreas do Direito tais como o  Direito Administrativo, do Consumidor, do Trabalho e 

de Trânsito para, finalmente,  compreender o que é este serviço para o Direito 

Tributário.  

Analisando o tema sob o viés do Direito Administrativo, temos que o 

transporte de  pessoas é um serviço público. Quando é interestadual ou 

internacional é executado  indiretamente sobre regime jurídico administrativo de 

concessão ou permissão e remunerado  sobre através de tarifa 39 . Quando 

intramunicipal a formalização da execução indireta do serviço  público de 

transporte de pessoas dependerá de ser o serviço de transporte coletivo de  

passageiros (situação de concessão ou permissão) ou individual 

                                                     
38 “Es sabido que los servicios público son las pilares sobre los que se asientam las sociedades 
modernas. Los  transportes, las telecomunicaciones [...] son prestaiones indispensables para el 
desenvolvimiento de los individios  em la comunidade” (ROJAS, Francisco José Villar. Privatizaciòn 
de Servicios Públicos. Madrid: Editora Tecnos,  1993. P. 23) 
39  CRFB/88. Art. 21. Compete à União: XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou  permissão: e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de 
passageiros; 

Sujeito Passivo  

Tomador do serviço de  transportes 
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(permissão/autorização, ex.  Táxi, Uber, 99pop, Cabify, etc)40.  

Em todas as situações, a regulamentação administrativa determina o 

âmbito territorial  de execução de serviços (rotas/itinerários), o regime tarifário, e 

exige do prestador de serviços  um veículo devidamente vistoriado e em perfeitas 

condições de uso, conduzido por um  motorista (enfatize-se, uma pessoa natural) 

devidamente habilitado de acordo com o Código  Brasileiro de Trânsito. O 

descumprimento deste tipo de cláusula contratual pode ensejar a  extinção do 

contrato administrativo (ou cassação da permissão/autorização) e a imposição de  

penalidades, sem embargo de que, como serviço público que é, pode, a qualquer 

momento e  mediante devida indenização, ser encampado pelo Poder Público.   

No Direito do Consumidor 41 , quando se faz referência ao contrato de 

transporte de  pessoas, a legislação consumerista prevê a responsabilização 

pessoal e objetiva do  transportador em qualquer caso de dano ao consumidor, 

sendo que a pessoa física preposta do  transportador pode sofrer ação de regresso 

por eventuais danos.   

Do mesmo modo, o Código Brasileiro de Trânsito 42  prevê que a 

responsabilização pelas  infrações durante a execução do serviço deve ser 

atribuída exclusivamente ao motorista (pessoa  natural), ao passo que as 

penalidades pecuniárias podem ser suportadas pela pessoa jurídica  proprietária 

do veículo automotor.  

Por fim, para o Direito do Trabalho 43 , a relação entre empregador e 

empregado (que  materialmente irá conduzir o veículo) se dá, exclusivamente em 

relação a este último, com uma  pessoa natural.  

O que se percebe, até o momento, é que em todas as demais áreas do 

                                                     
40 CRFB/88. Art. 30. Compete aos municípios: V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime 
de concessão  ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte 
coletivo, que tem caráter essencial. 
41  CC/02. Artigo 735 - A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o 
passageiro não é elidida  por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. 
42 CBT/97. Artigo 257 - As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao 
embarcador e  ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres 
impostos a pessoas físicas ou jurídicas  expressamente mencionados neste Código. [...] § 3º Ao 
condutor caberá a responsabilidade pelas infrações  decorrentes de atos praticados na direção do 
veículo. 
43 CLT/43. Artigo 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza 
não eventual a  empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 
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Direito, para que  existe prestação do serviço de transporte de pessoas, necessário 

se faz a presença de um  condutor humano.  

A recente Política Nacional de Mobilidade Urbana implementada pela Lei n. 

12.587/12  (vide artigo 11-B44) sugere aos municípios que regulem a atividade de 

serviço de transporte  remunerado privado individual de passageiros, e dentro 

dessa regulamentação, consta a  necessidade de que se exija, do motorista, a 

apresentação de Carteira de Habilitação, certidão  de antecedentes criminais, 

dentre outros requisitos inerentes a pessoa humana.   

Em todas as legislações que regulamentam o contrato de transporte há um 

traço comum  e inafastável: quem conduz o veículo automotor é uma pessoa 

física! Do imenso feixe de  relações jurídicas possíveis e conexas a esta atividade 

é uma pessoa física que aparece em um  dos polos destas relações.  

Contrastando o serviço de transporte de pessoas com a atividade 

desenvolvida pela  Recorrente, resta claro que não há nenhum esforço humano na 

execução do trajeto. É a  Inteligência Artificial que determina o trajeto e ela jamais 

será um motorista (como exige o Direito Administrativo e o Direito de Trânsito), 

jamais será um empregado (como exige o  Direito do Trabalho), jamais será um 

fornecedor (como exige o Direito do Consumidor) e,  obviamente, jamais poderá 

ser um contribuinte ou responsável tributário, como exige o Direito  Tributário.  

O que resulta desses apontamentos é que o Direito Tributário não tem 

autoridade para  subverter o conceito do contrato de transporte e passar a 

entender que um veículo autônomo pode ser sujeito de direito em um contrato de 

transporte de pessoas. Em ultima ratio, o Direito  Tributário – e só ele – não tem 

autoridade de equiparar juridicamente e para efeitos tributários  a Inteligência 

Artificial ao status de uma pessoa natural.  

                                                     
44 Lei 12.587/12. Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros 
previsto no  inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua regulamentação, 
somente será autorizado ao  motorista que cumprir as seguintes condições: I - possuir Carteira 
Nacional de Habilitação na categoria B ou  superior que contenha a informação de que exerce 
atividade remunerada; II - conduzir veículo que atenda aos  requisitos de idade máxima e às 
características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal  e do Distrito 
Federal; III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); IV - 
apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. Parágrafo único. A exploração dos 
serviços remunerados  de transporte privado individual de passageiros sem o cumprimento dos 
requisitos previstos nesta Lei e na  regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal 
caracterizará transporte ilegal de passageiros. 
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3.3.Da existência de uma autêntica lacuna dentro do sistema jurídico brasileiro 

 

  Como na informática existe o ‘bug’45, que é a falha inesperada em hardware 

ou software,  no Direito existem lacunas, uma vez que as leis não são perfeitas e 

completas.  Engisch46, referido por Maria Helena Diniz, afirma que “lacuna é uma 

imperfeição  insatisfatória dentro da totalidade jurídica, representa uma falha ou 

uma deficiência do  sistema jurídico”.  

Não restam dúvidas que o caso que está em discussão perante este 

Pretório é único,  inédito e desnuda a absoluta falta de regulamentação e 

qualificação jurídica da atividade  concretamente explorada pela Recorrente.  

Tal atividade ainda que possa eventualmente ser enquadrada dentro do 

amplo e  inconstitucional novel conceito de serviço adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal, não pode – como demonstrado acima – ser enquadrado como 

serviço de transporte, de modo que escapa à  incidência do Imposto Sobre Serviço.  

Em todos os ramos de Direito analisados no tópico anterior observa-se que 

não há norma  jurídica que estabeleça de forma clara o que é a Inteligência Artificial 

e como a mesma deve  ser tratada quando executa com absoluta autonomia uma 

atividade própria de um ser humano.  Desta forma, há uma lacuna no ordenamento 

jurídico brasileiro.   

Ainda que em outras áreas do direito este problema possa ser facilmente 

resolvido pela  analogia, no Direito Tributário, se a colmatação da lacuna cria uma 

obrigação de caráter  patrimonial temos que isto é absolutamente vedado, pois 

somente debaixo do regime de estrita  legalidade é que o direito fundamental de 

propriedade pode sofrer limitações.  

 

 

 

 

                                                     
45  TechTudo. O que é bug? Entenda a origem da palavra e conheça exemplos. Disponível em  
<https://www.techtudo.com.br/noticias/2019/01/o-que-e-bug-entenda-a-origem-da-palavra-e-
conheca exemplos.ghtml>. Acesso em 13.09.2020, às 16h12min.   
46 ENGISH, Karl. apud DINIZ, Maria Helena. As lacunas no direito. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. P. 
70.   
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3.3.1. Da impossibilidade de a atividade desenvolvida pela Recorrente ser 

tributada  por analogia   

 

Um(a) juiz(a) ou uma autoridade administrativa com poderes decisórios não  

podem, sponte propria e à guisa de “fechar” a lacuna, invadir campo reservado à 

lei. Conforme  Sacha Calmon Navarro Coêlho47:  

 

Se a lei for omissa, ou obscura, ou antitética em quaisquer desses pontos, descabe ao 

administrador (que aplica a lei de ofício) e ao juiz (que aplica a lei contenciosamente)  

integrarem a lei, suprindo a lacuna por analogia. É dizer, em Direito Tributário, a  

tipicidade é cerrada, oferecendo resistência ao principio de que o juiz não se furta a  

dizer o direito aos argumentos de obscuridade na lei ou de dificuldades na sua  

intelecção. Na área tributária, o juiz deve sentenciar, é certo, mas para decretar  a 

inaplicabilidade da lei por insuficiência normativa somente suprível através de ato  

formal e materialmente legislativo.  

 

Esse impedimento decorre das regras de interpretação e integração da 

legislação  tributária, expressamente referidas no Capítulo IV do Código Tributário 

Nacional. De modo  mais preciso, cabe aqui destacar o disposto no §1º do art. 108:  

 

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a  

legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:  

[...]  

§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto  

em lei.  

 

Ao interpretar o dispositivo acima transcrito, Paulo Caliendo48 assevera que 

“o texto  funda claramente a vedação da analogia gravosa no princípio da 

legalidade [...] desse modo,  podemos admitir que em direito tributário nacional 

somente se permite o recurso à analogia  in favorem”.  

E é exatamente este o ponto que a Recorrente levanta: a Inteligência 

                                                     
47 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 17 ed. Rio de Janeiro: 
Forense: 2020.  P. 127 
48 CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário. 3 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. P. 389. 
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Artificial não é, em  nenhum dos ramos do Direito onde o seu uso se possa sentir, 

uma pessoa natural. Deste modo, ainda que o serviço de transporte de pessoas (já 

regulado pelo Direito  Positivo brasileiro como aquele que é executado por um 

motorista: pessoa natural) seja  semelhante à atividade explorada pela Recorrente, 

o Direito Tributário não tem autoridade para  equiparar, por analogia, a coisa/res 

(inteligência artificial) que conduz o veículo automotor a  uma pessoa/persona.  

E seria um precedente perigoso atribuir ao Poder Judiciário autoridade para 

invadir  campo reservado à iniciativa legislativa e permitir que o Direito Tributário 

equipare uma coisa  a uma pessoa, com isto chancelando uma perigosa abertura 

para a criação de tributos por  analogia o que é expressamente vedado pelo art. 

108, § 1º do Código Tributário Nacional.  

Ademais, ainda que se entenda que se trata de uma prestação de serviço, 

tem-se que a  atividade realizada pela Recorrente não se enquadra no item 16.02 

da Lista Anexa da Lei  Complementar 116/03, como pretende a Recorrida, na 

medida em que, como demonstrado  acima, serviço de transporte - como o 

conhecido em diversas áreas do Direito - só pode ser  aquele realizado por uma 

pessoa física.   

Ad argumentandum, uma outra materialidade poderia ser sugerida: “ceder  

onerosamente à pessoa natural em caráter temporário, o uso e gozo de veículo 

automotor  autônomo para execução de trajeto previamente delimitado em tempo 

e espaço pelo cedente”,  tendo por base de cálculo possível valor cobrado pelo 

cedente. Uma simples leitura desta  descrição permite concluir que se trata de uma 

locação de um bem móvel, na medida em que  “na locação de coisas, uma das 

partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de 

coisa não fungível, mediante certa retribuição” (artigo 565 do Código Civil). 

Salienta-se que a locação não é descaracterizada pelas limitações impostas pelo 

contrato  de adesão previamente celebrado entre as partes, já que locação é um 

negócio jurídico do  Direito Privado, onde há amplo espaço para atos de 

disposição. Nesta última situação resta  impositiva a aplicação da Súmula 

Vinculante n. 31 do Supremo Tribunal Federal: “É inconstitucional a incidência do 

imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de 

bens móveis”.  
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Em conclusão, em uma ou outra descrição observa-se que a atividade 

explorada pela  Recorrente é atípica para fins tributários. E apesar de demonstrar 

riqueza tributável (e isto a  Recorrente não nega) a única forma de tributar-se esta 

atividade é através da criação de um  imposto novo, nos termos do art. 154, I da 

Constituição Federal49, respeitando-se, deste modo,  os artigos 1º50 e 1851, bem 

como art. 60, § 4º, I52 todos do mesmo diploma.  

 

4. DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DA INTELIGÊNCIA  ARTIFICIAL   

 

Caso seja superado o raciocínio da impossibilidade de incidência de 

Imposto Sobre  Serviço, uma vez que o conceito constitucional de serviço, 

compreendido como obrigação de  fazer e o conceito de serviço de transporte, não 

alcançam a atividade desenvolvida pela  Recorrente, cumpre destacar que – ainda 

assim – é indevida a cobrança do tributo, pela simples  inadequação do polo 

passivo, uma vez que, conforme será demonstrado no presente tópico,  quem 

realiza toda a atividade é a Inteligência Artificial, autônoma e suficiente. A 

Recorrente  atua, quando muito, como mera intermediadora dessa relação, dando 

suporte a plataforma.  

O cinema e a literatura já retrataram robôs ocupando o lugar de seres 

humanos. Nos  filmes “O Homem Bicentenário”53 e “Eu, robô”54 essa história é bem 

retratada. Nessas obras o  robô é tão autônomo e suficiente que ele se assemelha, 

inclusive fisicamente, a uma pessoa  natural, principalmente em relação a sua 

                                                     
49  CRFB/88. Art. 154. A União poderá instituir: I - mediante lei complementar, impostos não 
previstos no artigo  anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base 
de cálculo próprios dos  discriminados nesta Constituição; 
50 CRFB/88. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios  e do Distrito Federal [...]  

51  CRFB/88. Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a  União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos 
desta Constituição. 
52 CRFB/88. Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: [...] § 4º Não será 
objeto de  deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado. 
53 O HOMEM BICENTENÁRIO. Direção: Chris Columbus. Produção: Touchstone Pictures, Columbia 
Pictures,  1492 Pictures, Laurence Mark Productions e Radiant Productions. Estados Unidos e 
Canadá: Buena Vista Pictures,  Columbia TriStar Film e Distributors Internacional, 1999. DVD 1. 
54 EU, ROBÔ. Direção: Alex Proyas. Produção: Mediastream IV, Davis Entertainment, Laurence Mark,  
Productions, Overbrook, Entertainment. Estados Unidos: 20th Century Fox, 2004. DVD 1. 
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inteligência, que pode até mesmo ser superior à de um  ser humano. Nessas 

ficções os robôs desejam ter personalidade jurídica própria como qualquer  

pessoa física, tendo direitos e deveres diante da sociedade.   

Segundo Fernando Aurelio Zilveti55 o mundo está se reinventando e o uso 

da  Inteligência Artificial está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Para fins 

de tributação  dessa nova figura afirma-se a necessidade de “tributar outro sujeito 

passivo que não o  contribuinte humano ou a ficção de contribuinte, a empresa”56.   

Ainda, Zilvetti afirma que a tributação dessa nova atividade, por ele 

denominada de  Robotax, passa pela discussão quanto ao conceito de capacidade 

contributiva. Em resumo, para  que seja possível a tributação da Inteligência 

Artificial, imperioso elevar o chamado Robotax à  categoria de pessoa de direito.   

O autor57 ainda afirma que a União Europeia já visa a tributação dos robôs 

e procura:   

[...] lidar com características que podem levar o Robotax a ser tributado, como, por  

exemplo, e não cumulativamente: (a) a capacidade de adquirir autonomia por meio de  

sensores ou troca de dados com sua interconectividade e a análise desses dados; (b) 

a  capacidade de aprender pela experiência e interação; (c) o suporte físico sob a forma 

de robô; (d) a capacidade de adaptar seu comportamento e ações ao meio em que 

atua.  

 

Desta forma, em que pese a Recorrida tenha lavrado o auto de infração 

contra a empresa  VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA., ressalta-se aqui que 

a Inteligência Artificial  é quem deveria ser o sujeito passivo dessa relação, na 

medida em que, com a completa  autonomia da mesma, não mais cabível a 

responsabilidade jurídica da proprietária do veículo,  na medida em que a 

Inteligência Artificial não é um mero instrumento.    

                                                     
55 ZILVETI, Fernando Aurelio. As repercussões da inteligência artificial na teoria da tributação. In 
Revista de  Direito Tributário Atual n. 43. Ano 37. P. 484-500. São Paulo: IBDT, 2º semestre, 2019.   
56 ZILVETI, Fernando Aurelio. As repercussões da inteligência artificial na teoria da tributação. In 
Revista de  Direito Tributário Atual n. 43. Ano 37. P. 484-500. São Paulo: IBDT, 2º semestre, 2019. 
P. 489. 
57 ZILVETI, Fernando Aurelio. As repercussões da inteligência artificial na teoria da tributação. In 
Revista de  Direito Tributário Atual n. 43. Ano 37. P. 484-500. São Paulo: IBDT, 2º semestre, 2019. 
P. 493. 
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Neste mesmo sentido, o Parlamento Europeu58 afirma que “Considerando 

que, quanto  mais autónomos forem os robôs, menos poderão ser encarados como 

simples instrumentos nas  mãos de outros intervenientes (como o fabricante, o 

operador, o proprietário, o utilizador,  etc.)”.   

In casu, em nenhuma parte do trajeto seres humanos realizam algo, é tudo 

feito pelo  próprio veículo, desde reconhecer a chamada, escolher a melhor rota, 

fazer a viagem com total  segurança e deixar o passageiro no local desejado.   

Sendo assim, imperioso afirmar que quem realiza a atividade pretendida 

pelo  interessado é o próprio veículo autônomo.   

Relevante afirmar, ainda, que a Recorrente - como descrito em seu contrato 

social - somente tem a função de disponibilizar os automóveis para que estes 

transportem pessoas  dentro dos limites do município, e dessa forma, quem 

pratica o resultado esperado pelo  consumidor é o carro autônomo, dotado de 

Inteligência Artificial, o qual deveria constar no  polo passivo da relação jurídica 

tributária.   

Porém, como se sabe, o Código Tributário Nacional, mais precisamente no 

artigo 121,  afirma que “sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada 

ao pagamento de  tributo ou penalidade pecuniária”.   

Ou seja, sujeito passivo só pode ser “pessoa”, e como sabido, pessoa, no 

ordenamento  jurídico atual só pode ser pessoa natural - ser humano, ou pessoa 

jurídica - ficção criada para  representar uma entidade formada por indivíduos e 

reconhecida pela lei como detentora de  direitos e deveres.   

Ora, ao analisar a atividade, quem realiza o fato gerador do Imposto Sobre 

Serviço, qual  seja, a suposta prestação de serviço, é o carro autônomo. Desde o 

momento em que o interessado  solicita o veículo, até o momento em que este 

chega ao seu destino, somente o automóvel que  atua. A empresa não pratica o 

fato gerador, no máximo, o que ela faz é disponibilizar esses  carros por meio de 

um aplicativo.   

                                                     
58 Parlamento Europeu. Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de fevereiro de 2017, que contém 
recomendações  à Comissão sobre disposições de Direito Civil sobre Robótica. Disponível em  
<https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_PT.html>. Acesso em 
10.09.2020, às  21h12min. 
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Além do mais, imperioso afirmar que a Fiscalização Municipal foi omissa, 

na medida  em que não diligenciou no sentido de verificar de quem efetivamente é 

a propriedade dos  algoritmos da Inteligência Artificial. Como sabido, sem a 

Inteligência Artificial os veículos autônomos não podem exercer a sua atividade 

típica: o transporte.   

Conclui-se, portanto, que, diante dos fatos trazidos nos itens acima, 

impossível a  tributação da atividade desenvolvida pela Recorrente pelo Imposto 

Sobre Serviço, como  pretende a Recorrida, na medida em que não há nem se quer 

obrigação tributária, pois  inexistente o aspecto material do imposto – porque não 

se trata de serviço, nem de serviço de  transporte -, e inexistente o aspecto 

subjetivo – pois quem deveria realmente figurar no polo  passivo dessa relação 

seria a própria Inteligência Artificial.   

 

5. DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA  JURÍDICA   

 

Importante destacar que a tributação da presente atividade pelo Imposto 

Sobre Serviço  fere dois princípios basilares do sistema tributário nacional, quais 

sejam, o princípio da  legalidade e da segurança jurídica.  

Fere o princípio da legalidade na medida em que não há lei prevendo tal 

hipótese de  tributação, como fora demonstrado nos itens acima. A atividade 

desenvolvida pela Recorrente  não se trata de prestação de serviço de modo geral, 

e nem é prestação de serviço de transporte, além de que, quem deveria figurar no 

polo passivo da relação tributária é a própria Inteligência  Artificial. Dessa forma, 

incabível a tributação pelo imposto ora discutido.   

O Direito Tributário é altamente regulado, conforme liames e limites 

definidos na  própria Constituição da República, como bem destaca Hugo de Brito 

Machado.  

Sendo a lei a manifestação legítima da vontade do povo, por seus representantes nos 

Parlamentos, entende-se que o ser instituído em lei significa ser o tributo com sentido.  

O povo consente o Estado invada seu patrimônio para dele retirar os meios  

indispensáveis à satisfação das necessidades coletivas. Mas não é só isso. Mesmo 

não  sendo a lei, em certos casos, uma expressão desse com sentimento popular, 

presta-se  o princípio da legalidade para garantir a segurança nas relações do 
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particular  (contribuinte) com Estado (Fisco), as quais devem ser inteiramente 

disciplinadas, em  lei, que obriga tanto sujeito passivo como sujeito ativo da relação 

obrigacional  tributária.59
  

 

O direito à propriedade é um direito fundamental assegurado pela 

Constituição Federal  (artigo 5º, inciso XXII60), e, portanto, deve ser respeitado 

como tal, sendo impossível a sua  violação por mera liberalidade do legislador 

infraconstitucional ou pelo intérprete do direito,  que tendo como argumentos a 

finalidade arrecadatória, acabam por massacrar o princípio da  legalidade que visa 

proteger, além de outros, a propriedade dos contribuintes.   

Além do mais, a tributação da atividade ora analisada fere o princípio da 

segurança  jurídica, na medida em que impossível saber quando, como e quanto 

será cobrado e se será  cobrado, pois, como já dito acima, não há lei prevendo tal 

situação, e os contribuintes não  podem ficar à mercê de uma interpretação. 

Merece atenção as palavras de Humberto Ávila61:   

 

norma-princípio que exige dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário a adoção de 

comportamentos que contribuam mais para a existência, em benefício dos  

contribuintes e na sua perspectiva, de um elevado estado de confiabilidade e de 

calculabilidade jurídica, com base na sua elevada cognoscibilidade, por meio da  

controlabilidade jurídico-racional das estruturas argumentativas reconstrutivas de  

normas gerais e individuais, como instrumento garantidor do respeito à sua  

capacidade de, sem engano, frustração, surpresa ou arbitrariedade, plasmar digna e  

responsavelmente o seu presente e fazer um planejamento estratégico juridicamente  

informado do seu futuro.   

 

Uma das consequências da tributação do carro autônomo seria a 

equiparação do robô a  pessoa física - como bem descrito no item 3.3. Imagina-

se a insegurança jurídica que tal  abertura jurisprudencial traria ao ordenamento 

                                                     
59 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 39 ed. São Paulo: Malheiros, 2018. P. 32 e 
33. 
60 CRFB/88. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos  brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à  segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXII - é garantido o 
direito de propriedade. 
61  ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito 
Tributário. São  Paulo: Malheiros, 2011. P. 283. 
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jurídico, não só na área tributária.  

De fato, a Recorrente terá lucro nas suas atividades, e certamente 

corresponde a um  anseio de justiça tributária que estassejam objeto de 

tributação. Sem embargo, ainda, que subjaz  na exploração desta atividade efeitos 

econômicos indesejáveis, tais como a eliminação de  postos de trabalho de 

motoristas.  

No entanto, é inaceitável que este tipo de argumento seja utilizado para 

justificar uma  tributação ilegal e inconstitucional.   

É preciso dizer que as inovações tecnológicas promovidas pela Recorrente 

também têm  que ser consideradas: se postos de trabalho de motoristas são 

eliminados, outros são criados,  mediante a contratação de pessoal altamente 

especializado para a manutenção, abastecimento e  limpeza de veículos, entre 

outros.   

Igualmente, externalidades positivas como o baixo potencial poluidor dos 

veículos  autônomos e redução de acidentes de trânsito (com a consequente 

redução de demanda para  serviços públicos de saúde) também são fatores 

positivos a serem ponderados, sem embargo de  que a otimização dos fatores da 

produção permite que a Recorrente apresente um desempenho  econômico que se 

reflete na arrecadação de outros tributos.   

A tributação causaria, ainda, um impacto no custo final dessa atividade. O 

consumidor  terá que desembolsar um valor maior ao solicitar um veículo 

autônomo para se deslocar. É  dignidade de todo ser humano a possibilidade de 

se locomover com conforto e segurança e  direito assegurado pela própria 

Constituição Federal (artigo 6º62). Dessa forma, os mais  hipossuficientes serão 

privados de todos esses benefícios.   

No entanto, uma coisa são os valores (no sentido axiológico) buscados pela 

tributação,  outra coisa bem diferente é o caminho que o sistema jurídico prevê 

para a consecução de tais  valores. E certamente não está entre os meios 

constitucionalmente admissíveis para este fim  permitir que a tributação alcance 

                                                     
62 CRFB. Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o  lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na  forma desta Constituição. 
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um novo fato econômico através da analogia.  

As limitações constitucionais ao poder de tributar não são simples 

recomendações ao  legislador infraconstitucional e foram concebidas para 

proteger o cidadão de tributações  arbitrárias. Não estão abertas ao livre. Não é 

admissível que um pronunciamento jurisprudencial  pretensamente interpretativo 

sobre uma norma jurídica que não existe introduza dentro do  sistema jurídico 

brasileiro, pela via da integração de lacunas pela analogia, uma norma jurídica  

nova e, pior, incoerente e ilógica (pois contradiz o que é serviço de transporte de 

pessoas para  todos os ramos do Direito que se ocupam de prescrever, em seus 

espaços, os efeitos jurídicos  que são próprios a este tipo de serviço).   

Obrigação tributária só nasce de lei e, neste caso, por omissão do exercício 

de  competência residual da União esta lei não existe. Portanto, o Poder Judiciário 

não pode afrontar  a tripartição funcional do poder e avançar em um espaço que 

não lhe pertence.  

Conclui-se, portanto, que a tributação pelo Imposto Sobre Serviço da 

atividade realizada  pela Recorrente é inaceitável, tendo em vista que fere 

princípios basilares de todo o sistema  tributário brasileiro, como demonstrado 

acima.   

 

6. DOS PEDIDOS   

 

Diante de todo o exposto, requer-se seja julgado integralmente procedente 

o Recurso  Extraordinário interposto pela VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA., 

afastando-se  a cobrança dos débitos de Imposto Sobre Serviço.   

Nestes termos, pede deferimento  

Município X, X de X de X.  

____________________  

Advogado(a) X  

OAB/XX XXXX  
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COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº __________  

MEMORIAL DA RECORRENTE  

VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA.  

Excelentíssimo Senhor Ministro,  

 

1. DOS FATOS  

 

Em 30.6.2021, a Recorrente foi autuada pela Fazenda Municipal (ora 

Recorrida) para pagamento de supostos débitos de Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (“ISS”) no exercício de 2021 sob o fundamento de que a 

Recorrente teria prestado serviço de transporte individual de passageiros dentro 

dos limites do Município.  

Segundo o entendimento da Fazenda Municipal, a atividade de locação de 

veículos autônomos via aplicativo realizada pela Recorrente deveria ser 

enquadrada no item 16.02 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116, 

de 31 de julho de 2013 (“LC nº 116/03”) e, portanto, sujeita ao imposto municipal. 

Em suas alegações, a Fazenda Municipal afirma que a Recorrente estaria 

prestando “serviço de transporte individual de passageiros, tal como em 

plataformas anteriores, a exemplo de Uber, 99pop ou Cabify, os quais são objeto 

de tributação pelo ISS, conforme previsto em lei municipal. O fato de não haver 

motorista humano a conduzir o veículo seria de nenhuma relevância para fins 

tributários”.  

Ocorre que, Excelência, a Recorrente não pode concordar com esse 

entendimento, na medida em que sua atividade consiste unicamente em 

disponibilizar veículo autônomo para que seus clientes – usuários do seu 

aplicativo – possam dele dispor por determinado tempo para percorrer percurso 

por ele estipulado, sem qualquer ingerência da Recorrente sobre o efetivo uso do 
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veículo disponibilizado que, frise-se, é comandado exclusivamente via aplicativo 

pelos usuários.  

Nesse sentido, vale pontuar que, diferentemente do alegado pela Fazenda 

Municipal, a atividade da Recorrente consiste unicamente em locação de bens 

móveis não sujeita à incidência do ISS, em razão do veto expresso ao item 3.01 da 

Lista de Serviços anexa à LC nº 116/03 referente à “locação de bens móveis”, 

justamente porque essa atividade não configura “obrigação de fazer” essencial à 

caracterização de “prestação de serviços” sujeita ao imposto municipal, como 

reconhecido por esse C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) na Súmula Vinculante 

nº 31.  

A autuação em debate não passa de tentativa da Fazenda Municipal de 

reconfigurar a natureza da atividade desempenhada pela Recorrente para fins 

exclusivos de arrecadação, desconsiderando por completo que a evolução 

tecnológica apenas trouxe uma forma mais dinâmica, eficiente e confortável de 

entregar o objeto da contratação realizada pelo cliente: a locação do veículo por 

espaço de tempo determinado.  

Em vista disso, a Recorrente ingressou com ação judicial visando obter o 

cancelamento da cobrança perpetrada pela Fazenda Municipal, o que resultou, 

após julgamento realizado pelas instâncias ordinárias, na interposição do presente 

Recurso Extraordinário por violação flagrante dos seguintes dispositivos 

constitucionais:  

(i) Artigo 156, inciso III, da Constituição Federal de 1988 (“CF/88”), que 

atribui competência aos Municípios para cobrar o ISS sobre a prestação de 

serviços de qualquer natureza, desde que tais serviços sejam qualificados como 

tal, não estejam na esfera de competência dos Estados e encontrem previsão 

expressa em lei complementar;  

(ii) Artigo 103-A da CF/88, que impõe a observância das Súmulas 

Vinculantes editadas por esse C. STF pela administração pública direta e indireta, 

nas esferas federal, estadual e municipal;  

(iii) Artigos 5, inciso II e 150, inciso I, da CF/88, que dispõem sobre o princípio 

da legalidade e determinam que ninguém será obrigado a fazer algo (como 

recolher tributos), exceto se em virtude de lei que expressamente assim o 

determine;  
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(iv) Artigo 37, caput, da CF/88, que obriga a administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios a obedecer ao princípio da legalidade; e  

(v) Artigos 5, inciso II e 170, inciso II, da CF/88, que asseguram o direito de 

propriedade do contribuinte.  

A Recorrente explorará adiante, de forma detalhada, as razões que 

justificam o integral cancelamento da exigência fiscal ora combatida, tendo em 

vista a ofensa direta aos dispositivos constitucionais acima listados.  

 

2. DO MÉRITO  

 

2.1. Esclarecimento inicial necessário quanto à atividade da Recorrente  

 

Em 2021, a Recorrente adquiriu veículos autônomos e passou a 

disponibilizá-los a seus clientes, usuários da sua plataforma, em troca de 

remuneração pelo seu uso. Esses veículos são considerados completamente 

autônomos, seguindo o estágio 5 de veículos inteligentes, e sua tecnologia permite 

a locomoção sem qualquer interação ou esforço humano envolvido.  

A disponibilização funciona da seguinte forma: uma pessoa baixa o 

aplicativo da Recorrente, cadastra-se na plataforma e solicita o automóvel 

indicando o seu endereço atual para entrega do veículo e seu destino para fins de 

estimativa de cálculo do valor do aluguel. O veículo se desloca ao local indicado 

pelo usuário e permanece disponível ao seu uso até chegada no local de destino 

previamente informado no aplicativo. Durante o trajeto pré-determinado pelo 

usuário, ele pode (i) indicar o percurso que deseja percorrer, (ii) alterar o destino 

inicialmente indicado, e (iii) determinar velocidade do veículo (desde que dentro 

dos limites de velocidade das vias).  

Assim, quem dita o modo como o trajeto será percorrido é o próprio usuário 

do aplicativo, exercendo pleno controle do automóvel via aplicativo. É importante 

ressaltar que, como o carro possui certas limitações em relação a seu software, 

não é toda e qualquer rota e destino que poderão ser escolhidos pelo usuário. 

Existem limitações atreladas a questões técnicas; como, por exemplo, falta de 

alcance do satélite que orienta as rotas do veículo, ou questões operacionais pré-
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programadas; como, por exemplo, determinação prévia de rotas perigosas. Essas 

limitações existem, na realidade, em benefício do usuário e para seu maior 

conforto e segurança.  

Os veículos autônomos disponibilizados pela Recorrente representam 

apenas o estágio mais avançado de aplicação da inteligência artificial e da Internet 

das Coisas à realidade. Estágios anteriores de evolução já eram largamente 

empregados na rotina da humanidade – especialmente na indústria 

automobilística – sem que o emprego da tecnologia implicasse a 

descaracterização da natureza daquele bem. Como exemplo, a Recorrente observa 

que há tempos são empregados piloto automático adaptativo, assistente de 

permanência em faixa, manutenção da aceleração, sensores de fadiga, dentre 

outros. A automação completa de veículos representa apenas um estágio a mais 

no mundo tecnológico; sendo isso mero fruto dos avanços tecnológicos.  

A título ilustrativo, vale mencionar a empresa Tesla, que há alguns anos 

possuía todos seus veículos com piloto automático e prometia aos consumidores 

veículos de automação completa feita por meio de atualização do software1. Ou 

seja, um indivíduo que fosse proprietário de um veículo Tesla poderia ter esse 

mesmo carro convertido em um autônomo, sem adquirir novo bem, apenas pela 

realização de uma atualização do sistema em virtude do desenvolvimento 

tecnológico.  

As empresas locadoras de veículos, como a Hertz, por exemplo, que eram 

proprietárias de automóveis Tesla que foram convertidos em veículos 

completamente autônomos não passaram a oferecer, da noite para o dia, serviço 

de transporte de passageiros em decorrência de uma mera atualização 

tecnológica. A atividade de locação dessas empresas não perdeu sua natureza 

unicamente em virtude das facilidades oferecidas pelos carros por ela locados.  

O mesmo ocorre com a atividade da Recorrente que, tendo desenvolvido 

plataforma capaz de atender essa demanda de mercado de forma mais eficiente, 

multiplicou os efeitos dessa evolução tecnológica para ampliar sua atividade de 

locação oferecida via aplicativo.  

Não é razoável que avanços tecnológicos sejam utilizados como 

                                                     
1 Disponível em: <https://www.tesla.com/pt_PT/autopilot> - Acesso em: 09 set. 2020. 4 
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justificativa para reinterpretações constantes da legalidade pelas autoridades 

fiscais. Permitir que o Estado crie constantemente novas (e inesperadas) 

obrigações para os contribuintes afeta a segurança jurídica do nosso país de 

forma radical. Além de que, se essas mudanças no enquadramento jurídico (por 

decorrência de avanço tecnológico) revelam-se necessárias, devem ser feitas por 

meio de alteração legislativa e não por autuações do Fisco, como ocorreu com a 

Recorrente.  

Feitos esses esclarecimentos iniciais, a Recorrente passa a discorrer sobre 

os limites constitucionais à cobrança do ISS pelos Municípios, que envolvem, 

necessariamente, (i) a caracterização de determinada atividade como prestação 

de serviço e (ii) a previsão desse serviço na Lista de Serviços anexa à LC nº 116/03, 

para, finalmente, concluir quanto à impossibilidade de tributação da atividade da 

Recorrente, que deve ser adequadamente caracterizada como sendo de locação 

de bens móveis e não de transporte individual de passageiros.  

 

2.2. A delimitação constitucional à incidência do ISS  

 

O artigo 156, inciso III, da CF/88 atribuiu aos Municípios a competência para 

“instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no 

art. 155, II, definidos em lei complementar”. Da análise desse dispositivo, observa-

se que a instituição e cobrança do ISS deve observar os seguintes limites: (i) a 

atividade desempenhada pelo contribuinte deve ser qualificada como serviço; (ii) 

o serviço não pode estar na esfera de competência dos Estados (sujeito à 

tributação pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - “ICMS”); e 

(iii) o serviço deve estar definido em lei complementar.  

A lei complementar tem como intuito primordial atribuir uniformização 

normativa2, visando limitar a competência dos Municípios e conceder segurança 

jurídica aos contribuintes, evitando que suas atividades sofram incidência de ISS 

de forma inesperada. A LC nº 116/03 traz, atualmente, a Lista de Serviços 

passíveis de tributação pelo ISS, que, segundo entendimento consolidado por esse 

C. STF, é taxativa e, portanto, não pode sofrer interpretação extensiva pelos 

                                                     
2 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 15. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. 
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Municípios para abarcar outros itens que não guardam relação com os itens nela 

previstos. Vejamos:  

“É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, 

da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as 

atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação 

extensiva.”3
 

A partir dos parâmetros estabelecidos no artigo 156, inciso III, da CF/88, 

bem como na redação atual da Lista de Serviços anexa à LC nº 116/03, a 

Recorrente demonstrará adiante a impossibilidade de manutenção da cobrança 

ora combatida em vista da inexistência de item específico na Lista de Serviços que 

contemple sua atividade – o que, frise-se, não poderia ocorrer por ausência de 

identidade entre sua atividade e prestação de serviço passível de tributação pelo 

ISS.  

 

2.2.1. O conceito constitucional de serviços  

 

Inicialmente, importante observar que o conteúdo semântico da expressão 

“prestar serviços” não pode ser alargado indevidamente para permitir que qualquer 

atividade seja nela enquadrada. A doutrina entende que a “prestação de serviços” 

envolve a disponibilização de um bem imaterial, uma utilidade, que se produz 

mediante o esforço humano. A esse respeito, vale transcrever ensinamentos do 

Professor Bernardo Ribeiro de Moraes:  

 

“(...) O ISSQN onera a circulação de bens que não são mercadorias, isto é, que não 

sejam bens materiais ou corpóreos. O imposto municipal onera a circulação de bens 

imateriais, de bens incorpóreos, considerados serviços. Recai, assim, o ISSQN sobre a 

prestação, a título oneroso, realizada por uma pessoa em favor de outra, implicando 

em transferência desse bem imaterial (serviço) (...)”.4 

 

Ao tratar do tema, o Professor José Eduardo Soares de Melo afirma que “o 

cerne da materialidade da hipótese de incidência não se circunscreve a ‘serviço’, 

                                                     
3 Tema de Repercussão Geral 296 - STF, RE 784439 / DF. Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, em 
06/10/2014. 
4 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Curso de Direito Tributário, vol. II. Pará: CEJUP, 1993, p. 283. 6 
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mas a uma ‘prestação de serviço’, compreendendo um negócio (jurídico) 

pertinente a uma obrigação de ‘fazer’, de conformidade com os postulados e 

diretrizes do direito privado”5. Desta forma, se a prestação de serviços é uma 

obrigação de fazer, imperioso buscar referência a essa definição trazida pelo 

Direito Civil, inclusive em respeito ao disposto nos artigos 109 e 110 do Código 

Tributário Nacional (“CTN”), que assim dispõem: “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.”  

Sobre a diferenciação de obrigação de dar e obrigação de fazer trazida pelo 

Código Civil, Clóvis Beviláqua esclarece que a obrigação de dar:  

 

“consiste na entrega de uma coisa móvel ou imóvel, para constituição de um direito 

real (venda, doação, etc.), a concessão de uso (empréstimo, locação), ou a restituição 

ao dono. Já as de fazer, conquanto se definam em geral de modo negativo, são todas 

as prestações que não se compreendem entre as de dar, tem, na verdade, por objeto 

um ou mais atos, ou fatos do devedor, como trabalhos materiais ou intelectuais.”6 

 

Do exposto acima, fica claro que os serviços são bens imateriais, 

produzidos em caráter pessoal e mediante esforço humano, físico ou intelectual, 

que são colocados à disposição do tomador. A prestação de serviço é uma 

obrigação de fazer assumida em caráter oneroso7, que exige um esforço humano, 

como já consolidado pela jurisprudência dessa C. Suprema Corte ao analisar a 

                                                     
5 MELO, José Eduardo Soares de. Aspectos Teóricos e Práticos do ISS. São Paulo: Dialética, 2000, 
p. 29. 
6  MELO, José Eduardo Soares de. ISS - Aspectos Teóricos e Práticos. 5º edição. São Paulo: 
Dialética, 2008, p. 37. 
7 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. São 
Paulo: Saraiva, 2014, 4ª ed. 
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tributação da atividade de locação de bens móveis – como a da Recorrente – pelo 

ISS:  

“TRIBUTO - FIGURINO CONSTITUCIONAL. A supremacia assentada da Carta Federal é 

conducente a glosar-se a cobrança de tributo discrepante daqueles nela 

previstos.IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CONTRATO DE LOCAÇÃO. A terminologia 

constitucional do Imposto sobre Serviços revela o objeto da tributação. Conflita com 

a Lei maior dispositivo que imponha o tributo considerado contrato de locação de bem 

móvel. Em Direito, os institutos, as expressões e os vocábulos têm sentido próprio, 

descabendo confundir a locação de serviços com a de móveis, práticas diversas 

regidas pelo Código Civil, cujas definições são de observância inafastável - artigo 110 

do Código Tributário Nacional.”8
 

                       ..............................................................................................................  

“LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DESSE 

TRIBUTO MUNICIPAL. DISTINÇÃO ENTRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (OBRIGAÇÃO 

DE DAR OU DE ENTREGAR) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (OBRIGAÇÃO DE FAZER). 

IMPOSSIBILIDADE DE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL ALTERAR A 

DEFINIÇÃO E O ALCANCE DE CONCEITOS DE DIREITO PRIVADO (CTN, ART. 110). 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ITEM 79 DA ANTIGA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO 

DECRETO-LEI Nº 406/608. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

ATENDIMENTO NA ESPÉCIE DOS PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO 

DE PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ 174/437-438). OUTORGA EFICÁCIA SUSPENSIVA A 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE, INTERPOSTO POR EMPRESAS LOCADORAS DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES, JÁ FOI ADMITIDO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL 

RECORRIDO. DECISAO REFERÊNCIA PELA TURMA.9” (não destacado no original)  

 

A interpretação dada por esse C. STF ao conceito de prestação de serviço 

acima deixa claro que apenas atividades que envolvam obrigações de fazer por 

meio de uma ação humana devem se sujeitar ao ISS. Tendo em vista esses 

precedentes, o item 3.01 da Lista de Serviços anexa à LC nº 116/03 referente à 

“locação de bens móveis” foi vetado pelo Presidente da República quando da sua 

edição. Posteriormente, essa orientação jurisprudencial foi pacificada por meio da 

edição da Súmula Vinculante nº 31, que assim dispôs: “É inconstitucional a 

incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações 

de locação de bens móveis”.  

                                                     
8 STF, Primeira Turma. REsp 116.121 / SP. Relator Ministro Marco Aurélio, em 25/05/2001. 
9 STF, Segunda Turma. ACQO 661-9 / MG. Relator Ministro Celso de Mello, em 08/04/2005. 8 
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O racional estabelecido na Súmula Vinculante nº 31 e nos precedentes que 

culminaram na sua edição é simples: a matriz constitucional do ISS somente 

autoriza a sua incidência sobre a efetiva prestação de serviços, envolvendo 

trabalho humano (obrigação de fazer). Esse racional foi mantido, inclusive, em 

julgado mais recente dessa C. Corte na sistemática de repercussão geral. 

Vejamos:  

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). NÃO INCIDÊNCIA SOBRE LOCAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS. FILMES CINEMATOGRÁFICOS, VIDEOTEIPES, CARTUCHOS PARA 

VIDEO GAMES E ASSEMELHADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 31. ART. 156, INCISO III, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.10 

 

Por fim, ainda quanto a esse tópico, a Recorrente observa que as Súmulas 

Vinculantes são de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário e da 

Administração Pública, inclusive municipal, nos termos do artigo 103-A da CF/88 

e do artigo 2º da Lei Federal nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006 (“Lei nº 

11.417/06”), que regulamentou referido dispositivo constitucional.  

Portanto, como conclusão inicial sobre esse ponto, a Recorrente observa 

que apenas atividades que envolvam esforço humano estão sujeitas ao ISS. Como 

restará demonstrado adiante, a atividade da Recorrente de disponibilização de 

veículos a usuários da plataforma não envolve qualquer esforço humano, 

caracterizando-se como mera locação de bem móvel não sujeita ao imposto 

municipal, o que jamais poderia ser confundido com prestação de serviço de 

transporte.  

 

2.2.2. A ausência de previsão da atividade da Recorrente na Lista de Serviços 

tributáveis pelo ISS  

 

2.2.2.1 Da caracterização do contrato de transporte  

 

O contrato de transporte está regulado nos artigos 730 a 756 do Código 

Civil. É definido, segundo Venosa, como: Negócio pelo qual um sujeito se obriga, 

mediante remuneração, a entregar coisa em outro local ou a percorrer um itinerário 

                                                     
10 STF. Tribunal Pleno, RE 626706 / SP. Relator: Min. GILMAR MENDES em 08/09/2010. 9 
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para uma pessoa.  

O contrato de transporte é dividido em duas categorias: transporte de 

pessoas 11  e de mercadorias 12 . Sendo ambos compostos por três elementos 

essenciais: (i) o sujeito transportador, (ii) o sujeito passageiro e (iii) a transladação.  

Ademais, para a caracterização de um contrato de transporte não é 

suficiente apenas o mero deslocamento de pessoas ou bens de um lugar para 

outro. É primordial, porém, que o objeto principal do negócio jurídico seja o 

transporte em si, com a presença das figuras supracitadas do transportador e do 

passageiro, visto que a relação de transporte encontra-se, frequentemente, como 

acessória de outro negócio jurídico. Ainda, para configurar o contrato de 

transporte, especificamente de pessoas, é necessária a especificação do preço da 

passagem, do lugar de partida e do ponto de chegada13.  

Distingue-se, desta forma, o transporte como a obrigação do transportador 

de transportar o passageiro, em segurança, ao seu destino específico, mediante 

pagamento específico; ambos previamente definidos. Merece ênfase a expressão 

“em segurança” - é dever da transportadora preservar a integridade física do 

passageiro e transportá-lo com segurança até seu destino 14 . Isso porque, no 

contrato de transporte, a responsabilidade civil do transportador é objetiva. Assim 

sendo, para fins de indenização, o passageiro não precisa provar a culpa da 

empresa transportadora ou de seus prepostos, como esta culpa é presumida, 

basta a prova do dano sofrido e sua consequente vinculação com o transporte. É 

uma relação de consequência: como o transportador tinha que levá-lo com 

segurança até o destino e não o fez, responde por todo e qualquer dano sofrido 

“salvo motivo de força maior”, de acordo com o artigo 734 do Código Civil15.  

 

 

 

 

                                                     
11 Arts. 734-742 do CC. 
12 Arts. 743-756 do CC. 
13 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2009, 26ª ed., p. 380. 
14 STJ, REsp 217.528 
15 NETTO, Felipe Peixoto Braga. Novo Manual de Responsabilidade Civil. Salvador: Ed. JusPodivm, 
2019, p. 670. 
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2.3 Da não ocorrência de contrato de transporte no VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA 

NÃO LTDA.  

 

No aplicativo VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. observa-se, contudo, 

um negócio jurídico diverso do explorado acima. Observemos alguns pontos de 

contraste. Em primeiro lugar, no aplicativo, não existe a figura de um transportador 

com um trajeto pré planejado e fixo, ou, até mesmo, um trajeto decidido por este 

transportador. Quem comanda é o usuário, podendo este definir seu trajeto e, 

inclusive, mudá-lo ao longo do percurso. Até mesmo, a velocidade do veículo é 

ajustável, mostrando, novamente, que a única ação humana se dá por parte do 

passageiro, que deve dizer para onde deseja ir.  

Pode-se perceber, então que o preço também não é pré-definido e exato, 

visto que varia de acordo com a possibilidade de alteração do percurso e da 

velocidade que o usuário controla por seu smartphone.  

Por conseguinte, não é possível verificar a existência da figura de um sujeito 

transportador, um dos elementos mais básicos do contrato de transporte. A figura 

do passageiro e do transportador fundem-se em apenas uma: o usuário do 

aplicativo.  

Outra diferença entre o VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. e o contrato 

de transporte reside na questão da responsabilização. A responsabilidade objetiva 

é característica intrínseca do contrato de transporte; contudo, no que concerne o 

aplicativo, em momento algum foi constatada sua responsabilidade objetiva em 

relação ao passageiro. Como a responsabilidade objetiva não é presumível, pode-

se intuir que não se fala do mesmo tipo de responsabilização no aplicativo e no 

serviço de transporte.  

 

2.3.1 Do conceito de locação  

 

A locação é qualificada nos artigos 565 a 578 do Código Civil. Segundo a 

definição do artigo 565, in verbis: Na locação de coisas, uma das partes se obriga 

a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, 

mediante certa retribuição.  

Segundo Karl Larenz, constitui a figura contratual, a obrigação de conceder 
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ao locatário o uso da coisa durante o tempo da locação16. Por meio da definição, 

pode-se extrair os elementos inderrogáveis de um contrato de locação.  

Os elementos inderrogáveis definem a categoria do negócio e, portanto, 

caracterizam sua essência. No contrato de locação seguem as seguintes 

características: a dação da coisa; o uso e gozo da coisa; a entrega da coisa; poder 

de direção do uso da coisa; restituição da coisa e; uso para que se destina17. Não 

há de se falar em locação se não estão presentes todos estes requisitos.  

Tratemos sobre os dois sujeitos que participantes de um contrato de 

locação. Aquele que concede uso e gozo da coisa chama-se locador e quase 

sempre é proprietário da coisa a ser locada, salvo raríssimas exceções, como a 

sublocação. A quem recebe a coisa, chama-se de locatário18.  

Como já elencado nos elementos essenciais; quanto ao uso e gozo da coisa, 

não há locação sem a possibilidade de gozar da coisa. Na locação, o locador tem 

a responsabilidade de assegurar o uso e gozo da coisa (CC, art. 566, I), desde sua 

entrega até o uso pacífico durante o tempo de duração do contrato (CC, art. 566, 

II). Contudo, esse gozo é decorrente apenas da natureza da coisa arrendada, 

independentemente do esforço de outras pessoas. Nessa questão, entra-se o valor 

do elemento trabalho humano. Enquanto na locação tal elemento possui caráter 

acessório, na prestação de serviço, constitui a prestação fundamental.  

Além disso, é importante ressaltar também a existência de uma listagem de 

serviços tributáveis pelos municípios, a qual é proveniente do Decreto-lei nº 

406/68. A referida lista caracterizava locação de móveis como tributável (item 79). 

Entretanto, estabeleceu-se, posteriormente, pelo Supremo Tribunal Federal, um 

novo entendimento sobre este item, passando a não admitir a incidência de ISSQN 

sobre a locação de bens móveis19, evidenciando que as operações de locações de 

bens imóveis automotivos não sofrem incidência de ISS20.  

                                                     
16 LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. Tomo II. Madri: Revista de Derecho Privado, 1958, p. 199. 
17 MOTA, Mauricio Jorge Pereira da. TRIBUTAÇÃO DE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
COMUNICAÇÃO DE CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL DE SATÉLITE / TAXATION OF ICMS ON THE 
PROVISION OF SERVICE OF COMMUNICATION OF ASSIGNMENT OF SPACE SATELLITE CAPACITY. 
Revista Quaestio Iuris, [S.L.], v. 4, n. 1, p. 623-654, 1 abr. 2011. Universidade de Estado do Rio de 
Janeiro. http://dx.doi.org/10.12957/rqi.2011.10202. Disponível em: <https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/10202> - Acesso em: 09 set. 2020. 
18 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2009, 26ª ed., p. 332. 
19 STF. RE. 446.003 AgR. Relator Celso de Mello, em 30/05/2006.  
20 Brasil. STF. Súmula nº 31. In “É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de 
qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis.”  
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O voto do Ministro Marco Aurélio foi o voto que prevaleceu na alteração 

desse entendimento do STF. A argumentação do Ministro é baseada 

principalmente na explicação sobre o que é uma locação em si, pauta-se no Código 

Civil e no entendimento da não alteração das bases do direito privado pela 

legislação tributária, em conformidade com o disposto no Art. 110 do CTN. Ainda, 

expõe como a questão patrimonial não pode prevalecer em relação à base 

tributária.  

Essa situação reforça a posição do contribuinte VÁ E VOLTE PARA UMA 

VIDA NÃO LTDA. e mostra, mais uma vez, que a autuação da Fazenda Municipal 

foi errônea.  

Após explorar as características do contrato de locação, é possível 

encontrar diversas semelhanças com o funcionamento jurídico do aplicativo VÁ E 

VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA.  

Em primeiro lugar, analisemos as pessoas participantes do negócio jurídico; 

de um lado, a empresa VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA., proprietária dos 

veículos e que cede o uso destes para o usuário, que recebe o veículo e tem o 

direito de utilizá-lo para locomover-se da maneira que preferir, ou seja, com o 

destino, a velocidade e a rota que escolher.  

Também, no aplicativo, não há necessidade de um fazer humano por parte 

da Recorrente para que o usuário possa "usar e gozar" do automóvel. As atividades 

realizadas pela empresa são totalmente acessórias e quem comanda a situação é 

o próprio usuário. Isso se dá pela particularidade da natureza dos carros 

disponibilizados. Diferentemente de uma prestação de serviço, onde como se 

demonstrará posteriormente o fazer humano ou o comando de terceiro seria algo 

essencial, no caso em tela, são aspectos imensamente subsidiários. O que dá mais 

força para a caracterização da situação como locação.  

Assim como um sujeito que aluga um apartamento com benfeitorias, como 

máquina de lavar louça ou fogão, tem o direito de usufruí-las, o usuário do 

aplicativo VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. tem o direito de usufruir das 

benfeitorias presentes no carro em que aluga, ou seja, da inteligência artificial que 

esse veículo possui. A autonomia do usuário para gozar da coisa locada é legítima, 

não há o que contestar.  
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2.4 Conclusão - os dispositivos constitucionais violados  

 

Para além do apresentado, a incidência de ISSQN nas atividades prestadas 

pela VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. contraria os princípios tributários da 

legalidade e segurança jurídica.  

O princípio da legalidade está contido no art. 150, I, da CF, o qual impede 

que o Estado exija tributos sem que uma lei anterior o estabeleça. Por conseguinte, 

é indispensável que o dispositivo legal contenha a hipótese de incidência 

tributária, o que inclui indicar a situação material, espacial, temporal, pessoal e 

quantitativa 21 . Logo, não havendo na LC 116/2003 situação material 

correspondente à atividade realizada pelos veículos autônomos, posto que, como 

acima apresentado, não é possível enquadrar tal atividade como serviço de 

transporte, a autuação viola o princípio da legalidade.  

Quanto ao princípio da segurança jurídica está envolto na ideia do Estado 

ter o dever de seguir o princípio da legalidade, assegurando a estabilidade e 

previsibilidade das relações jurídicas22. Porém, dado a ausência de norma anterior 

que obrigasse o pagamento de ISSQN pela atividade realizada por veículos 

autônomos, a VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. não tinha condições de 

prever a autuação, o que torna o cenário jurídico instável, pois indica que os 

contribuintes estariam sujeitos à interpretação subjetiva do Fisco, sem a devida 

fundamentação legal. Portanto, não declarar a ilegalidade nessa autuação seria o 

mesmo que esta Suprema Corte legitimar um cenário de incerteza jurídica e 

violação ao princípio da segurança jurídica.  

Uma vez que não há presunção legal que suporte a cobrança do tributo, 

havendo uma clara violação ao princípio da legalidade tributária, como já 

demonstrado acima, a cobrança do ISSQN da VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO 

LTDA. configura uma violação do direito de propriedade. Como dita o caput do art. 

5º da Carta Magna, à todos é garantido a inviolabilidade do direito à propriedade. 

Com a cobrança do imposto sem lei que o expressamente o institui, o Estado 

estaria justamente indo contra o texto constitucional. O Estado, nessa situação, 

                                                     
21 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 4. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
22 Ibidem, p.248. 
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estaria simplesmente expropriando o patrimônio do adquirido pela empresa.  

Ademais, a incidência de um tributo de forma infringente ao princípio da 

estrita legalidade tributária resulta em uma violação do direito à propriedade, como 

ensina o doutrinador Roque Antonio Carrazza: De fato, em nosso ordenamento 

jurídico, os tributos só podem ser instituídos e arrecadados com base em lei. Este 

postulado vale não só para os impostos, como para as taxas e contribuições que, 

estabelecidas coercitivamente, também invadem a esfera patrimonial privada.  

 

No direito positivo pátrio o assunto foi levado às últimas conseqüências, já que uma 

interpretação sistemática do Texto Magno revela que só a lei ordinária (lei em sentido 

orgânico-formal) pode criar ou aumentar tributos. Dito de outro modo só à lei - tomada 

na acepção técnico-específica de ato do Poder Legislativo, decretado em obediência 

aos trâmite e formalidade exigidos pela Constituição - é dado criar ou aumentar 

tributos.23 

 

Ainda, neste sentido, importante reforçar a necessidade de observância à 

Súmula Vinculante 31 do STF. A Fazenda Municipal, ao realizar a autuação em 

discussão no presente memorial, violou esta súmula que, como já comentado 

anteriormente, proíbe a incidência de ISS sobre operações de locação. Desta 

forma, desrespeita não só a súmula em si, mas também a máxima constitucional 

de separação dos poderes. Ao interferir e, na prática, ignorar a determinação 

proveniente do Poder Judiciário - sendo este naturalmente competente para 

deliberar de tal maneira - o Fisco excede sua competência como integrante do 

Poder Administrativo e desrespeita o mandamento presente no artigo 2º da 

Constituição Federal.  

Portanto, mostra-se evidente a violação do princípio da legalidade, pois, a 

Fazenda autua a empresa VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. sobre o ISSQN, 

tributo que não possui a disposição legal de incidir sobre a locação de bens 

móveis. Para além do fato de a locação não estar presente em seu texto da LC 

116/2003, a jurisprudência da Suprema Corte dispõe, pela Súmula 31, que no caso 

de locação de bens móveis o próprio imposto não seria devido. Apresenta-se, 

desse modo, razões suficientes para se constar a errônea autuação da Fazenda 

                                                     
23  CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 22ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006. 



 

 

 

 

386 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

Pública no caso concreto.  

 

3. DOS PEDIDOS  

 

Diante das razões expostas acima, a Recorrente requer a esse C. STF que 

seja conhecido e integralmente provido seu Recurso Extraordinário, reformando-

se integralmente o V. Acórdão recorrido, para que se reconheça e declare a 

inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre a atividade da Recorrente de 

disponibilização de veículos para que usuários da sua plataforma se locomovam 

dentro dos limites do Município, com o consequente cancelamento da exigência 

fiscal consubstanciada no Auto de Infração lavrado pela Fazenda Municipal em 

30.6.2021.  

Local, data. 

Advogado (a) 

OAB XX XXXX 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES UTILIZADAS  

 

Art.: artigo.  

CC: Código Civil.  

CF: Constituição Federal.  

CTN: Código Tributário Nacional.  

ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza.  

LC 116/2003 ou LC: Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003. STF: 

Supremo Tribunal Federal.  
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1 BREVE SÍNTESE DOS FATOS  

  

Trata-se, na origem, de ação judicial proposta pela sociedade empresária 

VÁ E VOLTE  PARA UMA VIDA NÃO LTDA. em face de auto de infração lavrado pelo 

município, o qual  materializou a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza supostamente  incidente sobre a hipotética prestação de serviço de 

transporte individual de passageiros por  parte da Recorrente. Porém, como será 

demonstrado, não há qualquer prestação de serviço  capaz de ensejar tal 

incidência, o que resulta, pois, na evidente nulidade da cobrança em  comento.  

Desde logo, é importante esclarecer, brevemente, a forma de atuação da 

Recorrente, a  fim de que a interpretação do caso em tela seja fiel à realidade. 

Vejamos. A atividade da sociedade empresária VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO 

LTDA.  tem como objeto a disponibilização de carros inteiramente automatizados 

de sua  propriedade. Por meio de um aplicativo instalado em seus smartphones, 

os usuários podem “chamar” esses carros, os quais são conduzidos 

autonomamente, ou seja, sem a presença de um  motorista. Os veículos chegam 

ao usuário em poucos minutos e proporcionam sua locomoção  até o destino 

desejado. O usuário pode mudar a rota ao longo do percurso e/ou solicitar que a  

velocidade de deslocamento seja aumentada, desde que respeitados os limites 

legais. A Recorrente entendeu não ser cabível o recolhimento de ISS sobre suas 

operações por  duas razões: (i) não há presença de figura humana em qualquer 

etapa dessas operações; e  (ii) os contratos firmados entre o usuário e a sociedade 

empresária têm natureza de locação.  Entretanto, o Município, por considerar 

irrelevante a primeira razão e por entender que as  atividades realizadas 

configuravam, em verdade, prestações de serviço de transporte individual  de 

passageiros, procedeu com a cobrança do referido imposto.  

Mesmo após exaustivamente demonstrada a nulidade do mencionado auto 

de  infração, por meio de impugnação ao lançamento tributário nas instâncias 

ordinárias, a ora  Recorrente teve seus pleitos julgados improcedentes, razão pela 

qual não restou outra  alternativa senão interpor o presente Recurso Extraordinário, 

tendo como fundamento a  violação do art. 156, III, da Constituição Federal.  
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2 DOS CARROS AUTÔNOMOS E SEUS NÍVEIS DE AUTOMAÇÃO: RELEVÂNCIA  

PARA O CASO CONCRETO 

 

Excelências, antes de adentrar as discussões do caso concreto e a análise 

jurídica da  validade da incidência do ISS lançado pelo Município, cabe aqui fazer 

uma breve digressão a  respeito dos carros autônomos, objeto da presente 

discussão.  

A análise dos existentes níveis de automação de veículos e a caracterização 

daqueles disponibilizados pela Recorrente no Nível 5 (o mais elevado) 

demonstrarão, de plano, a  inexistência de um serviço prestado no caso em tela, o 

que, por si só, seria capaz de afastar  a pretensão da Fazenda Pública de realizar a 

cobrança do imposto municipal. Vejamos.  

Inicialmente, sabe-se que os carros autônomos são veículos que têm como 

premissa  básica a desnecessidade de um motorista humano na direção1. Esses 

veículos trazem as  chamadas "tecnologias embarcadas de Inteligência Artificial", 

que permitem, com maior ou  menor grau de precisão e autonomia, que o 

automóvel se conduza sem depender de  interferência humana.  

Em diversos estágios de desenvolvimento ao redor do mundo, a literatura 

nascente sobre  o tema dispõe que existem 6 (seis) níveis de automação, 

classificados, em escala crescente, do 0 (zero) ao 5 (cinco). No nível 0 (zero) estão 

os veículos tradicionais, ou seja, aqueles que  não possuem nenhum tipo de 

automação. Por sua vez, no nível 5 (cinco) a direção já é  completamente 

autônoma, sendo dispensável qualquer intervenção humana2. No caso sub  judice, 

merece especial atenção o nível 5, visto que, conforme se infere dos autos, é nele 

que  se encontram os carros adquiridos e disponibilizados pela Recorrente.  

Vejam, Doutos Ministros, que essa análise se mostra de extrema relevância 

ao  desenvolvimento da tese ora defendida, haja vista que a existência de um carro 

                                                     
1 SIMÕES, KARINA. Nível 0 a 5: entenda os carros autônomos. Conheça os níveis de automação 
e saiba o  que já está disponível no Brasil para o consumidor. Web Motors. 2018. Disponível em:  
https://www.webmotors.com.br/wm1/noticias/nivel-0-5-entenda-os-carros-autonomos. 
Acesso em: 1 de Set.  2020.  

2 SIMÕES, KARINA. Nível 0 a 5: entenda os carros autônomos. Conheça os níveis de automação e 
saiba o  que já está disponível no Brasil para o consumidor. Web Motors. 2018. Disponível em:  
https://www.webmotors.com.br/wm1/noticias/nivel-0-5-entenda-os-carros-autonomos. Acesso 
em: 01 de Set. 2020. 
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inteiramente  autônomo já impossibilita a incidência do ISS. Ora, para que um 

serviço seja tributado  por tal imposto, é necessária a presença humana3, conforme 

se demonstrará doravante.  Contudo, o sistema de automação utilizado pela 

Recorrente enquadra-se no Nível 5 e  dispensa o esforço humano. Os veículos 

utilizados para transportar os usuários são conectados  aos seus smartphones 

por meio de um aplicativo, cuja criação foi encomendada pela Recorrente  a uma 

outra sociedade empresária. O sistema utilizado não apenas permite que sejam 

inseridas no aplicativo as informações da rota e as preferências de velocidade, 

mas também proporciona uma devolução imediata e autônoma do veículo à 

Recorrente após o encerramento do contrato.  

A Recorrente, pois, não presta um serviço de transporte, mas apenas firma 

contratos  de locação de veículos totalmente automatizados, os quais funcionam 

sem qualquer  impulso humano, exigindo apenas que o usuário insira na interface 

as informações da rota.  

 

3 DA ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCREÇÃO DO  

ASPECTO MATERIAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ISS  

 

Comprovado que os carros de propriedade da Recorrente são inteiramente  

automatizados e sem qualquer intervenção humana, restará demonstrado no 

presente item que a Constituição Federal se utilizou de conceitos ao outorgar aos 

Municípios a competência  para instituir o ISS, nos termos do art. 156, III, da CF, o 

que deslegitima a pretensão da  Fazenda Pública de proceder com a cobrança do 

referido imposto. É o que se explica.  

 

3.1. DA EXTRAÇÃO DO CONCEITO DE “SERVIÇO” PELA ANÁLISE SISTEMÁTICA  

ENTRE O TEXTO CONSTITUCIONAL E A LEGISLAÇÃO DE DIREITO PRIVADO  

VIGENTE À ÉPOCA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO  

 

Tendo como base o princípio da conformidade funcional ou justeza, que 

objetiva  impedir que órgãos encarregados de realizar a interpretação 

                                                     
3 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: Ed. Atlas, 2012, p. 477. 
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constitucional cheguem a um  resultado que subverta o esquema organizatório 

funcional estabelecido pela Constituição, sob  pena de usurpação de competência4, 

não é possível a abertura da Carta Magna para  flexibilizações de grande porte. É 

imperioso concluir, deste modo, que, ao se referir aos serviços  de qualquer 

natureza, a CF/88 faz uso de um conceito de serviço, e não de um tipo.   

Segundo Karl Larenz, conceitos em sentido estrito são claramente definíveis 

mediante  a indicação de todas as notas essenciais distintivas que o 

caracterizam5. Um tipo, por sua  vez, é compreendido por meio de uma descrição 

global de traços característicos, os quais podem  estar presentes em alguns dos 

eventos/casos coordenáveis ao tipo, mas não em outros. De tal  maneira, é 

impossível definir taxativamente seus elementos, os quais têm caráter meramente  

indiciário. Um tipo, pois, diferentemente de um conceito, é semanticamente aberto 

e flexível.6   

A materialidade assumida pelo constituinte de 1988 na atribuição da 

competência  tributária municipal para tributar serviços tem caráter conceitual, e 

não tipológico7.  Nesse contexto, a significação do termo “serviço” é encontrada 

no âmbito do direito privado.  Tamanha seria a liberdade do legislador 

infraconstitucional se um tipo fosse, ao constituir os  tributos de sua competência 

utilizando-se apenas das características abertas a que lhes convém.  

Já no tocante à busca dos significados dos referidos conceitos, estes 

devem ser aqueles  comuns entre os juristas, e não apenas à linguagem social8. 

Dito de outro modo, deve ser o  sentido recepcionado pela Constituição, pensado 

pelo legislador constituinte à sua época,  e não o que se entende cotidiana e 

socialmente – de modo a limitar interpretações mais amplas  e forçosas. Essa é 

                                                     
4  MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. 7. ed. Rev. Ampl. E atual. - Salvador: 
JusPodivm,  2019. p. 1.648. 
5 “Um conceito está fixado por meio da sua definição, de tal modo que haja de aplicar-se a um 
evento concreto ou  situação de facto ‘só quando e sempre que’ se possam nele encontrar o 
conjunto das notas características da definição. Esta proposição não vale para o tipo. As notas 
características indicadas na descrição do tipo não  precisam, pelo menos algumas delas, de estar 
todas presentes; podem nomeadamente ocorrer em medida diversa”.  (LARENZ, Karl. Metodologia 
da Ciência do Direito. 3ª Edição. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1997, p. 307) 
6 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3ª Edição. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1997, p. 
302. 
7 BARRETO, Simone Rodrigues Costa. Conceito Constitucional de Serviços de Qualquer Natureza. 
Instituto  Brasileiro de Estudos Tributários – IBET, p. 1044. 
8 BARRETO, Simone Rodrigues Costa. Conceito Constitucional de Serviços de Qualquer Natureza. 
Instituto  Brasileiro de Estudos Tributários – IBET, p. 1046. 
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uma interpretação genética da Constituição, ou seja, aquela que investiga  as 

condições e os problemas sociais existentes no momento de criação do texto 

constitucional,  ao estilo da Escola Histórica, capitaneada por Savigny9.  

É nesse sentido que deve se fazer menção ao art. 109 do CTN, que reflete o 

mesmo entendimento de que o intérprete, ao buscar o conteúdo de significação 

dos enunciados  constitucionais, deve analisar o sentido preexistente dos 

conceitos utilizados pelo  constituinte, os quais foram recepcionados pela 

Constituição10.  

Outro dispositivo de suma importância para a apreciação da lide é o art. 110 

do CTN11,  que se apresenta como mais uma prova de que a Constituição adotou 

conceitos, e não tipos,  justamente ao dispor, em seus próprios termos, que 

conceitos de Direito Privado utilizados  pela Constituição Federal para outorgar ou 

limitar competência não podem ser objeto de  atualização legislativa. Vejam, 

Excelências, que houve uma preocupação do legislador em  garantir a higidez dos 

conceitos utilizados pela Constituição para outorgar competência,  como é o caso 

do conceito de serviço. Inclusive, Rubens Gomes de Sousa12, ao comentar o  artigo 

em comento, trouxe que:  

 

Se a Constituição se refere a uma figura de direito privado, sem ela própria a alterar 

para efeitos fiscais, incorpora ao direito tributário aquela figura de direito privado que,  

por conseguinte, se torna imutável para o legislador fiscal ordinário, porque se  

converteu em figura constitucional. (grifo nosso)  

 

Aplicando o entendimento ao caso sub judice, percebe-se que o significado 

de serviço  aqui defendido é aquele definido pela comunidade jurídica à época da 

                                                     
9 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3ª Edição. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1997, p. 
9 e ss. 
10 BARRETO, Simone Rodrigues Costa. Conceito Constitucional de Serviços de Qualquer Natureza. 
Instituto  Brasileiro de Estudos Tributários - IBET. P 1049. 
11  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. (BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e  institui normas gerais de direito 
tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm. Acesso em: 06 set. 2020. 
12  DE SOUZA, Rubens Gomes de apud + BARRETO, Simone Rodrigues Costa. Conceito 
Constitucional de  Serviços de Qualquer Natureza. Instituto Brasileiro de Estudos Tributários - IBET. 
P 1050. 
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Constituição, que  refletia um entendimento pacificado de que o elemento do 

esforço humano era inerente à  ideia da obrigação de fazer, núcleo do conceito de 

serviço.   

E nem se alegue quanto à eventual necessidade de evolução deste conceito 

de serviço  frente aos novos modelos de negócios baseados em tecnologias 

disruptivas - isso porque tal  argumento estaria intimamente conectado com a 

ideia de interpretação econômica do Direito  Tributário, doutrina hermenêutica que 

sugere a substituição do formalismo conceitual pela  atenção à "realidade 

econômica". Contudo, a interpretação econômica do Direito - e, portanto,  qualquer 

argumento baseado na referida “evolução” do conceito em razão das 

transformações  tecnológicas, é uma diretriz interpretativa que viola o princípio 

mais basilar do Direito  Tributário: a segurança jurídica.  

Em verdade, é justamente em um contexto inovador de novas tecnologias, 

Excelências, que cresce a indispensabilidade da segurança jurídica, de modo a 

fechar a tipologia  existente em um contexto de ampliação dos significados 

constitucionais em prol da  uniformização diante de casos concretos, em que se 

deve predominar os conceitos - conforme  enfatizado por Misabel Derzi13.  

Conclui-se, dessa forma, que, indiscutivelmente, o serviço tem como cerne 

uma  obrigação de fazer caracterizada pelo dispêndio de energia humana, 

contrapondo-se a  uma obrigação de dar. Nas palavras de Aires Barreto14:   

 

A distinção entre dar e fazer como objeto de direito é matéria das mais simples. Basta  

aos fins a que nos propusemos - salientar que a primeira (obrigação de dar) consiste  

em vínculo jurídico que impõe ao devedor a entrega de alguma coisa já existente; por  

outro lado, as obrigações de fazer impõem a execução, a elaboração, o fazimento de  

algo até então inexistente. Consistem, estas últimas, num serviço a ser prestado pelo  

devedor (produção, mediante esforço humano, de uma atividade material ou  

imaterial).  

 

Sob tal ambulação, cabe ainda tecer brevíssimas pontuações acerca do art. 

                                                     
13 DERZI, Misabel Abreu Machado. Tipo ou conceito no Direito Tributário. Revista da Faculdade de 
Direito da  UFMG, [S.l.], n. 30-31, p. 259, fev. 2014. ISSN 1984-1841. Disponível em:  
<https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/1046>. Acesso em: 09 set. 
2020. 
14 BARRETO, Aires Fernandino. O ISS na Constituição e na lei. 3ª edição. São Paulo: Dialética, 2009, 
p. 43. 
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3º, § 2º do  CDC15 , que cuidou de trazer uma definição de “serviço” de forma 

extremamente generalizada,  nada tratando a respeito da necessidade do elemento 

central dessa expressão, que é o “esforço  humano”. Não se pode perder de vista, 

Excelências, que esta é uma lei posterior à Constituição  de 1988, e, portanto, como 

exaustivamente demonstrado, não pode alterar o significado  designado pelo 

constituinte originário aos conceitos utilizados para outorgar competência  no 

âmbito tributário.  

Assim, diante da necessidade de garantia constitucional isonômica e de  

estabilização das relações jurídicas, de modo a resguardar a segurança jurídica do  

contribuinte, mostra-se evidente a impossibilidade de ampliação do conceito de 

serviço  para fins de incidência do ISS, tendo em vista o imutável significado 

constitucional adotado,  que se pauta, essencialmente, em uma obrigação de fazer 

mediante esforço humano, conforme  restará comprovado a seguir.  

 

3.2 DA NECESSIDADE DE “ESFORÇO HUMANO” PARA A CARACTERIZAÇÃO DE  

“SERVIÇO”  

 

Conforme demonstrado, a Constituição Federal, ao outorgar competência 

aos entes  federados para instituir tributos, utilizou-se, exclusivamente, de 

conceitos. No caso específico  do art. 156, III, da Constituição Federal de 1988, o 

qual outorgou aos Municípios a competência  para instituir impostos sobre 

“Serviços de Qualquer Natureza não compreendidos no art. 155,  II, definidos em 

lei complementar” 16 , não foi diferente: a Carta Magna traz, implicitamente, o  

conceito de serviço enquanto objeto de esforço humano. Vejamos.  

De plano, faz-se necessário pontuar que o fato gerador do ISS - Imposto 

sobre Serviços  de Qualquer Natureza, que é o objeto da autuação ora vergastada, 

está expresso no art. 156, III  da Constituição Federal17, bem como no art. 1º da Lei 

                                                     
15 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras  providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 09 set.  2020. 
16 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm. Acesso em: 30 ago. 2020 
17 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Promulgada em 5 de outubro de 1988. 
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Complementar 116/0318 , que dispõe  acerca das normas gerais do tributo em 

comento.   

Em suma, da análise dos dispositivos supracitados, depreende-se que o 

fato gerador do  ISS é a prestação de serviços, ou seja, um negócio jurídico 

pertinente a uma obrigação de  fazer, em conformidade com as diretrizes do Direito 

Privado19. Entretanto, ao revés do que tenta  aduzir a Fazenda Pública Municipal, 

para que sofra a incidência do ISS, essa prestação de  serviços pressupõe, 

necessariamente, a existência de um esforço humano - o que não se  vislumbra no 

caso sub judice, haja vista que o hipotético serviço de transporte tributado se dá  

com carros inteiramente automatizados, sem qualquer intervenção humana no 

processo.  

Imperioso ressaltar, nesse sentido, que a necessidade de dispêndio de 

energia humana  para a configuração de uma prestação de serviços tributada por 

ISS já é pacificada em  doutrina majoritária. Gustavo Fossati20, em sua recém-

lançada obra “Constituição Tributária  Comentada”, traz que:  

 

[...] Esses serviços de qualquer natureza pressupõem: (i) um esforço humano,  

empenhado com ou sem o auxílio da tecnologia mecânica ou digital; (ii) que  configure 

uma atividade economicamente relevante e de regra financeiramente quantificável; 

(iii) visando ao atendimento da necessidade de outrem. (grifo nosso)  

 

Nesse sentido já lecionava Pontes de Miranda21, cujo ensinamentos foram 

                                                     
18 BRASIL. Lei Complementar 116 de 31 de julho de 2003. Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer  Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras 
providências. Disponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm>. Acesso 
em: 24 agosto. 2020. 
19  SOARES DE MELO, José Eduardo e PAULSEN, Leandro. Impostos Federais, Estaduais e 
Municipais. São  Paulo: Ed. Saraiva Jus, 2018, p. 361 
20 FOSSATI, Gustavo. Constituição Tributária Comentada, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, 
p. 330. 
21 Pontes de Miranda diz que servir é prestar atividade a outrem. - MIRANDA, Pontes de. Tratado 
de Direito  Privado, Parte Especial tomo XLVII – Direito das obrigações: Contrato de locação de 
serviços. Contrato de  trabalho. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 5. 
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adotados,  também, por Edvaldo Brito 22  e Aires Barreto 23 , que corroboram o 

entendimento no sentido de  estar intrínseco à prestação de serviço a figura da 

pessoa humana e a utilidade prestada  por ela.  

Pode-se ainda citar outras tantas referências do Direito Tributário, visto que 

não é  diferente o entendimento de Leandro Paulsen e José Eduardo Soares de 

Melo24 , ou mesmo de  Marcelo Magalhães Peixoto e Marcelo de Lima Castro 

Diniz25. In verbis:  

 

O serviço tem por nota característica a ação humana em prol de outrem, o  contratante, 

trazendo-lhe algum benefício ou utilidade. O objeto do contrato é o  trabalho humano, 

é o fazer, personalizado, que gerará proveito, tangível ou não, ao  tomador. (grifo 

nosso)  

 

Vejam, Excelências, que, em face do exposto, não há qualquer possibilidade 

de haver  a configuração de uma prestação de serviços, para fins de incidência de 

ISS, sem a  existência da figura humana no processo26. Transpondo a análise ao 

caso sub judice, mostra se de toda inconstitucional a cobrança de ISS, visto que, 

conforme infere-se dos autos, em  hipótese alguma é possível vislumbrar indícios 

de atividade humana na operação que  pretende a Fazenda Pública tributar. Em 

verdade, como já demonstrado, o que se tem é tão  somente um carro configurado 

no mais alto nível de automação existente, e que, sem qualquer  impulso humano, 

                                                     
22 Edvaldo Brito entende que Estabelece a Constituição, ao desenhar a hipótese do fato gerador do 
ISS, que este  imposto incide sobre serviços de qualquer natureza. Assim se entende a atividade 
desempenhada por uma  pessoa e que, no mundo dos objetos jurídicos, consiste em um bem 
imaterial, isto é, não perceptível pelos sentidos  (audição, visão, odor, gustação), mas que a ordem 
jurídica elabora, por ficção, a sua forma. (BRITO, Edvaldo.  Direito Tributário e Constituição: estudos 
e pareceres, São Paulo: Atlas, 2016, p. 740 (PDF))  
23 Aires Barreto entende que consistindo o conceito de serviço tributável por via de ISS no esforço 
humano a  terceiros, segue-se, inexoravelmente, que só pode abranger as obrigações de fazer (e 
nenhuma outra) (BARRETO,  Aires. ISS na Constituição e na Lei, São Paulo: Dialética, 2003, p. 45) 
24 José Eduardo Soares de Melo e Leandro Paulsen entendem que o conceito constitucional de 
serviço seria “a  prestação de esforço humano a terceiros, com conteúdo econômico, em caráter 
negocial, sob regime de direito  privado, tendendo à obtenção de um bem material ou imaterial”. 
(SOARES DE MELO, José Eduardo e  PAULSEN, Leandro. Impostos Federais, Estaduais e 
Municipais. São Paulo: Ed. Saraiva Jus, 2018, p. 362) 
25 PEIXOTO, Marcelo Magalhães e CASTRO DINIZ, Marcelo de Lima, Imposto sobre Serviços de 
Qualquer  Natureza. In: Martins, Ives Gandra da Silva (Org.). Curso de direito tributário. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p.  918 
26 Marcelo Caron entende que a hipótese de incidência do ISS refere-se às prestações de fazer, ou 
seja, aquelas  marcadas pela ação pessoal do devedor. (BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS: Do texto à 
norma, São Paulo: Quartier  Latin, 2005, p. 282) 
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dirige-se à localização do usuário do Aplicativo através dos mecanismos de  

Inteligência Artificial.   

Não configurado o conceito constitucional de prestação de serviço, 

portanto, a hipótese  de incidência resta incompleta e não há que se falar em 

ocorrência do fato gerador do ISS,  o que impede, por corolário lógico, a incidência 

do referido imposto.  

E insta, aliás, consignar que a exigência de esforço humano para a 

realização de uma  prestação de serviços ultrapassa o âmbito doutrinário. Em 

verdade, os Tribunais Pátrios já  firmaram jurisprudência mansa e pacífica no que 

tange à obrigatoriedade da presença de  pessoa física na operação a ser tributada 

pelo ISS. Esta Nobre Corte, inclusive, reafirmou  em diversos precedentes a 

necessidade de esforço humano para a incidência do aludido  tributo, conforme se 

infere, por exemplo, do recém julgado RE 603.13627, que reconheceu a  incidência 

de ISS sobre contrato de franquias.  

Nesta oportunidade, toda análise acerca do conceito constitucional do ISS, 

no voto do  Ministro Relator Gilmar Mendes, perpassava pela necessidade de 

esforço humano, conforme  verifica-se da passagem abaixo colacionada:  

 

O contrato de franquia inclui, sim, uma prestação de serviço passível de sofrer 

incidência do imposto municipal. Há, nesse liame contratual, inegável aplicação de   

esforço humano destinado a gerar utilidade em favor de outrem (o franqueado).   

 

Ainda, merece especial atenção a pertinente análise comparativa entre o 

contrato de  franquias, ali discutido, e o contrato de locação - que, conforme 

restará demonstrado, é o  contrato existente in casu. Neste passo, o Ministro 

sustentou que, ao revés do que ocorre em  contratos de locação, em que há apenas 

a disponibilização de materiais sem qualquer  esforço humano, no complexo 

contrato de franquias existe, indiscutivelmente, o emprego  de esforço humano, 

razão pela qual apenas neste último se vislumbra possível a incidência  do ISS. 

Senão vejamos:  

                                                     
27  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 603.136. Relator Min. Gilmar 
Mendes,  julgamento em 29.05.2020. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcesso
Eletronico.jsf?seqobj etoincidente=3756682. Acesso em 25 ago. 2020  
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Quando esta Corte firmou precedente de que o ISS não poderia ser cobrado nos 

contratos de locação de bens móveis, assim decidiu por ver ali meramente uma  

obrigação de fazer. O “caso-líder”, o RE 116.121, tinha como pano de fundo a locação  

de guindastes, mas sem que se incluísse no contrato a mão de obra de seus  

operadores. Não havia, portanto, no liame contratual, nenhum serviço envolvido,  não 

havia trabalho (esforço humano) prestado em favor de terceiro. Se houvesse,  teríamos 

ali um serviço, um fazer, e não a mera disponibilização de maquinário.  Incidiria, 

portanto, o ISS. Já, nos contratos de franquia, há sim. E justamente por isso  a decisão 

deve ser diferente. (grifo nosso) 

  

Vejam, Excelentíssimos Ministros, que a linha tênue existente na análise 

entre o  contrato de locação, já reconhecido por esta Colenda Corte como 

incompatível com a tributação  por ISS, e o contrato de franquia, já reconhecido 

por esta Nobre Corte como compatível e,  portanto, tributável por ISS, é justamente 

a presença de esforço humano. Por ser este o núcleo  do conceito constitucional 

de serviços, mostra-se inconstitucional qualquer pretensão de se  tributar uma 

operação que não inclua a atividade de uma pessoa física.  

Ressalte-se que são inúmeros os outros precedentes nos quais este 

Egrégio Tribunal  reafirmou, com clareza, que o conceito de serviço 

necessariamente abrange a presença  humana, como no caso, por exemplo, do 

emblemático RE 116.121-328, o qual originou a  Súmula Vinculante no 31 e julgou 

inconstitucional a incidência de ISS sobre contrato de  locação, bem como do 

Recurso Extraordinário 832.84729, que versava acerca da incidência de  ISS sobre 

                                                     
28 ”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 de  interesses do Estado, embora não 
enquadráveis como primários.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso  Extraordinário 
116.121. Relator Min. Octávio Galloti, Tribunal Pleno, julgamento em 11.10.2000, publicado no  DJe 
25.05.2001. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=206139&pgI=1&pgF=10000
0.. Acesso  em 25 ago. 2020)  

29 ”A Constituição Federal, em seu art. 156, III, confere aos Municípios a instituição de imposto 
sobre serviços de  qualquer natureza, definidos em lei complementar. Extrai-se do texto 
constitucional materialidade que distingue o  ISS daqueles tributos adstritos às obrigações de 
“dar”. Conclui-se, então, que o conceito constitucional de  serviço abrange a prestação de esforço 
humano a terceiros, com conteúdo econômico, tendendo à obtenção  de um bem material ou 
imaterial.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 832.847.  Relator Min. 
Roberto Barroso, julgamento em 26.11.2015, publicado no DJe 01.12.2015. Disponível em:  
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=308270085&ext=.pdf. Acesso em 25 ago. 
2020) 
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o leasing financeiro, além do recém julgado RE 605.55230, que analisou a tributação  

dos medicamentos em farmácias de manipulação. Neste último, merece especial 

atenção o voto  do Ministro Edson Fachin, que, apesar de divergente quanto à tese 

firmada, discorreu acerca do  conceito de serviço adotado pela Constituição 

Federal. In verbis:  

 

Só é possível, portanto, incidir ISS sobre serviços, conceito que, conforme as lições do 

professor Aires Barreto, é de direito privado e significa “a prestação de esforço humano 

a terceiros, com conteúdo econômico, em caráter negocial, sob regime  de direito 

privado, tendente à obtenção de um bem material ou imaterial”. [...]  Segundo o autor, 

o ISS só alcança obrigações de fazer, ou seja, o esforço humano  físico ou intelectual 

prestado a terceiros como fim ou objeto, o que abrange, assim  como o ICMS, apenas 

atividades-fim, jamais atividades- meio. (...) (grifo nosso)  

 

Não restam dúvidas, portanto, acerca da essencialidade da presença de 

atividade  humana na operação a ser tributada pelo ISS, e, a partir disso, faz-se 

necessário relembrar que, com base no ordenamento jurídico brasileiro e em 

respeito ao princípio da segurança  jurídica, bem como ao art. 110 do CTN31, já aqui 

detalhado, não se pode invocar necessidade  de atualização do conceito de 

prestação de serviços frente às novas tecnologias.  

Posto isso, Doutos Ministros, faz-se necessário reiterar que, no caso em 

comento, esse  esforço humano não existe. Ressai dos autos, inclusive, que, ao 

solicitar o carro pelo  aplicativo, o requerimento sequer passa por uma central de 

atendimento, sendo conectado  diretamente ao carro pela rede do aplicativo. Da 

mesma forma, não há nenhum tipo de  supervisão na execução das atividades, de 

modo que até o serviço de SAC (Serviço de  Atendimento ao Cliente) e de avaliação 

por feedback é realizado inteiramente através de  algoritmos, sem qualquer 

presença humana.  

Vejam, Excelências, que, também dos autos, se infere que a experiência do 

usuário é  inteiramente automatizada, de forma que a única ação humana se dá 

                                                     
30 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 605.552. Relator Min. Dias Toffoli. 
Julgamento  em 05.08.2020, publicado no DJe 19.08.2020. Disponível em:  
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3792035. Acesso em 08 set. 2020 
31 BRASIL. Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e 
institui normas  gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Brasília. 
Disponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm>. Acesso em: 20 ago. 2020. 
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por parte do próprio  passageiro, que, ao abrir o aplicativo e solicitar o veículo, deve 

indicar o local de destino. Com  exceção do passageiro, portanto, não há a 

presença humana em nenhuma outra etapa da  operação tributada pelo Município.  

Ainda assim, é preciso insistir no fato de que, mesmo que se vislumbrasse 

alguma hipótese de haver esforço humano nas chamadas “atividades-meio”, ou 

seja, atividades que  existem com o intuito de possibilitar a existência da atividade 

fim, como um eventual indivíduo  chamado para atualizar o sistema, sabe-se que 

esse fato não teria qualquer relevância para a  tese ora sustentada.  

Sobre o tema, tem-se que as etapas de intermediação necessárias para se 

chegar ao  efetivo objeto do contrato das partes são irrelevantes para fins de 

apuração de ISS32, de  modo que a análise referente à hipótese de incidência e 

ocorrência do fato gerador deve se  concentrar apenas na operação fim, e jamais 

nas chamadas atividades-meio. Nos dizeres de  Hugo de Brito Machado, “para 

definição do fato gerador do tributo, então, o que importa é o  principal. Não o 

acessório. E o principal que importa para compor o conceito utilizado  pela 

Constituição para definir a competência tributária”33.  

Em face do exposto, conclui-se que, para fins de incidência de ISS, o 

conceito de serviço  pode ser traçado como sendo o esforço humano consistente 

em uma obrigação de fazer produzida em favor de terceiro, como atividade-fim, 

em caráter autônomo (sem subordinação)  e com conteúdo econômico, devendo 

ser prestado, ainda, de forma onerosa e sob regime de  Direito Privado, não 

abrangido na esfera de competência de outra pessoa política.34
 

Portanto, considerando que na operação em comento não há esforço 

humano, resta  demonstrada a incompletude da hipótese de incidência, e, portanto, 

a não concreção do  fato gerador do ISS, tributo que pretende a Fazenda Pública 

cobrar da VÁ E VOLTE  PARA UMA VIDA NÃO LTDA.   

 

                                                     
32 PEIXOTO, Marcelo Magalhães e CASTRO DINIZ, Marcelo de Lima, Imposto sobre Serviços de 
Qualquer  Natureza. In: Martins, Ives Gandra da Silva (Org.). Curso de direito tributário. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 922. 
33  MACHADO, Hugo de Brito. O ISS e a locação ou cessão de direito de uso. Disponível em:  
<https://www.faneesp.edu.br/site/documentos/ISS_locacao_cessao_direito_de_uso.pdf>. Acesso 
em: 23 ago.  2020.   
34 SANTOS, Ramon Rocha. Conceito constitucional de serviço tributável pelo ISS. Tese (Doutorado) 
– Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Direito, Salvador, 2019, p. 185 
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4 DA NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO FIRMADO  

 

Espera-se que, até o presente momento, já tenha restado demonstrada a 

manifesta  inconstitucionalidade da cobrança ora vergastada, em face da 

incompletude da hipótese de  incidência do ISS no caso sub judice - o que, 

notadamente, deslegitima qualquer pretensão  da Fazenda Pública Municipal em 

proceder com a cobrança do referido imposto. Passa se a demonstrar, então, a real 

natureza jurídica do contrato firmado no presente caso.  Isso porque, Excelências, 

diferentemente do alegado pelo Fisco Municipal em relação à  hipotética prestação 

de um serviço de transporte, o que se tem firmado entre as partes, em  realidade, 

é um contrato de locação, o que, à luz da Súmula Vinculante 31 deste Egrégio  

Tribunal, impede a incidência do imposto pretendido. Explica-se.  

 

4.1 DA CONFIGURAÇÃO DO CONTRATO DE “LOCAÇÃO” DE VEÍCULOS  

AUTOMOTIVOS  

 

De início, cumpre conceituar o contrato de locação e, posteriormente, 

abordar as suas  especificidades. Nesse ponto, de acordo com De Plácido e Silva, 

em seu Vocabulário Jurídico,  a locação deriva do latim locatio, de locare, (dispor, 

situar, estabelecer), e, originalmente, busca exprimir a colocação de uma coisa à 

disposição de alguém mediante um preço35.  

Nesse mesmo sentido dispõe o art. 565 do Código Civil, in verbis: “Na 

locação de  coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo 

determinado ou não, o uso e gozo  de coisa não fungível, mediante certa 

retribuição”36.  

Diante disso, conclui-se que, em síntese, para a caracterização como 

contrato de locação, são exigidos os seguintes pressupostos37: (i) obrigação de 

ceder um objeto infungível a alguém;  (ii) por tempo determinado ou não; (iii) 

                                                     
35 DE PLACIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico [livro eletrônico]. v.1. 31 ed. Rio de Janeiro: Editora 
Forense.  2014, p. 1312 
36  BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o código civil. Disponível em  
http//www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/10406.  

37 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil, volume 4: contratos. 
2 Ed.  São Paulo: Editora Saraiva. 2019, p. 490. 
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mediante retribuição; (iv) para que possa usar e/ou gozar daquele bem. Todos 

esses requisitos, Excelências, estão inteiramente preenchidos in  casu, razão pela 

qual o que se tem firmado entre as partes é, notadamente, um contrato  de locação, 

tornando inconstitucional a cobrança de ISS. Vejamos.  

Primeiramente, no que tange ao ato de ceder um objeto infungível (i), é 

manifesto que  a VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. loca o carro autônomo 

aos usuários do  aplicativo, em evidente obrigação de dar – ponto que será melhor 

elucidado posteriormente - para que o locatário possa se deslocar ao destino que 

lhe é conveniente, com a indicação do  local por intermédio de aplicativo.   

A cessão pode ser vista no fato de que o automóvel, assim que recebe as 

coordenadas  do locatário, se desloca automaticamente ao seu encontro por meio 

da Inteligência Artificial programada para essa função e, quando encerrado o 

tempo contratado e findo o trajeto, o  mesmo carro é restituído à empresa, em 

consonância com uma das obrigações do locatário  disposta no art. 569, IV38, do 

Código Civil. Isso significa, também, que há o preenchimento de mais um traço 

característico da locação, que é o regresso da coisa locada ao seu dono, conforme  

os ensinamentos de Orlando Gomes39.  

Isto posto, não há dúvidas acerca da infungibilidade do bem locado, visto 

que não é  possível substituí-lo por outro da mesma qualidade, quantidade ou 

espécie40, considerando os elementos que identificam o veículo, como chassi e 

placa - exatamente do mesmo modo que  ocorre na locação de carros sem grau 

de automação41.  

Quanto ao requisito da temporalidade (ii), este também se encontra 

                                                     
38 Art. 569. O locatário é obrigado: IV - a restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a 
recebeu, salvas as  deteriorações naturais ao uso regular. 
39 GOMES, Orlando. Contratos. 26º Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense. 2007, p. 341. 
40 “São infungíveis, por sua vez, os bens insusceptíveis de substituição por outro de igual qualidade, 
quantidade e  espécie, como no exemplo de um quadro de Portinari”. (FARIAS, Cristiano Chaves; 
ROSENVALD, Nelson.  Curso de Direito Civil. Parte Geral e LINDB. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. 
v. 1. p. 598). 
41 “IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INADMISSIBILIDADE,  
EM TAL HIPÓTESE, DA INCIDÊNCIA DESSE TRIBUTO MUNICIPAL. DISTINÇÃO NECESSÁRIA  ENTRE 
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (OBRIGAÇÃO DE DAR OU DE ENTREGAR) E PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS 
(OBRIGAÇÃO DE FAZER). IMPOSSIBILIDADE DE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA  MUNICIPAL ALTERAR 
A DEFINIÇÃO E O ALCANCE DE CONCEITOS DE DIREITO PRIVADO (CTN,  ART. 110). 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ITEM 79 DA ANTIGA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO DECRETO-LEI 
Nº 406/68. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO  IMPROVIDO.” (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. RE 446.003 AgR. Relator Min Celso de Mello, DJE  04.08.06.) 
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satisfeito no caso  em deslinde42. Isso porque, antes mesmo do início do trajeto, o 

tempo do percurso é informado  ao usuário através do aplicativo e, após encerrado 

o tempo contratado, o carro é devolvido,  ainda que autonomamente, à sociedade 

empresária.   

Além disso, também há a satisfação do requisito da retribuição (iii), neste 

caso  chamada de “preço”43, cujo valor é calculado de acordo com a distância 

percorrida e o  tempo contratado, e cobrado diretamente do cartão previamente 

cadastrado na plataforma pelo  locatário, a fim de facilitar a relação entre as partes 

e garantir o adimplemento de maneira certa  e efetiva.   

Por fim, Excelências, de igual modo, há direito ao uso do carro autônomo 

(iv). Isso  porque o locador, notadamente, dá ao locatário o direito de usar do bem 

e de suas utilidades  por determinado tempo, transferindo-lhe, assim, a posse 

direta do automóvel.   

Além disso, é garantido ao contratante, como visto, a liberdade para definir 

o local de  destino ou, ainda, mudar a sua rota a qualquer momento. O locatário 

também tem o direito  de levar consigo quem quer que queira, além de alterar a 

velocidade do carro de acordo  com a sua necessidade – desde que dentro dos 

limites legais e contratuais44, devendo estar  adstrito às regras de trânsito e aos 

limites do Município45.  

Ainda em relação às faculdade de usar e gozar, especificamente, cumpre 

destacar que estes institutos nem sempre estarão presentes simultaneamente, o 

que em nada inviabiliza  a caracterização do contrato em análise, visto que basta 

a presença de um para que se  configure a locação46.  

                                                     
42 GOMES, Orlando. Contratos. 26º Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, p. 343. 
43 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil, volume 4: contratos. 
2 Ed.  São Paulo: Editora Saraiva. 2019, p. 495. 
44 “O direito de usar (jus utendi), que consiste na faculdade de o dono servir-se da coisa e de utilizá-
la da maneira  que entender mais conveniente, sem, no entanto, alterar-lhe a substância, podendo 
excluir terceiros de igual uso.  A utilização deve ser feita, porém, dentro dos limites legais e de 
acordo com a função social da propriedade”.  (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, 
volume 5: direito das coisas. 12. ed. – São Paulo:  Saraiva, 2017, pág 242.) 
45 Art. 569. O locatário é obrigado: I - a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou 
presumidos,  conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo 
cuidado como se sua fosse. 
46 O objeto do contrato de locação pode ser apenas o uso (locação para fins residenciais sem 
autorização para  sublocação), somente a fruição (locação para fins não residenciais) ou os dois 
(locação mista ou para fins  residenciais em que se admite a sublocação). (COELHO, Fábio Ulhoa. 
Curso de Direito Civil. Contratos. 8ª ed.  Editora Revista dos Tribunais. 2016. p 78) 
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Considerando que o uso se trata da faculdade de ter acesso a todos os 

benefícios que  determinado bem pode oferecer, e o gozo é a faculdade de explorar 

economicamente  determinada coisa e retirar seus frutos47, é possível afirmar que, 

apesar de o locatário do carro  da empresa Recorrente não explorar 

economicamente tal veículo, circunstância que afeta o  elemento constitutivo 

gozo, o contrato de locação se mantém caracterizado, pois o elemento  uso restará 

configurado.  

Ademais, insta salientar que, no caso específico da locação de automóveis, 

ocorre o que  se chama de desdobramento da posse48, ou seja, por meio de uma 

relação jurídica negocial,  o proprietário transfere o poder de fato sobre a coisa a 

um terceiro. Logo, o proprietário,  que tinha a posse plena daquele bem, passa a 

ser possuidor indireto, de modo que o locatário se  torna o possuidor direto, 

podendo usar da coisa transferida.  

Para fins comparativos, faz-se necessário traçar um paralelo do carro 

autônomo,  movido à Inteligência Artificial, e um carro tradicional, movido por uma 

pessoa,  demonstrando que não há qualquer característica que pudesse 

desnaturar o instituto. Vejamos.  

No automóvel tradicional, o sujeito que está em sua posse tem uso pleno, já 

que pode  dirigir para onde quiser e no momento que achar conveniente, além de 

poder realizar a troca  de seu percurso com base tão somente em sua vontade, e, 

ainda, tem a faculdade de aumentar  e diminuir a velocidade conforme sua pressa 

de chegar ao destino.   

Ora, Doutos Ministros, assim também ocorre nos carros autônomos! 

Observa-se,  somente, uma breve adaptação em razão do avanço tecnológico, pois, 

conforme já  exaustivamente exposto na presente peça, os automóveis 

disponibilizados pela Recorrente  se enquadram no Nível 5 (cinco) de automação, 

                                                     
47 A faculdade de fruir como relevante aspecto de exercício de poder por parte do ·titular do direito 
real consiste  na exploração econômica da coisa, mediante a extração ·de frutos e produtos que 
ultrapassem a percepção dos  simples frutos naturais. (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, 
Nelson. Curso de Direito Civil. Reais.  13ª ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016. p. 294). 
48 O desdobramento da posse é fenômeno que se verifica quando o proprietário, efetivando uma 
relação jurídica  negocial com terceiro, transfere-lhe o poder de fato sobre a coisa. Apesar de não 
mais se manter na apreensão da  coisa (que está sob o poder de fato do terceiro-contratante), o 
proprietário continuará sendo reputado possuidor,  só que indireto (FARIAS, Cristiano Chaves de; 
ROSENVALD. Curso de Direito Civil. Contratos. 7ª ed.  Salvador: Editora Juspodivm, 2017. p. 
1038/1039). 



 

 

 

 

408 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

os quais são controlados pelo locatário do  carro por meio de inserção de 

comandos através do Smartphone, sem intervenção humana.   

Desse modo, nota-se que o locatário, ao modificar e influenciar diretamente 

nas  funções do automóvel de acordo com sua vontade, como velocidade, 

percurso, rota,  evidentemente caracteriza o elemento uso, o qual é necessário 

para configuração do  contrato de locação aqui analisado.  

Ademais, o fato de haver transferência de posse inviabiliza, a priori, a 

empresa locadora  de reaver o veículo antes do término do contrato ou oferecer o 

carro, em posse do locatário,  para outro sujeito. Tal circunstância evidencia que o 

elemento uso está inequivocamente  configurado, já que o locatário se serve do 

bem da forma mais conveniente possível, sem  ter sua posse comprometida.  

Posto isso, conclui-se que o emprego da Inteligência Artificial não altera em 

nada o  caráter uso do veículo, visto que a locatária continua detendo a posse 

deste, podendo,  inclusive, ter acesso a todos os seus benefícios e suas 

funcionalidades. Ademais, a título de  comparação, é importante destacar que da 

mesma forma que a proprietária, ao adquirir um carro  movido à Inteligência 

Artificial, não deixa de ser proprietário em razão dessa tecnologia, o  

possuidor/locatário também não perde seu posto e, consequentemente, sua 

faculdade de usar. Comprovada a satisfação de todos os requisitos necessários à 

configuração de um  contrato de locação, frise-se, como remate, que a Recorrente 

sequer poderia realizar outra  atividade que não esta, vez que possui como objeto 

previsto no Contrato Social a  disponibilização de veículos para que transportem 

pessoas dentro dos limites do  Município, estando, portanto, a ele adstrito.  

Diante de todo o exposto, Excelências, resta claro que o que se tem no caso 

em tela é  um contrato de locação, de modo que o fato de a empresa VÁ E VOLTE 

PARA UMA VIDA  NÃO LTDA. disponibilizar veículos autônomos, ou seja, movidos 

à Inteligência Artificial, não  descaracteriza o contrato em questão, tendo em vista 

que todos os requisitos necessários a  esse tipo de contrato estão preenchidos.   

 

4.2 DA APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 31 DO SUPREMO TRIBUNAL  

FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO PELO ISS 

 

Conforme exposto acima, o contrato de locação pressupõe requisitos 
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objetivos para que  seja configurado e, nos termos do art. 565 e seguintes do 

Código Civil, todos encontram-se  preenchidos no caso sub judice.   

Isto posto, sabe-se que, em respeito aos conceitos constitucionais 

estabelecidos para  definição de competência tributária, bem como ao 

entendimento vinculante firmado por este  Supremo Tribunal Federal na Súmula 

Vinculante nº 31, não há que se falar em incidência de  Imposto sobre Serviço nas 

operações ora discutidas, ante a nítida ausência da prestação  de um serviço no 

contrato firmado entre locador e locatário. Vejamos com mais vagar.  

Cumpre relembrar, inicialmente, que, conforme discorrido à exaustão, a 

locação está  pautada na obrigação de ceder algo a alguém. Dito de outro modo, 

“consiste em vínculo  jurídico que impõe ao devedor a entrega de uma coisa já 

existente”49, o que, no caso, ocorre  com a entrega do carro autônomo pela VÁ E 

VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. ao  locatário. Trata-se, portanto, de uma 

obrigação de dar.  

Vejam, Excelentíssimos Ministros, que a dicotomia entre obrigação de dar e  

obrigação de fazer mostra-se de extrema relevância para a análise da presente 

discussão.   

Isso porque é exatamente essa dicotomia que compõe a ratio decidendi dos 

precedentes  representativos da Súmula Vinculante nº 31, que afastou a incidência 

do Imposto sobre  Serviço nos contratos de locação sob a justificativa de não haver 

efetivamente um serviço,  ou seja, um fazer.   

De maneira mais detalhada, ao editar a Súmula Vinculante nº 31, o STF 

firmou o  entendimento de que “é inconstitucional a incidência do imposto sobre 

serviços de qualquer  natureza - ISS sobre operações de locação de bens 

móveis”50, afastando, por óbvio, qualquer  pretensão dos Fiscos Municipais em 

proceder com a cobrança do referido imposto sobre  contratos de locação.  

No entanto, Excelências, mesmo com entendimento vinculante desta 

Suprema Corte, o  Município, ora Recorrido, no afã da arrecadação, está exigindo o 

                                                     
49  BARRETO, Aires Fernandino. O ISS na Constituição e na Lei. 2ª edição revista, ampliada e 
atualizada. São  Paulo: Editora Dialética. 2005. p. 42. 
50  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Enunciado de Súmula Vinculante nº 31. Disponível em:  
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1286#:~:text=A%20S%C3
%BAmula%20 
Vinculante%2031%2C%20que,presta%C3%A7%C3%A3o%20de%20servi%C3%A7os%2C%20seja%20
no.  Acesso em: 12 set. 2020. 
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ISS sobre um nítido  contrato de locação, incorrendo, portanto, em grave 

inconstitucionalidade.  

Dito isso, faz-se oportuno detalhar a Súmula Vinculante no 31, por esta 

mostrar-se  determinante ao caso em comento. Nesse sentido, o enunciado possui 

como precedentes  representativos (i) o Recurso Extraordinário 116.121-3/SP51, 

célebre julgado acerca da  locação de guindastes, no qual foi firmado o 

entendimento deste Egrégio Tribunal pela  impossibilidade de incidência do ISS 

diante do contrato de locação – por não se tratar de um  fazer e, 

consequentemente, de um serviço - e (ii) o Agravo Regimental em Recurso  

Extraordinário 446.003-3/PR 52 , tratando da locação do veículo automotor, 

momento em que  confirmada a impossibilidade de incidência do tributo municipal 

para as obrigações de dar.  

Iniciando pela análise do RE 116.121-3/SP, destacou o Ministro Marco 

Aurélio Mello,  em seu voto vencedor, que a locação pura e simples, ou seja, aquela 

desacompanhada de  prestação de serviço – como ocorre no caso em tela – não 

possui o elemento nuclear do  aspecto material para incidência do tributo, que é 

justamente a obrigação de fazer53. Veja-se.  

 

Na espécie, o imposto, conforme a própria nomenclatura revela e, portanto,  

considerado o figurino constitucional, pressupõe a prestação de serviços e não o  

contrato de locação. Indago se, no caso, o proprietário do guindaste coloca à  

disposição daquele que o loca também algum serviço. Penso que não. Creio que aí  se 

trata de locação pura e simples, desacompanhada, destarte, da prestação de  serviços. 

Se houvesse o contrato para essa prestação, concluiria pela incidência  do tributo.  

[...] A qualificação da "locação de bens móveis", como serviço, para efeito de  

tributação municipal mediante incidência do ISS, nada mais significa do que a  

                                                     
51 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 116.121. Relator Min. Octávio Galloti, 
Tribunal  Pleno, julgamento em 11.10.2000, publicado no DJe 25.05.2001. Disponível em:  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=206139&pgI=1&pgF=10000
0. Acesso em  25 ago. 2020. 
52 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 446.003-3. 
Relator:  Ministro Celso de Mello. Julgamento em 30 maio 2006. DJ, 04 ago. 2006. Disponível em:  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=386791. Acesso em: 07 set. 
2020. 
53  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 116.121. Relator Min. Octávio 
Galloti, Tribunal  Pleno, julgamento em 11.10.2000, publicado no DJe 25.05.2001. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=206139&pgI=1&pgF=100
000. Acesso em  25 ago. 2020.  
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inadmissível e arbitrária manipulação, por lei complementar, da repartição  

constitucional de competências impositivas, eis que o ISS somente pode incidir sobre  

obrigações de fazer, a cuja matriz conceitual não se ajusta à figura contratual da  

locação de bens móveis. (grifo nosso)  

 

Importante relembrar que a doutrina majoritária, a exemplo de Aires Barreto 

e Geraldo  Ataliba54, caracteriza a obrigação de fazer como o “desenvolvimento de 

um esforço pessoal  trazido num ato ou conjunto de atos”. Convergem neste 

entendimento os autores Leandro Paulsen e José Eduardo Soares de Melo55, que 

lecionam no sentido de que o ISS somente  poderá incidir diante da realização da 

obrigação de fazer prestada a terceiro e de modo  personalizado, destacando, 

também, que a presença de um esforço humano é necessária - conforme já 

amplamente demonstrado.  

É nesse mesmo sentido o julgamento do AgReg no RE 446.003-356, em que 

esta Nobre  Corte firmou o entendimento no sentido de impossibilidade de 

incidência do ISS sobre  evidente obrigação de dar consistente na locação de 

automóvel. Neste ponto, é de extrema  relevância ressaltar trecho do voto do 

Ministro Relator Celso de Mello, visto que traduz  exatamente a realidade fática que 

ocorre no presente caso. Veja-se:  

 

Cabe advertir, neste ponto, que a locação de bens móveis não se identifica 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 consubstanciem um “preaestare” ou um “facere” [...] A   

pretensão jurídica ora deduzida pelo Município recorrente – que considera  

juridicamente qualificável, como serviço, a locação de bens móveis, inclusive a  

locação de veículos automotores - não se revela acolhível, eis que, mais que  conflitar 

com o que prescreve o art. 110 do Código Tributário Nacional, mostra se em 

desarmonia com a Lei Fundamental, que, em matéria tributária, instituiu  clara e rígida 

repartição constitucional de competências impositivas. (grifo nosso)  

                                                     
54 ATALIBA, Geraldo; BARRETO, Aires Fernandino. Serviço e Pseudo Serviço. Revista de Direito 
Tributário.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. Ano 11, abril-junho de 1987, nº 40. p. 87. 
55 PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos Federais, Estaduais e Municipais. 
8ª edição  revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 2013. p. 339-341. 
56 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 446.003-3. 
Relator:  Ministro Celso de Mello. Julgamento em 30 maio 2006. DJ, 04 ago. 2006. Disponível em:  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=386791. Acesso em: 07 set. 
2020. 
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Assim, o posicionamento do STF, que ensejou a edição da mencionada 

súmula, foi  firmado em respeito aos conceitos do Direito Privado utilizados pela 

Constituição para  definir a competência tributária dos Municípios57, conforme 

disposto no art. 110 do CTN,  já aqui detalhado.   

Importante ainda salientar que, ainda que se questione acerca da existência 

de uma  prestação de serviço posterior à locação, tal atividade, decerto, não seria 

desempenhada por  parte da locadora Recorrente. Isso porque não há empenho de 

esforços humanos para  concretizar a locomoção dos carros, motivo pelo qual há 

uma locação pura e simples no caso  em tela e, por isso, reafirma-se a 

aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31.  

Nesse sentido, oportuno destacar, ainda, que não se ignora a existência de 

uma  interpretação econômica do conceito de serviços, defendida pelo doutrinador 

Bernardo  Ribeiro de Moraes58 e trazida, também, pelo voto do Ministro Luiz Fux 

nos autos do RE  651.703/PR59. Em verdade, o que pretende se demonstrar aqui é 

que, muito embora exista, esta interpretação já foi integralmente superada. 

Explica-se.  

Bernardo Ribeiro de Moraes leciona que, à época da E.C. n. 18/65, as bases 

do sistema  tributário brasileiro eram econômicas, e, por essa razão, seria 

necessário destacar esse aspecto  com mais ênfase. Nesta senda, defende o 

doutrinador, num viés eminentemente fiscal, que o  ISS, em verdade, alcançaria e 

oneraria a venda ou a circulação de um serviço, e não a  atividade específica 

decorrente de cada prestação60. De igual modo, o Ministro Luiz Fux, em  voto no 

                                                     
57  Sobre o tema, é enfático Ramon Rocha Santos ao se posicionar: “temos, portanto, que o 
conceito de serviço  utilizado pela Constituição Federal de 1988 para demarcar a competência 
tributária dos Municípios é,  inegavelmente, um conceito de direito civil. [...] Serviço, portanto, 
para fins de incidência do ISS, corresponde  sempre a uma obrigação de fazer”. (SANTOS, Ramon 
Rocha. Conceito constitucional de serviço tributável pelo  ISS. Tese (Doutorado) – Universidade 
Federal da Bahia, Faculdade de Direito, Salvador, 2019, p. 172-173.)  
58 ”Para o autor, serviço corresponde a bens imateriais. Afirma no seguinte sentido: “serviço, 
assim, é expressão  que abrange qualquer bem imaterial, tanto atividades consideradas “de 
prestação de serviços” [...] como demais  vendas de bens imateriais”. (MORAES, Bernardo Ribeiro 
de. Doutrina e prática do imposto sobre serviços. São  Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 98).  

59 "Assim, embora seja possível verificar a existência de corrente doutrinária a identificar o conceito 
de serviços  com obrigação de fazer, há também categorização no sentido de que o conceito 
econômico de prestação de serviço  não se confunde com o conceito de prestação de serviço de 
Direito Civil”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Recurso Extraordinário 651.703/PR. Relator Luiz 
Fux, Brasília, 29 de setembro de 2016). 
60 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e prática do imposto sobre serviços. São Paulo: Revista 
dos  Tribunais, 1984, p. 97-98. 
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RE 651.703/PR, também adotou esse conceito de serviço predominantemente  

econômico, que, entretanto, não merece acolhimento, data maxima venia.  

Vejam, Excelentíssimos Ministros, que a tese extraída do voto se pauta na  

hermenêutica tributária antiformalista 61 , extrapolando os limites do conceito 

jurídico  constitucional pretendido pelo legislador - conceito esse que é fechado, 

conforme  laboriosamente explicitado nesta peça.  

Assim, registre-se que a admissão do conceito econômico de serviço, em 

detrimento do  conceito jurídico, sequer encontra guarida no ordenamento jurídico 

brasileiro, de modo que,  adotando-o, esta Nobre Corte estaria incorrendo em grave 

afronta ao princípio da  legalidade62. Nesse seguimento, sabe-se que a adequada 

interpretação do sistema tributário, em  verdade, é a interpretação formalista, 

adotada por Alfredo Augusto Becker63.  

O formalismo, no Direito Tributário, protege o fato gerador estabelecido em 

lei, em  razão deste já abarcar todos os elementos necessários à sua interpretação, 

o que afasta a necessidade de interpretação econômica e garante a segurança 

jurídica do contribuinte.   

Posto isso, Doutos Ministros, sabe-se que, atualmente, na determinação do 

conceito de  serviço para fins de ISS, não há que se falar em interpretação 

econômica, de modo que ainda  prevalece a clássica distinção entre obrigação de 

dar e obrigação de fazer, conforme exaustivamente demonstrado.  

Tanto isso é verdade que, em recente julgamento desta Nobre Corte acerca 

da tributação  das farmácias de manipulação, o RE 605.552, foi fixada tese64 no 

                                                     
61 “Deve-se reconhecer a interação entre o Direito e a Economia, em substituição ao formalismo 
jurídico. A  interpretação é simultaneamente jurídico-econômica, ainda que, para a formação dos 
conceitos tributários passem  pelo filtro jurídico.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso 
Extraordinário 651.703/PR. Relator Luiz  Fux, Brasília, 29 de setembro de 2016). 
62 ”Portanto, no Brasil, em obediência ao princípio da estrita legalidade que norteia o sistema 
constitucional  tributário, é vedada a chamada interpretação econômica. Forte nesses argumentos, 
tem-se que o conceito  econômico de serviço - assim compreendido como a circulação de bens 
imateriais e incorpóreos - não pode ser  admitido nos domínios de uma visão estritamente jurídica 
do sistema positivo, não encontrando respaldo no  ordenamento jurídico brasileiro.” (SANTOS, 
Ramon Rocha. Conceito constitucional de serviço tributável pelo  ISS. Tese (Doutorado) - 
Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Direito, Salvador, 2019. p. 150).  

63 “A doutrina da interpretação do Direito Tributário, segundo a realidade econômica, é filha do 
maior equívoco  que tem impedido o Direito Tributário evoluir como Ciência Jurídica. Esta doutrina, 
inconscientemente, nega a  utilidade do Direito, porquanto destrói precisamente o que há de 
jurídico dentro do Direito Tributário”. (BECKER,  Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 
6ª ed. Editora Noeses, 2013, p. 138). 
64  Tema nº 379: No tocante às farmácias de manipulação, incide o ISS sobre as operações 
envolvendo o preparo e  o fornecimento de medicamentos encomendados para posterior entrega 
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sentido de que sobre as  vendas de medicamentos preparados pela farmácia 

incidirá o ISS, por ser uma obrigação  de fazer, enquanto aquelas vendas que são 

meramente uma obrigação de dar o remédio  que está na prateleira da farmácia, 

incidirá ICMS65.   

Ressalte-se que sequer os Ministros que proferiram votos divergentes 

questionaram a  utilização do critério para caracterização da incidência do ISS ou 

ICMS66, o que demonstra a  manutenção do entendimento e a necessidade de sua 

aplicação no caso em tela.  

Dessa forma, resta claro que o ISS somente poderá incidir se houver a 

concretização  do aspecto material da hipótese de incidência tributária, qual seja, 

a realização de um  fazer, visto que uma obrigação de dar, tal como a de locar bem 

móvel, jamais pode conduzir à  exigência do ISS67.   

Também não deve ser acolhido o argumento de que a vontade do legislador 

teria sido a  incidência do ISS sobre locação, tal como outrora afirmou o Ministro 

Octávio Gallotti68 no bojo  do RE 116.121-3/SP, oportunidade na qual se posicionou 

no sentido de que o ISS seria o único  imposto passível de abranger essa atividade 

                                                     
aos fregueses, em caráter pessoal, para  consumo; incide o ICMS sobre os medicamentos de 
prateleira por elas produzidos, ofertados ao público  consumidor. 
65 Conforme voto do Ministro Relator Dias Toffoli: “Como se nota, há inequívoca prestação de 
serviço nesse  preparo e fornecimento de medicamento encomendado. Encontra-se presente, 
portanto, a materialidade do ISS, na 
66 Nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio, voto divergente no RE 605.552: “Presentes 
negócios jurídicos  complexos, é indispensável ter-se em vista o conjunto de atos praticados 
para extrair a essencialidade da prestação.  Se, de um lado, o negócio entabulado revela, em 
essência, obrigação de dar, não recai o ISS, porquanto ausentes  os elementos característicos do 
tipo serviço, revelando-se possível a tributação pelo ICMS, evidenciada a  circulação de 
mercadoria. Se, de outro, existente, no núcleo da prestação, ato humano, um fazer, surge o 
serviço,  a viabilizar a cobrança do imposto municipal”.  Nesse sentido, ainda, o Ministro Edson 
Fachin: “Para isso, é forçoso entender o pressuposto de fato de ISS, que é  o desempenho habitual 
e remunerado de trabalho humano independente, ideia reforçada pelo revogado §1º, I, do  artigo 
71 do Código Tributário Nacional, que considerava serviço tributável pelo ISS “o fornecimento de 
trabalho”,  e também pelo Código Civil, que prevê, no capítulo “Da Prestação de Serviço”, que 
“toda a espécie de serviço ou  trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante 
retribuição”. [...] Em conclusão, percebe-se que  a existência de um trabalho humano não é 
suficiente para inserir a operação no âmbito de tributação do ISS: o  imposto só incide quando o 
trabalho humano é o núcleo da atividade, ou seja, quando o serviço é a atividade visada  pelo 
consumidor.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 605.552. Relator 
Ministro  Dias Toffoli, Brasília, 31 de março de 2011)  

67  BARRETO, Aires Fernandino. O ISS na Constituição e na Lei. 2ª edição revista, ampliada e 
atualizada. São  Paulo: Editora Dialética. 2005. p. 42. 
68 ”O legislador não desejou que a locação de bens moveis deixasse de ser onerada. Daí colocá-la 
no campo de  incidência do único imposto (ISS) que poderia abranger a referida atividade." (BRASIL. 
Supremo Tribunal  Federal. Recurso Extraordinário 116.121. Relator Min. Octávio Galloti, Tribunal 
Pleno, julgamento em  11.10.2000, publicado no DJe 25.05.2001). 
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e, se assim não o fosse, essa atividade deixaria de  ser onerada. Isso porque, 

conforme bem afirma Hugo de Brito Machado69:  

 

O argumento segundo o qual a atividade de locação de bens móveis é uma das  

atividades econômicas mais lucrativas, não se justificando que não sirva de base a 

nenhum dos tributos previstos na Constituição, é desprovido de consistência jurídica,  

por razões de facílima compreensão. Primeiro, porque se a atividade é lucrativa, o  

imposto de renda certamente incide sobre os resultados dela decorrentes. Segundo, 

porque existem as contribuições incidentes sobre a receita bruta que alcançam a  

atividade. Assim, não é verdadeiro o pressuposto de que a locação de bens móveis  

restaria a salvo dos tributos previstos na Constituição.  

 

Em síntese, Excelências, é facilmente perceptível que a Súmula Vinculante 

nº 31 é  aplicável ao caso em tela, visto que a situação aqui examinada se trata 

justamente de  locação pura e simples de carros autônomos, que serão cedidos 

temporariamente aos  passageiros, mediante retribuição, e possibilitando o uso 

por tempo determinado.  

Assim, ante todo o exposto e em respeito ao entendimento vinculante dessa 

Suprema  Corte, não há que se falar em incidência do ISS na operação ora discutida, 

tendo em vista que o que se tem é, tão somente, a celebração de um contrato de 

locação.   

 

4.3 COMPARATIVO COM APLICATIVOS DE TRANSPORTE COMUNS.  

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PARALELO PARA FINS DA TRIBUTAÇÃO  NO 

CASO EM TELA 

 

Espera-se que, até o presente momento, já tenha restado demonstrada a 

manifesta  inconstitucionalidade da cobrança ora vergastada, tendo em vista que: 

(i) inexiste, in casu, a  figura do esforço humano, que se apresenta como núcleo do 

conceito de serviços, bem como  que (ii) o que se tem celebrado entre as partes é, 

tão somente, um contrato de locação, o que,  à luz da Súmula 31 desta Nobre Corte, 

                                                     
69 MACHADO, Hugo de Brito. O ISS e a locação ou cessão de direito de uso. 
2004, p. 05. Disponível em: http://www.hugomachado.adv.br. Acesso em: 09 
set. 2020. 
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afasta a incidência de ISS.  

Entretanto, superados estes pontos, cabe ainda, a título complementar e 

colaborativo, demonstrar que a semelhança do modo de desenvolvimento da 

atividade aqui realizada com  assistência do aplicativo desenvolvido com aquela 

realizada pelo Uber e afins, suscitada pelo  Município para proceder com a 

autuação, é meramente hipotética e superficial, não se  sustentando diante de uma 

análise mais aprofundada.   

Vejam, Excelências, que a Fazenda Pública sustenta haver uma semelhança 

entre o negócio desenvolvido pela Recorrente e aquele realizado por sistemas de 

aplicativo como o  Uber, 99 POP e Cabify, razão pela qual considerou que, de igual 

modo, o que estaria ocorrendo  seria um serviço de transporte sendo prestado.   

O que se verifica, entretanto, é que, no caso dos aplicativos 

supramencionados, há  efetivamente um serviço de transporte prestado por um 

motorista humano, de modo que  as plataformas digitais de propriedade destes 

aplicativos existem apenas enquanto  intermediadoras desta relação, ou mesmo 

como prestadoras serviço de informática, permitindo que o motorista seja 

conectado ao usuário que deseja ser transportado70 - o  que não ocorre in casu.   

Nesse sentido, é importante consignar, Doutos Ministros, que o Município 

tributou a  Recorrente pelo ISS a partir da prestação de um eventual serviço de 

transporte,  enquadrando-o no subitem 16.02 da lista anexa do ISS, o que sequer 

é praxe dos  municípios onde se tributa o serviço realizado pelo Uber e afins. Em 

verdade, os municípios  que tributam as operações com esses aplicativos, o fazem, 

normalmente, com fulcro nos  subitens 1.0371 ou 10.0272 da lista anexa à LC nº 

116/03, considerado o serviço prestado como  sendo um serviço de informática 

ou intermediação, respectivamente.73
 

                                                     
70 BLOG DO AFTM. O ISS DOS APLICATIVOS ELETRÔNICOS DE TRANSPORTE – O CASO UBER.  
2019. Disponível em: https://blogdoaftm.com.br/o-iss-dos-aplicativos-eletronicos-de-
transporte-o-caso 
uber/#:~:text=A%20dizer%2C%20ent%C3%A3o%2C%20que%20o,pago%20pelo%20usu%C3%A1rio
%20ao% 20motorista.. Acesso em: 01 Set. 2020. 
71  1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, 
páginas eletrônicas,  aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. 
72 10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e 
contratos  quaisquer. 
73 BLOG DO AFTM. O ISS DOS APLICATIVOS ELETRÔNICOS DE TRANSPORTE – O CASO UBER.  
Disponível em: https://blogdoaftm.com.br/o-iss-dos-aplicativos-eletronicos-de-transporte-o-
caso 
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Contudo, considerando que no caso em deslinde a plataforma instalada nos 

veículos foi  desenvolvida por terceiros e existe com o objetivo puro e simples de 

viabilizar a locação dos  carros autônomos, aproveitando-se da já existente 

infraestrutura de Inteligência Artificial presente no veículo, qualquer comparação 

realizada pelo Município com outros aplicativos de  transporte mostram-se assaz 

infundadas, de modo que, in casu, não há que se falar em  tributação pelo ISS.  

 

5 DO RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA:  TRIBUTAÇÃO 

PELO IPI E IPV E REPARTIÇÃO DE RECEITAS  

 

Excelências, percebe-se que as discussões acima, per se, são capazes de 

desconstituir  absolutamente o crédito tributário lançado pela Fazenda Municipal. 

Entretanto, há, ainda, outro ponto que merece menção e consideração por esta 

Nobre Corte: não há qualquer  violação ao princípio da capacidade contributiva, 

garantidor da tributação e da receita do  Estado, mas que, igualmente, protege o 

contribuinte dos excessos estatais.74  

Nesse sentido, o que se pretende aqui demonstrar é que a Recorrente está  

absolutamente regular com as suas obrigações tributárias, e que a não incidência 

de ISS in casu jamais poderia ser vista como uma afronta ao princípio da 

capacidade  contributiva. Isso porque, em se analisando especificamente os carros 

autônomos, objetos da  presente lide, as demonstrações de capacidade 

contributiva da Recorrente já sofrem a  incidência dos Impostos respectivos no 

repasse ao consumidor, no caso do IPI, e na  tributação direta do adquirente e 

proprietário, no caso do IPVA, de modo que essasreceitas  são, conforme os arts. 

158 e 159 da Constituição Federal, repassadas aos municípios pela  União e pelos 

Estados.  

Em se reconhecendo, portanto, que estão ausentes os pressupostos para a 

tributação  pelo ISS, diante da não realização do fato gerador do Imposto 

Municipal, há de se  reconhecer, também, que a Recorrente já vem cumprindo com 

                                                     
uber/#:~:text=A%20dizer%2C%20ent%C3%A3o%2C%20que%20o,pago%20pelo%20usu%C3%A1rio
%20ao% 20motorista.. Acesso em: 01 Set. 2020. 
74 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. Constituição e Código Tributário Nacional. 8ª 
Edição.  Saraiva: 2018, p. 78. 
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as suas obrigações  tributárias em direta consonância com a sua capacidade 

contributiva, respeitando o referido princípio do Direito Tributário.  

Por tudo que foi exposto, acresce ainda mais a importância de que, neste 

julgamento,  este Nobre Tribunal conceda a tutela requerida pela Recorrente, 

declarando a nulidade do  débito e a inexistência de relação jurídico-tributária, sob 

pena de estar efetivamente  chancelando flagrante e patente inconstitucionalidade 

e ilegalidade.  

 

6 CONCLUSÃO E PEDIDOS  

 

Ante o exposto, requer seja o presente Recurso Extraordinário admitido, pois 

preenchidos os requisitos formais, e, no mérito, lhe seja dado provimento total para 

que seja  reformada a decisão recorrida e declarada a nulidade do Auto de Infração 

ora vergastado,  tendo em vista a ausência do preenchimento do aspecto material 

da hipótese de incidência do  Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, por 

não existir esforço humano ou sequer uma  obrigação de fazer capaz de ensejar a 

tributação, diante do contrato de locação firmado entre as  partes.   

Nestes termos, pede deferimento.  

Local, data  

Advogado OAB XXX 

REFERÊNCIAS  

 

ATALIBA, Geraldo; BARRETO, Aires Fernandino. Serviço e Pseudo Serviço. Revista 
de  Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais. Ano 11, abr-jun. de 1987, 
nº 40.  
 
BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS: Do texto à norma. São Paulo: Quartier Latin, 2005.  
 
BARRETO, Aires. O ISS na Constituição e na lei. 3ª edição. São Paulo: Dialética, 
2009.  
 
BARRETO, Simone Rodrigues Costa. Conceito Constitucional de Serviços de 
Qualquer  Natureza. São Paulo: Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET.  
 
BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 6ª ed. Noeses, 2013. 
  
BLOG DO AFTM. O ISS dos aplicativos eletrônicas de transporte – O caso UBER. 
2019.  Disponível em: https://tinyurl.com/iss-transporte. Acesso em: 01 Set. 2020.  



 

 
 
 

Equipe 414 - Contribuinte   | 419 

 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em   
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm. Acesso em: 
30 ago. 2020.  
 
BRASIL. Lei Complementar 116 de 31 de julho de 2003. Dispõe sobre o Imposto 
Sobre  Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito 
Federal, e dá  outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm.  Acesso em: 24 agosto. 
2020.   
 
BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o código civil. Disponível 
em  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/10406.  
 
BRASIL. Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário 
Nacional  e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados 
e Municípios.  Brasília. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm. Acesso em:  20 ago. 2020.  
 
BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário  
Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e  
Municípios. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm.  Acesso em: 06 
set. 2020.  
 
BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do 
consumidor e  dá outras providências. Disponível em:   
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 09 
set. 2020.  
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 
nº  446.003-3. Relator: Ministro Celso de Mello. Julgamento em 30 maio 2006. DJ, 
04 ago. 2006.  Disponível em:   
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=386791. 
Acesso em: 07  set. 2020. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Enunciado de Súmula Vinculante nº 31. 
Disponível  em:   
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1286#:~:
text=A%20S 
%C3%BAmula%20Vinculante%2031%2C%20que,presta%C3%A7%C3%A3o%20de%
20ser vi%C3%A7os%2C%20seja%20no. Acesso em: 12 set. 2020.  
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 116.121. Relator Min.  
Octávio Galloti, Tribunal Pleno, julgamento em 11.10.2000, publicado no DJe 
25.05.2001.  Disponível em:   
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=206139&pg
I=1&pgF= 100000. Acesso em: 25 ago. 2020.  
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 603.136. Relator Min. 



 

 

 

 

420 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

Gilmar  Mendes, julgamento em 29.05.2020. Disponível em:   
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/Cons
ultarProcessoEl etronico.jsf?seqobjetoincidente=3756682. Acesso em: 25 ago. 
2020.  
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 605.552. Relator Min. 
Dias  Toffoli. Julgamento em 05.08.2020, publicado no DJe 19.08.2020. Disponível 
em:  http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3792035. Acesso 
em: 08 set. 2020.  
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 651.703/PR. Relator 
Luiz  Fux, Brasília, 29 de setembro de 2016. 
  
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 832.847. Relator Min.  
Roberto Barroso, julgamento em 26.11.2015, publicado no DJe 01.12.2015. 
Disponível em:  
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=308270085&ext=.pdf. 
Acesso em: 25  ago. 2020.  
 
BRITO, Edvaldo. Direito Tributário e Constituição: estudos e pareceres [Livro  
Eletrônico]. São Paulo: Atlas, 2016.  
 
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. Contratos. 8ª ed. Editora Revista dos  
Tribunais. 2016.  
 
COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. Constituição e Código 
Tributário  Nacional. 8ª Edição. Saraiva: 2018.  
 
DE PLACIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico [livro eletrônico]. v.1. 31 ed. Rio de  
Janeiro: Editora Forense. 2014.  
 
DE SOUZA, Rubens Gomes de APUD BARRETO, Simone Rodrigues Costa. Conceito  
Constitucional de Serviços de Qualquer Natureza. Instituto Brasileiro de Estudos  
Tributários - IBET.  
 
DERZI, Misabel Abreu Machado. Tipo ou conceito no Direito Tributário. Revista da  
Faculdade de Direito da UFMG, [S.l.], n. 30-31, fev. 2014. Disponível em:  
https://tinyurl.com/tipo-conceito-misabel-derzi. Acesso em: 09 set. 2020.  
 
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – v. 4: 
Reais. 13ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016.  
 
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD. Curso de Direito Civil – v. 4: Contratos. 
7ª  ed. Salvador: Juspodivm, 2017.   
 
FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – v. 1: Parte  
Geral e LINDB. Salvador: JusPodivm, 2019. 
 
FOSSATI, Gustavo. Constituição Tributária Comentada. São Paulo: Thomson 



 

 
 
 

Equipe 414 - Contribuinte   | 421 

 

Reuters  Brasil, 2020.  
 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil – v. 4:  
contratos. 2 Ed. São Paulo: Saraiva, 2019.  
 
GOMES, Orlando. Contratos. 26º Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.  
 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro – v. 5: Direito das Coisas. 12. 
ed. – São Paulo: Saraiva, 2017.  
 
HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: Atlas, 2012.  
 
LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 
1997  
 
MACHADO, Hugo de Brito. O ISS e a locação ou cessão de direito de uso. 2004.  
Disponível em: https://tinyurl.com/iss-hugo-brito. Acesso em: 23 ago. 2020.   
 
MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. 7. ed. Salvador: JusPodivm, 
2019.  
 
MELO, José Eduardo Soares de; PAULSEN, Leandro. Impostos Federais, Estaduais 
e  Municipais. São Paulo: Saraiva Jus, 2018.  
 
MELO, José Eduardo Soares de; PAULSEN, Leandro. Impostos Federais, Estaduais 
e  Municipais. 8ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.   
 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado, Parte 
Especial  tomo XLVII – Direito das obrigações: Contrato de locação de serviços. 
Contrato de  trabalho. São Paulo: RT, 2013.  
 
MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e prática do imposto sobre serviços. São 
Paulo:  RT, 1984.  
 
PEIXOTO, Marcelo Magalhães; DINIZ, Marcelo de Lima Castro. Imposto sobre 
Serviços  de Qualquer Natureza. In: Martins, Ives Gandra da Silva (Org.). Curso de 
Direito  Tributário. São Paulo: Saraiva, 2010.  
 
SANTOS, Ramon Rocha. Conceito constitucional de serviço tributável pelo ISS. 
Tese  (Doutorado) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Direito, Salvador, 
2019.  
 
SIMÕES, KARINA. Nível 0 a 5: entenda os carros autônomos. Conheça os níveis de  
automação e saiba o que já está disponível no Brasil para o consumidor. Web 
Motors. 2018. Disponível em: 
https://www.webmotors.com.br/wm1/noticias/nivel-0-5-entenda-os carros-
autonomos. Acesso em: 01 de Set. 2020.



 



 

Faculdade Baiana de Direito – Salvador - BA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV TAX MOOT BRAZIL  

Equipe 416 – Contribuinte 

 

 

 

 

 

                                                                      Davi Pinheiro Marques Catanhede 

                                                                      Guilherme de Araújo Pinho Costa 

                                                                                          Mônica Coêlho Costa 

                                                                                 Rafael Peres Peres Nunes 

 



 



 

EXCELENTÍSSIMO MINISTRO DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº  

 

VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA., já qualificada nos autos do processo em 

epígrafe vem, respeitosamente, por meio de seus advogados, devidamente 

qualificados nos autos, apresentar  

 

MEMORIAL DE JULGAMENTO  

 

1. DOS FATOS  

 

1. Trata-se de Recurso Extraordinário com fulcro no artigo 102, III, alínea “c”, da 

Constituição Federal, em face de acórdão que, equivocadamente, reconheceu a 

legalidade da incidência do imposto sobre serviços (ISS), de competência do 

Município requerido, cobrado em auto de infração lavrado diante das atividades 

realizadas pela requerente.  

2. A requerente, Vá e Volte Para Uma Vida Não LTDA., é sociedade empresária que 

adquiriu um software de inteligência artificial, isto é, um programa de computador 

capaz de processar e analisar um conjunto de dados em Big Data com a finalidade 

de realizar previsões, recomendações ou decisões para um determinado usuário 

que contrata o serviço.  

3. Adquiriu também veículos autônomos, ou seja, veículos que não necessitam de 

motoristas para serem conduzidos. Estes veículos operam em conjunto com o 

referido software de inteligência artificial, atendendo aos clientes da requerente 

sempre que solicitam o serviço.  

4. Após o início de suas atividades, a requerente foi surpreendida por uma 

autuação do Município, no qual possui sede e presta serviços, para que recolhesse 

o ISS sobre a suposta prestação de serviço de transporte individual de passageiros 

que estaria realizando.  

5. Entretanto, a requerente realiza tão somente a prestação de serviço de 

inteligência artificial, atividade sobre a qual, à luz da norma que define os serviços 

tributados pelo ISS, a Lei Complementar 116/03, não há, até o presente momento, 
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nenhuma previsão que justifique a cobrança do tributo. Sendo a autuação do fisco 

municipal, portanto, inconstitucional e ilegal, como será demonstrado a seguir.  

 

2. DO DIREITO  

 

6. Tendo em vista as peculiaridades do presente caso, faz-se necessário, 

preliminarmente, compreender a natureza jurídica da inteligência artificial, afinal 

esta é o core business da requerente no exercício de suas atividades. Somente 

assim, será possível determinar o objeto da atividade e o cabimento, ou não, da 

respectiva tributação.  

 

2.1. DA NATUREZA JURÍDICA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  

 

7. Inicialmente, é de suma importância evidenciar o conceito de Inteligência 

Artificial (IA) e, por consequência, a sua natureza jurídica, a fim de discriminar o 

caráter da prestação do serviço desenvolvido por essa nova tecnologia.  

8. Inteligência artificial, segundo Taulli, é o ramo da informática que cuida de 

simular nos computadores aspectos da inteligência humana como aprender a 

experiência, inferir a partir de dados incompletos, tomar decisões em condições 

de incerteza, compreender a linguagem falada, entre outros. Esses aspectos,1 por 

conveniência, recebem, em dubiedade, o mesmo nome do ramo do qual fazem 

parte - inteligência artificial.  

9. Nicholas D. Wright explica que “IA se refere a uma constelação de tecnologias 

relacionadas à IA que, juntos, fornecem soluções poderosas, abrangentes e com 

novas capacidades”. O tratamento amplo dado ao conceito é proposital. Isso,2 

porque nenhuma das tecnologias utilizadas é inteiramente nova, entretanto, a sua 

funcionalidade ocorre de forma revolucionária quando utilizada de forma 

conjunta.3
 

                                                     
1 TAULLI, Tom. Introdução à Inteligência Artificial. Novatec Editora, 2020. p. 34 
2 WRIGHT, Nicholas D. Artificial Intelligence and Democratic Norms - Meeting the Authoritarian 
Challenge. SHARP POWER AND DEMOCRATIC RESILIENCE SERIES. National Endowment for 
Democracy/International Forum for democratic studies. August 2020. p.2 
3 Ibidem. p. 3. 
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10. Assim, essa IA - por meio de um conjunto de técnicas e ferramentas - 

proporciona uma inteligência aos computadores para análise de um alto volume 

de dados (big data), oriundos inclusive de fontes distintas - como vídeo, texto, 

áudio, imagem, xml, etc - e processados de modo a auxiliar uma tomada de 

decisão pela máquina para, posteriormente, ensejar aprendizado do programa de 

computador.4
 

11.De modo prático, a constelação do presente caso é composta pela tecnologia 

(IA), implementada por meio de um programa de computador (software e 

hardware) em um bem móvel (carro), conforme exímia explicação de Antônio 

Carlos Efing e Jailson de Souza Araújo:  

 

A condução de veículos por Inteligência Artificial é fruto da integração de hardware 

(sensores, radares, lasers e processadores com elevada capacidade computacional) 

com software (algoritmos e sistemas de Inteligência Artificial) instalados em um 

veículo automotor normalmente movido à eletricidade ou por sistema híbrido (motor 

à combustão e eletricidade).5 

 

12.Da explicação supra, é possível compreender que a tecnologia de IA não se 

confunde com um mero software. Ademais, sua funcionalidade, ainda que em 

conjunto com as outras tecnologias, difere dos programas de computador 

tradicionais justamente pela inteligência, autonomia do carro durante o 

desenvolvimento de sua atividade.  

13.Nesse sentido, o programa de computador utilizado pelo usuário para a 

solicitação do veículo, nada mais é do que parte integrante da IA. Trata-se, de um 

software, cujo conceito no âmbito normativo está disposto no art. 1º da Lei 

9.609/1998. Veja:  

 

Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em 

linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de 

emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, 

                                                     
4 Idem.  
5 EFING, Antônio Carlos. ARAÚJO, Jailson de Souza. O uso dos carros autônomos, seus riscos e 
perigos Jurídicos. Revista de Direito do Consumidor, vol. 126, 2019. p. 7  
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dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital 

ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.  

 

14.Por fim, no que diz respeito às implicações em matéria tributária dessa 

tecnologia, Hugo de Brito Machado Segundo explica que a economia encontra-se 

em um estado de digitalização das mais diversas atividades, trazendo como 

desafio para o sistema tributário brasileiro a identificação de quais fatos podem 

ser alcançados:  

 

Daí a necessidade de se pensarem tributos com estruturas e perfis novos, diversos, 

que sejam capazes de alcançar as novas formas de produção de riqueza, tributando-

as com justiça e repartindo com equidade – entre os diversos países do globo - a 

competência para fazê-lo, ou as receitas daí advindas.6
 

 

15.Diante disso, compreendida a natureza jurídica da inteligência artificial, 

passemos agora a identificação do objeto da atividade da Requerente, 

demonstrando, de forma pormenorizada, que nenhum dos serviços previstos na 

Lei Complementar 116/03 descreve adequadamente sua atividade.  

 

2.2. DA NÃO INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE O SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  

 

2.2.1. DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA  

 

16.A Constituição brasileira prevê, em seu art. 5º, inciso II, que “ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.  

17.Tal dispositivo expressa uma característica fundamental do Estado 

Democrático de Direito, que é a reserva de lei, por parte do ente estatal, para a 

imposição de obrigações dos cidadãos que estão sob a sua jurisdição. O 

significado de lei, no dispositivo acima referido, faz menção a todo ato normativo 

ordinariamente editado pelo Poder Legislativo, ou, extraordinariamente, pelo Poder 

                                                     
6 SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Tributação e Inteligência Artificial. 4º ANIVERSÁRIO DA RJLB 
(JANEIRO 2019) PALESTRAS. RJLB, Ano 6 (2020). p. 62  
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Executivo, como ocorre quando é formulada uma Medida Provisória (art. 62, CF).  

18. No âmbito do direito tributário, o princípio da legalidade encontra amparo no 

texto constitucional não apenas no artigo supracitado, mas também no art. 150, I, 

que afirma que “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: exigir ou 

aumentar tributo sem lei que o estabeleça”.  

19. Esse comando constitucional reproduz a ideia de que a lei tributária deve 

resguardar os interesses do contribuinte evitando a arbitrariedade na cobrança de 

tributos, isto é, deve haver o estabelecimento prévio e legal do fato que dará ensejo 

ao recolhimento do tributo.  

20. Nas palavras do professor Roque Carrazza:  

 

“(...) os tributos só podem ser instituídos e arrecadados com base em lei. Este 

postulado vale não só para os impostos, como para as taxas e contribuições que, 

estabelecidas coercitivamente, também invadem a esfera patrimonial privada. No 

direito positivo pátrio o assunto foi levado às últimas consequências, já que uma 

interpretação sistemática do Texto Magno revela que só a lei ordinária (lei em sentido 

orgânico-formal) pode criar ou aumentar tributos. Dito de outro modo só à lei-tomada 

na acepção técnico-específica de ato do Poder Legislativo, decretado em obediência 

aos trâmite e formalidade exigidos pela Constituição - é dado criar ou aumentar 

tributos.”7 

 

21. Sendo assim, a instituição de qualquer tributo exige lei, em sentido formal que 

traga em seu bojo todos os critérios identificadores do fato jurídico tributário e 

também da relação jurídica tributária, não podendo, portanto, qualquer aspecto da 

regra matriz de incidência ser estabelecido por veículo diverso.  

22. Considerando que o objeto da atividade da Recorrente é primordialmente a de 

prestação de serviço de inteligência artificial, as decisões prolatadas pelas 

instâncias ordinárias que julgaram improcedentes os pedidos da ora recorrente, 

mantendo a cobrança do ISS sobre o serviço prestado pela empresa, feriram de 

morte o princípio constitucional da legalidade tributária, haja vista que não há no 

ordenamento pátrio qualquer menção da incidência desse imposto sobre tal 

                                                     
7 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. Malheiros, 2007. p. 95 
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serviço.  

23. Portanto, não resta dúvidas que esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, 

guardião da Constituição, não manterá as decisões outrora proferidas, 

considerando tamanha violação aos arts. art. 5º, II, e 150, I da Carta Magna.  

24. A manutenção das decisões das instâncias ordinárias, além de ser 

explicitamente inconstitucional, enseja em prejuízos injustificados para a empresa 

ora recorrente e as suas concorrentes na prestação do serviço de inteligência 

artificial.  

25. Deve se levar em conta também que diante do cenário atual da pandemia 

ocasionada pelo Covid-19, diversas empresas estão lidando com infortúnios 

financeiros incalculáveis, sendo que muitas já estão em processo de falência. O 

setor de inovação tecnológica, evidentemente, não ficou de fora dessa crise. A 

cobrança inconstitucional do ISS na situação em tela, certamente não contribuirá 

para o restabelecimento dos contribuintes.  

26. Sendo assim, não resta dúvidas de que a cobrança de ISS referente a prestação 

de serviços de inteligência artificial é inconstitucional, uma vez que viola de modo 

evidente o princípio constitucional da legalidade tributária.  

 

2.2.2. DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL  

 

27. A competência tributária pode ser compreendida como a competência que é 

outorgada aos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) 

para instituir, modificar e até mesmo extinguir algum tributo.  

28. Luciano Amaro, define o termo como sendo: “(…) o poder de criar tributos é 

repartido entre os vários entes políticos, de modo que cada um tem competência 

para impor prestações tributárias, dentro da esfera que lhe é assinalada pela 

Constituição.”8
 

29. Temos, assim, a competência tributária — ou seja, a aptidão para criar tributos 

— da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todos têm, dentro 

de certos limites, o poder de criar determinados tributos e definir o seu alcance, 

                                                     
8 AMARO, Luciano da Silva. Direito Tributário Brasileiro. Saraiva Educação SA, 2011. p. 93. 
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obedecidos os critérios de partilha de competência estabelecidos pela 

Constituição. A competência engloba, portanto, um amplo poder político no que 

respeita a decisões sobre a própria criação do tributo e sobre a amplitude da 

incidência, não obstante o legislador esteja submetido a vários balizamentos.”  

30. A competência outorgada aos municípios para instituir a cobrança do ISS 

encontra amparo legal no art. 156 da Constituição Federal e também na Lei 

Complementar 116 de 2003.  

31. O art. 156, III da Carta Magna dispõe que compete aos municípios instituir 

impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, 

definidos em lei complementar.  

32. A Constituição, portanto, não institui tributos diretamente, mas distribui 

competências tributárias aos entes da Federação. A competência tributária, por 

sua vez, é delimitada através da discriminação de uma regra matriz. Desse modo, 

os municípios e o Distrito Federal devem analisar com atenção a regra matriz 

colacionada no art. 156, III e as normas gerais e definições estabelecidas pela Lei 

Complementar 116 de 2003.  

 

2.3. DO OBJETO DA ATIVIDADE - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  

 

33. A atividade da Vá E Volte Para Uma Vida Não Ltda pode ser descrita em 4 

etapas. Primeiro, um cliente que possua um smartphone com acesso ao aplicativo 

da empresa, informa um destino à sua escolha. Esse destino não precisa 

necessariamente ser um local geograficamente específico. Há a possibilidade, por 

exemplo, de se informar como destino “conhecer a cidade”, “se divertir”, “encontrar 

uma pessoa com interesses em comum, para se relacionar” ou mesmo “potenciais 

clientes para um negócio”.  

34. A segunda etapa ocorre com o envio de um carro de propriedade da empresa 

até a localização do cliente.  

35. A terceira e principal etapa da atividade ocorre a partir do momento em que o 

cliente entra no carro. No que tange à condução, o carro é do tipo autônomo, que 

não necessita de motorista para ser conduzido. Sua tecnologia envolve sensores 

de localização, GPS, infravermelho e câmeras de reconhecimento do ambiente. O 
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software de inteligência artificial, por sua vez, processa e analisa um conjunto de 

informações proveniente de três origens, (i) as captadas pelo veículo autônomo, 

(ii) pelo aplicativo instalado no smartphone do cliente, e também (iii) as contidas 

nas redes sociais e no cadastro do cliente junto a requerente. Com essas 

informações, a tríade composta pelo carro, aplicativo e software proporcionam 

uma experiência personalizada de acordo com as preferências ou necessidades 

do usuário.  

36. Por fim, a quarta e última etapa da atividade se dá com a cobrança pelo serviço, 

que considera a sua duração em tempo e, quando houver deslocamento com o 

veículo, a distância percorrida. O pagamento é sempre realizado por meio de 

cartão de crédito, por uma questão de comodidade, previamente cadastrado pelo 

cliente no aplicativo.  

37. Se o destino escolhido for “conhecer a cidade”, o veículo poderá levar o cliente 

aos principais pontos turísticos da região, inclusive narrando fatos históricos, 

culturais e econômicos, destacando aqueles que, com base no perfil do cliente, lhe 

despertem maior interesse. Uma análise precipitada sob essa situação poderia 

concluir que se trata de um serviço de passeio turístico ou de guia de turismo, itens 

9.02 e 9.03 respectivamente da lista anexa de serviços da Lei Complementar 

116/03.  

38. Se o destino escolhido for “se divertir”, o serviço de IA poderá recomendar ao 

cliente uma música ou filme para se assistir dentro do próprio veículo, não 

havendo sequer transporte a um restaurante, cinema ou teatro, por exemplo. O 

software também pode servir bebidas e alimentos, regular o ar condicionado e a 

iluminação do interior do veículo para dar mais conforto ao cliente. Uma análise 

precipitada sob essa situação poderia concluir que se trata de um serviço de 

entretenimento previsto item 12 da Lei Complementar 116/03.  

39. A atividade também não envolve terceiros, uma vez que (i) os clientes da 

requerente a contratam diretamente, por meio do seu aplicativo de celular, (ii) os 

veículos são de propriedade da requerente, e (iii) estes são guiados sem a 

presença de motorista. Descartando-se, assim, a hipótese de serviço de 

intermediação de negócios prevista no item 10 da lista de serviços da Lei 

Complementar 116/03, entre passageiros e motoristas, através de um software ou 
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não, tal como na Uber, 99pop e Cabify.  

40. Mesmo se o destino escolhido for “encontrar potenciais clientes para um 

negócio”, não há o que se falar em intermediação de negócios, pois o serviço 

poderá levar o cliente até as pessoas ou empresas que julgar adequadas, caso a 

caso, utilizando as informações que possuir, independentemente dessas pessoas 

ou empresas possuírem cadastro perante a requerente. Esta, por sua vez, não 

participa financeiramente dos negócios que eventualmente ocorrerem a partir das 

recomendações de IA que fizer, uma vez que a cobrança pelo serviço se dá apenas 

em função da sua duração em tempo e, quando houver deslocamento com o 

veículo, da distância percorrida.  

41. Na maioria dos casos, o transporte do cliente pelo veículo autônomo se mostra 

necessário e indispensável para a prestação do serviço da requerente. O que não 

significa dizer que transporte de pessoas seja a atividade em si, como alega o 

Município, fazendo referência ao item 16.02 da Lei Complementar 116/03. Pelo 

contrário, o transporte é ato secundário, acessório ao serviço, neste caso, de 

inteligência artificial. Da mesma forma, apenas para exemplificar, ao se realizar 

uma compra de um produto físico pela internet, o frete ou transporte do produto, 

da loja ao consumidor final, é necessário e indispensável. Porém o fato de haver 

transporte não altera a natureza do contrato desse caso que é de “compra e 

venda”.  

42.Também é excessivo dizer que a atividade da requerente se trata de um 

licenciamento ou cessão de direito de uso do software de inteligência artificial, 

serviço previsto no item 1.05 da Lei Complementar 116/03, pois, se assim fosse, a 

utilização do veículo autônomo na atividade seria dispensável.  

43. Não há o que se falar em locação de bem móvel, no caso, dos veículos, uma 

vez que estes não são capazes de, sozinhos, desempenhar a atividade em 

discussão. Apresentam-se apenas como um dos instrumentos, ferramentas, 

necessários para que, em conjunto com o aplicativo e o software de IA, conceba-

se a inteligência artificial.  

44. O objeto da atividade da Vá e Volte Para Uma Vida Não LTDA., em outras 

palavras o que se quer ao contrata-lá, é o produto “inteligência artificial” que, como 

definimos antes, se trata de uma previsão, recomendação ou decisão ao usuário 
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da prestação de serviço, também identificada, em dubiedade, pela expressão 

“inteligência artificial”.  

 

2.3.1. DA TAXATIVIDADE DA LISTA DE SERVIÇOS SUJEITOS AO ISS  

 

45. O Egrégio Supremo Tribunal Federal julgou no dia 29/06/2020 o tema 296 da 

repercussão geral. A controvérsia orbitava em torno da taxatividade da lista de 

serviços anexa à lei complementar 116, tendo como ponto de partida o disposto 

no artigo 156, inciso III da Constituição Federal.  

46. A tese estabelecida foi a de que “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a 

que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a 

incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei 

em razão da interpretação extensiva”.  

47. Não ocorreu, portanto, modificação significativa na jurisprudência da Corte 

Suprema que, em decisões anteriores já havia compreendido que, de fato, a lista 

colacionada na Lei Complementar 116 era taxativa, mas que cada um dos seus 

tópicos poderia abrigar interpretação ampla.  

48. O que se vislumbra no presente caso concreto, conforme demonstrado 

anteriormente, é a ausência de vinculação do serviço de inteligência artificial com 

quaisquer dos itens presentes na lista anexa à Lei Complementar 116.  

49. Desse modo, estamos diante de uma situação violadora da recentíssima tese 

formulada por esse E. Tribunal. Isso porque, é conferida à lei complementar a 

possibilidade da descrição dos serviços em que irá incidir o ISS, sendo permitida 

também a interpretação extensiva das atividades inerentes a eles.  

50. Entretanto, não há na lista da lei complementar a categoria compreendida 

como prestação de serviço de inteligência artificial e nas decisões proferidas nas 

instâncias ordinárias não se comprovou a vinculação desse tipo de serviço a 

qualquer dos itens da lista.  

51. De fato, se trata de serviço de natureza jurídica e características peculiares, e 

que exigem descrição específica no rol taxativo da lista da Lei complementar 116, 

sob pena de contraria a interpretação dada por essa e. Corte ao artigo 156, III, da 

Constituição Federal.  



 

 

 
 

Equipe 416 - Contribuinte | 435 

 

52. Assim sendo, para que essa e. Corte não incorra na manutenção de 

precedentes que vão na contramão da tese de repercussão geral firmada no tema 

296, violando, consequentemente, o disposto no artigo 156, III, é que se faz 

necessária a modificação das decisões proferidas em instâncias ordinárias.  

53. Não há previsão legal na lista anexa da Lei complementar 116 para a incidência 

do ISS sobre a prestação de serviços de inteligência artificial.  

54. Ou seja, se não há previsão legal, por tabela é inconcebível a tributação do 

serviço fornecido pela ora recorrente, posto que sequer é possível a contagem do 

prazo anual ou nonagesimal para fins de arrecadação do tributo.  

55. A manutenção das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, então, nada 

mais é do que a maculação explícita ao princípio constitucional da anterioridade 

tributária, em suas duas manifestações e o esvaziamento de sua razão de ser que 

é a provisão de segurança jurídica ao contribuinte.  

56. Assim sendo, a única hipótese que resta cabível para que seja praticada a 

cobrança em observância à Constituição é com a inclusão do serviço de 

inteligência artificial na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003 como passível 

de tributação, ainda assim se submetendo aos princípios constitucionais da 

anterioridade de exercício e nonagesimal.  

 

3. DO PEDIDO  

 

Diante das razões de fato e de direito aqui expostas, requerer a Recorrente que:  

1. Seja conhecido o presente Recurso Extraordinário, pois estão sendo atendidos 

os requisitos formais de admissibilidade previstos nos arts. 102, § 3º, da CF, e 

1.029 do CPC;  

2. Seja provido o Recurso Extraordinário para reconhecer que a atividade exercida 

pela recorrente, ainda que tratando-se de prestação de serviço, não se enquadra 

em nenhum dos itens taxativamente listados na LC 116/03, nem mesmo em 

interpretação extensiva, revertendo-se, desse modo, os r. julgados das instâncias 

ordinárias que mantiveram o lançamento do Imposto Sobre Serviços (ISS);  

3. Seja condenada a Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.  
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Termos em que pede deferimento.  

Local, data.  

Advogado(a) OAB/UF nº ...



 

Faculdade Baiana de Direito – Salvador - BA 
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SÍMBOLOS, SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

 

% - por cento  
§ - parágrafo  
n° - número  
art. – Artigo  
c/c - combinado com  
CC - Código Civil de 2002  
CF - Constituição Federal de 1988  
CPC - Código de Processo Civil  
CTN - Código Tributário Nacional  
ISS - Imposto Sobre Serviço  
RE - Recurso Extraordinário  
GPS - Global Positioning System   
LC - Lei Complementar  
STF- Supremo Tribunal Federal 

 

 

I. DA SINOPSE FÁTICA  

 

Trata-se de ação interposta pela empresa Vá e Volte Para Uma Vida Não 

LTDA em face  do Município recorrido, o qual autuou, indevidamente, a sociedade 

empresária recorrente com  fito de que passasse a recolher ISS incidente sobre sua 

atividade empresarial, afirmando estar  sendo prestado serviço de transporte 

individual de passageiros, como ocorre com Uber, 99pop  e Cabify.   

A atuação da empresa autuada, por sua vez, consiste basicamente na 

disponibilização de  veículos de sua propriedade para que transportem pessoas 

dentro dos limites do Município onde  possui sede. Esses automóveis possuem 

condução autônoma, permitindo que o usuário, após  indicar seu destino na 

plataforma digital da empresa, realize uma viagem contratada com o  tempo, a 

velocidade e o caminho escolhidos pelo passageiro ao qual foi cedido o carro pela  

empresa, mediante pagamento do usuário, o qual é calculado com base no tempo e 

na distância  percorrida por ele. Esclareça-se que os carros utilizados pela 
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recorrente estão no nível 5, o  último, no qual a automação completa, ou seja, o 

veículo se conduz completamente sozinho,  não sendo necessária a intervenção do 

motorista, cabendo a ele apenas indicar o seu destino  (ALVES, 2018).  

Ressalta-se que, ao solicitar o carro, o usuário tem seu requerimento 

conectado  diretamente com o veículo através do aludido aplicativo, de modo que a 

conexão entre usuário  e veículo não sofre qualquer intervenção humana, desde a 

contratação, a utilização até a  finalização da locação, sendo realizadas 

automaticamente tão somente por algoritmos.   

Essa atividade, por seu turno, é completamente diversa do serviço de 

transporte,  sobretudo por não haver nenhum esforço humano, que é requisito 

indispensável para a  caracterização de serviço, bem como para o contrato de 

transporte, que, de acordo com a  legislação pátria, é realizado por uma pessoa.   

Diante dessa divergência, a empresa autuada ingressou com ação judicial 

requerendo a  anulação da autuação, demonstrando a não configuração da 

prestação de serviço e do contrato  de transporte, o que enseja na ausência de um 

dos elementos imprescindíveis para incidência  do tributo, o fato gerador.   

Em ato contínuo, a Recorrente demonstrou que a atividade da empresa se 

trata tão  somente da cessão do veículo, que prescinde de um humano para dirigir, 

para que o usuário o  utilize de acordo com suas preferências, configurando, assim, 

uma locação, a qual não pode ser  objeto de tributação de ISS, conforme 

entendimento sumular vinculante.   

Isto posto, tendo em vista a evidente violação aos dispositivos 

constitucionais que tratam  do conceito de serviço e do princípio da legalidade em 

sentido estrito, a Recorrente apresentou  

Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, com fito de que seja 

reconhecida a  inconstitucionalidade do ato administrativo que deu ensejo à 

autuação indevida, nos termos da  jurisprudência e do ordenamento pátrios, como 

será demonstrado a seguir.  
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II. DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE SERVIÇO. DO FATO GERADOR DO  IMPOSTO 

SOBRE SERVIÇO. DA INEXISTÊNCIA DE ESFORÇO HUMANO,  ELEMENTO 

NECESSÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DE SERVIÇO 

 

A Constituição Federal brasileira se diferencia das constituições da maioria 

dos outros  países, como Estados Unidos, França e Itália, que elencam princípios 

genéricos para que a lei  infraconstitucional estabeleça os dispositivos mais 

específico do Direito Tributário  (GRUPENMACHER, 2014), a medida em que elenca 

diversos princípios tributários em suas  normas, dando-lhes um status superior às 

legislações pátrias, configurando-se como a  constituição mais extensa e 

minuciosa em tema de tributação (COELHO, 2011, p.43).  

Nesses termos, ressalte-se que a CF, em sua rigidez, além de não permitir 

que a legislação  infralegal altere aquilo que foi determinado pelo constituinte 

originário, impõe diversas  limitações ao poder de tributar do Estado. Dentre essas 

limitações constitucionais, está previsto  o Princípio da Legalidade, previsto no art. 

150, I, da Constituição Federal de 1988.  

Nesse dispositivo, há a previsão da a “estrita legalidade”, que é esse princípio 

em seu  sentido estrito, aplicável à incidência tributária, mais específica do que a 

exigência disposta no  art. 5º, II, CF/88 (MACHADO SEGUNDO, 2019, p. 58). Na lógica 

da ordem constitucional  tributária, portanto, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios exigir  tributo sem lei que o estabeleça, nos termos 

das normas constitucionais, limitando, assim, a  competência dos entes federativos.   

Ou seja, para um tributo ser cobrado, deve haver previsão expressa, não 

apenas do dever  de pagá-lo, mas também de todos os seus atributos, nos termos 

do art. 97 do CTN, que elenca,  dentre estes, a definição do fato gerador, do 

contribuinte e dos responsáveis tributários, até  mesmo porque esse artigo arrola 

taxativamente os casos reservados à lei ordinária da entidade  pública investida 

constitucionalmente da competência para decretar o tributo, ressalvadas  exceções 

previstas na CF/88.(DERZI, Aliomar Baleeiro Misabel, 2018, p. 1359).  

O Imposto Sobre Serviço, analisado no caso em tela, incide, por seu turno, 

incide, assim,  sobre a prestação de serviços. É esse o núcleo da regra-matriz do 

tributo, é esse, portanto, seu  critério material. No entanto, não é qualquer prestação 

de serviço que gera a incidência do ISS.  Nas palavras de Marçal Justen Filho (1985, 
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p. 80l), a incidência ocorre diante da “prestação de esforço (físico-intelectual) 

produtor de utilidade (material ou imaterial) de qualquer natureza,  efetuada sob 

regime de Direito Privado, que não caracterize relação empregatícia”.  Assim, no 

caso em apreço, com fito de cumprir a exigência constitucional do Princípio  da 

Legalidade, é essencial analisar, primeiramente, o fato gerador do Imposto Sobre 

Serviço, o  qual tem como centro o conceito de “serviço” à luz da CF/88.  

O conceito de serviço, por seu turno, é plurissignificativo, não é por outro 

motivo que a  Academia de Ciência de Lisboa registra essa palavra com 34 

significados, nos quais, em todos,  ser verifica a ideia de uma ação que atende uma 

necessidade de outrem. (HUGO DE BRITO  MACHADO, 2004). Assim, em uma 

linguagem comum, que traz a gênese do conceito de  serviço, tem-se que o serviço 

é a “ação de ser útil” ou o “ato de servir”, motivo pelo qual é essa  a denominação 

utilizada, por exemplo, em forças armadas quando alguém está realizando  tarefas 

executadas em benefício ou por mando de outrem. (Academia de Ciências de 

Lisboa,  Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Verbo, 2001, vol. II, pág. 

3400/3401).   

Nestes termos, conclui-se, desde logo, que o “serviço é o ato ou efeito de 

servir, de dar  de si algo em forma de trabalho” (Dicionário HOUAISS, 1a edição, 

Objetiva, Rio de Janeiro,  2001, pág. 2559), e, diante disso, o núcleo do conceito de 

serviço pressupõe a ideia de ação  humana destinada ao atendimento de outrem.  

Verificada a conceituação de serviço em uma linguagem comum, importa 

ressaltar que,  embora a Constituição não traga expressamente o conceito de 

serviço, para fins de incidência  do ISS, não há nenhum prejuízo ou dúvida restante 

ao operador do direito de que o serviço  pressupõe uma atividade humana, isto é, 

um esforço intelectual ou físico de alguém para que  preste serviço a outrem, o que 

caracteriza ainda a bilateralidade, atributo essencial do contrato  de prestação de 

serviço, nos termos do Código Civil de 2002 (PAULSEN; MELO, 2013, p.  339).  

O Código Civil de 2002, em seu art. 605, dispõe, por sua vez, que serviço 

pressupõe não  somente uma atividade humana, mas também vincula àqueles que 

firmaram o contrato, não  podendo o prestador, sem aprazimento da outra parte, dar 

substituto que os preste, ou o tomador  do serviço transferir a outrem o direito aos 

serviços ajustados.   

Nessa perspectiva, Nobres Ministros, é importante destacar, desde logo, que, 
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diferente do  que foi discutido no RE nº 651703/PR, no caso em apreço não há como 

fito a descaracterização  do conceito de serviço pelo simples fato de não ser 

obrigação de fazer, mas se busca tão somente  evidenciar a necessidade da 

existência de bilateralidade e de esforço humano por parte do  prestador para que 

seja caracterizada a prestação de serviço, a qual resta evidente pela gênese da 

palavra serviço e por todo o exposto neste tópico, acolhido, inclusive, pela 

jurisprudência e  pela doutrina pátria.   

Como dito, a atividade ocorrida se resume na solicitação, via aplicativo, de 

um carro  completamente autônomo que independe de qualquer ação humana, 

como a ação do motorista  do Uber, que possui a autonomia de recusar viagens, 

escolher rotas e conduz o carro da maneira  que melhor entender, por exemplo. 

Nesse último caso há a configuração de serviço pelo esforço  humano empreendido 

pelo condutor do veículo, bem como a sua vontade, uma vez que o  motorista desses 

aplicativos é o próprio prestador do serviço, sendo o aplicativo apenas um  

intermédio entre o passageiro e ele. No primeiro caso, que é o caso aqui discutido, 

não há esse  esforço humano nem mesmo vontade ou autonomia configurada na 

bilateralidade, já que só há  a solicitação do usuário e o encaminhamento do carro 

mediante contraprestação, sem qualquer  intervenção humana.  

Importa ressaltar que há tão somente uma cessão do veículo por tempo, 

velocidade e  caminho determinados pelo usuário, que usufrui do automóvel de 

acordo com suas preferências,  sem configuração da prestação de um serviço.  

Como dito, o ordenamento jurídico, em harmonia aos preceitos 

constitucionais, já  presume que, para haver um serviço, há, anteriormente, a livre 

vontade de duas pessoas, o  necessário esforço humano e a vinculação delas ao 

objeto do contrato. É, nesse sentido, o  entendimento da doutrina majoritária. A título 

de exemplo, passa-se a analisar o conceito dado  a serviço por grandes 

tributaristas.  

Segundo Leandro Paulsen (2019), o cerne da materialidade do ISS não se 

restringe a  “serviço”, mas a uma prestação de serviço, compreendendo um negócio 

jurídico relativo a uma  obrigação de “fazer”, a qual o Direito Privado define como a 

prestação de uma utilidade ou  comodidade a terceiro, de modo personalizado e 

incindível, diferente da obrigação de “dar”.  Paulsen (2019) ainda verifica que a 

“prestação de serviço”, sobre a qual incide o ISS, não é  atrelada necessariamente a 



 

 

 

 

444 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

um resultado específico, mas sim a um “fazer, mediante esforço  pessoal”.  

Kyoshi Haraba, assevera que a prestação de serviço é produto de esforço 

humano, que  se apresenta sob forma de bem imaterial ou material e tem como 

objeto da prestação a própria  atividade. Cláudio Carneiro, por sua vez, impõe como 

requisito para prestação de serviço a  necessidade da “prestação” com o esforço 

humano, em função do intelecto, ou apenas  fisicamente”. 

Ademais, Paulo de Barros Carvalho, elucidando qualquer dúvida quanto à 

materialidade  do ISS, evidencia o caráter da bilateralidade. Em vista disso, torna-se 

invariavelmente  necessária a existência de duas pessoas diversas, na condição de 

prestador e de tomador”.  

Aires F. Barreto (2003), por fim, reforça que prestação de serviço é todo o 

esforço  humano desenvolvido em benefício de outra pessoa, e define como serviço 

tributável “o  desempenho de atividade econômica apreciável, sem subordinação, 

produtiva de utilidade para  outrem, sobre regime de direito privado, com fito de 

remuneração, não compreendido na  competência de outras esferas de governo.” 

(Aires F. Barreto, 2009).  

Inclusive, esse é o entendimento, não somente da doutrina pátria, mas 

também o  consolidado no Supremo Tribunal Federal. O Ministro Marco Aurélio, 

reconheceu, no  julgamento do RE nº 116.121-3 / SP, que “somente a prestação de 

serviços, envolvido na via  direta o esforço humano, é fato gerador do tributo em 

comento (ISS)”.   

O requisito do esforço humano para enquadramento da atividade como 

serviço foi  reconhecido ainda pelos Ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin 

no julgamento do  Recurso Extraordinário 651703 / PR.   

Ocorre que, no caso em apreço, é fato incontroverso que não há nenhuma 

intervenção  humana na contratação do carro autônomo, via aplicativo, por aquele 

que será levado até o  destino escolhido, uma vez que o carro é completamente 

movido pela inteligência artificial,  através de algoritmos, impossibilitando a 

configuração dos requisitos essenciais de  caracterização de serviço: a 

bilateralidade e o esforço humano, intelectual ou físico.   

Tanto é que o usuário do aplicativo em questão, ao solicitar o carro, tem seu 

requerimento  conectado diretamente com o veículo através do aludido aplicativo. 

Ou seja, tal conexão entre  usuário e veículo não sofre qualquer intervenção de 
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terceiros por parte da empresa autuada,  sendo realizada automaticamente tão 

somente por algoritmos.   

Importa ressaltar ainda que, no artigo 110 do Código Tributário Nacional, a lei 

tributária  não pode alterar a definição ou conteúdo ou o alcance de conceitos e 

formas trazidos pelo  Direito Privado, os quais foram trazidos pelo CC, mas também, 

mesmo que de forma implícita,  na CF/88.   

Esse artigo, que, obviamente não impede a evolução dos institutos de Direito 

Privado, no  âmbito do próprio Direito Privado (não impede, v.g., que uma lei altere 

o conceito de herança  no Código Civil), veda, por sua vez, o descolamento, a 

qualquer tempo, entre a acepção  tributária e a civilística do termo empregado pela 

Constituição para atribuir as competências  impositivas (impedindo, p.ex., que o 

imposto sobre heranças incida sobre algo que, naquele momento, não é 

considerado herança para fins privados). (BREYNER, Menezes Frederico.  

SANTIAGO, Igor Mauler).  

Por consequência lógica, não se pode afastar aquilo que exige a Constituição 

e o Código  Civil acerca da necessidade de bilateralidade e do esforço humano, seja 

intelectual ou físico, de  alguém em favor de outrem, como explicado, para 

caracterização da prestação de serviço.  

O autor Humberto Ávila (2009, pág. 160) reforça que “a CF/88 ao utilizar o 

termo  ‘serviços’ na regra de competência tributária municipal, incorporou o 

conceito  infraconstitucional pré-constitucional de obrigação de fazer, cujo núcleo 

semântico é o esforço  humano empreendido em benefício de outrem”. E, uma vez 

definidos os âmbitos  constitucionais de incidência, estão delimitados os fatos 

geradores, sem os quais não pode haver  incidência tributária (MACHADO 

SEGUNDO, 2019, p. 272).  

Ora, Nobres Ministros, a expressão “definidos em lei complementar” trazida 

pela CF,  em seu art. 156, inciso III, não autoriza que seja conceituado como serviço 

aquilo que  efetivamente não o é, sob pena de subverter a hierarquia do sistema 

positivo brasileiro,  conforme alerta Paulo de Barros Carvalho (1993, p. 135), pois o 

constituinte limitou a  competência tributária dos Municípios.  

Hugo de Brito Machado Segundo (2019, P. 73) complementa que, de acordo 

com a lei,  se o imposto só pode ser exigido em determinada situação, mas o é 

exigido mesmo que não  reste observada essa situação (tendo ele tentado provar a 
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ocorrência do prejuízo e sido cerceado  em seu direito de fazê-lo), a lei estará sendo 

evidentemente violada, fazendo-se letra morta da  garantia de que os tributos 

somente podem ser exigidos nos termos da lei.  

Se a Constituição instituiu um tributo, elegendo como fato gerador um 

contrato, neste  caso, de prestação de serviços, o legislador não pode restringir, por 

via complementar, o campo  de alcance de tal ato ou negócio, nem sequer ampliá-

lo a outras situações.   

Nessa lógica, só incide ISS sobre os atos e os fatos que se possam qualificar,  

juridicamente, como serviços. No presente caso, todavia, a atividade da empresa 

consiste  exclusivamente em intermediar o contato com os passageiros e o 

pagamento por meio de  algoritmos, sem nenhuma intervenção humana, e, assim, 

sem nenhum serviço prestado.  

Isto posto, não estando configurado, no caso em tela, a prestação de um 

serviço, de acordo  com o que elenca a Constituição e o Código Civil, não há 

possibilidade sequer da lei  complementar acrescentar a atividade da empresa 

recorrente como uma hipótese de incidência  de ISS, por evidente vedação legal. 

 

III. DA INOCORRÊNCIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - NÃO  CONFIGURAÇÃO DA 

HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA PREVISTA NA LEI 

 

No auto de infração discutido nesta lide, o fisco municipal determinou, como 

já narrado,  que a empresa passasse a recolher Imposto Sobre Serviço em razão de 

suposta prestação de  serviço de transporte. Incabível, todavia, é tal autuação, haja 

vista que a recorrente não realiza  qualquer tipo de serviço, como demonstrado no 

tópico anterior, tão pouco serviços de  transporte, como será demonstrado a seguir.  

A partir da análise do conceito constitucional de serviço e do fato gerador do 

ISS, torna se evidente a necessidade de esforço humano para a configuração de 

prestação de serviço, até  mesmo porque o Código Civil é cristalino ao falar da 

bilateralidade e do esforço humano, seja  físico ou intelectual, para a configuração 

da prestação de serviço, o que é acolhido pela doutrina  e pela jurisprudência pátria.  

A empresa recorrente, por seu turno, apenas cede seus carros, que são 

completamente  autônomos, não necessitando de nenhum humano para dirigir 

presencialmente ou para  manuseá-lo à distância. Ao solicitar um carro autônomo, 
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o aplicativo, de forma completamente  automática, verifica o carro disponível e envia 

um comando para que se dirija ao local indicado  pelo usuário, que ficará na posse 

do veículo, utilizar-lo-á como bem entender e pagará, ao fim,  um valor calculado 

pelo aplicativo com base na quilometragem percorrida e no tempo de  utilização do 

automóvel.   

Uma simples análise dessa atividade permite verificar que se trata tão 

somente de cessão  de usufruto dos automóveis da empresa, sem qualquer 

intervenção ou humano, bilateralidade  e, consequentemente, tão pouco há 

prestação de serviços, não devendo, desse modo, incidir  Imposto Sobre Serviço.  

Para que seja comprovada essa ausência de incidência de ISS, faz-se 

necessário analisar,  a priori, a regra matriz de incidência do aludido tributo, a qual, 

segundo Paulo de Barros  Carvalho (2012, p. 60), consiste em uma norma em 

sentido estrito, geral e abstrata.  

O exame da regra de incidência, trazida pelo jurista, torna-se essencial a 

medida que  prescreve o fato de conteúdo econômico (hipótese) que, caso 

observado, gera,  consequentemente, um vínculo obrigacional entre o Estado, na 

condição de sujeito ativo, e a  pessoa física ou jurídica, que figurará como sujeito 

passivo. Nessa relação, o primeiro (sujeito  ativo) ficará investido do direito de exigir 

do segundo (sujeito passivo) o pagamento de  determinada quantia em dinheiro, 

assim como o sujeito passivo ficará obrigado de realizar esse  pagamento 

(CARVALHO, 2012, p. 141). 

Em outras palavras, a regra matriz de incidência de um tributo é composta 

pela hipótese  e pela consequência. Aquela prevê o comportamento de alguma 

pessoa (critério material),  condicionado no tempo (critério temporal) e no espaço 

(critério espacial). A consequência, por  seu turno, trata da previsão de um critério 

pessoal (sujeito ativo e sujeito passivo) e um critério  quantitativo (base de cálculo 

e alíquota) (CARVALHO, 2012, p. 142). Em síntese 

 

Regra  Matriz  de  Hipótese  

Critério  material 

 

Consequência  

Critério   
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Critério  pessoal  

Sujeito  ativo  

 

Destaque-se que é preciso a observância da integralidade dos elementos 

previstos na  hipótese para que se concretize a consequência, ou seja, para que 

nasça a obrigação tributária.  Luís Eduardo Schoueri (2018, p. 504) brilhantemente 

aduz que “se o fato jurídico tributário  dará nascimento à obrigação tributária, não 

há fato jurídico tributário se algum dos fatos que  compõem o ´factum` descrito na 

hipótese ainda não se tiver concretizado”.  

Isto posto, a ausência de qualquer desses requisitos afasta a incidência do 

tributo. Na  presente demanda, todavia, o critério material, ou seja, “a situação 

legalmente apta para gerar  a obrigação tributária” (SCHOUERI, 2018, p. 510) está 

ausente. Isso porque o critério material  do ISS transporte é a prestação de serviço 

de transporte, elemento ausente na atividade exercida  pela recorrente, na qual 

sequer se verifica esforço humano.   

Reforça-se que o caso em tela trata tão somente da cessão de usufruto, isto 

é, a cessão  do direito de utilizar o carro autônomo durante determinado tempo, por 

determinada  quilometragem, o que não é tributável no ordenamento pátrio e será 

demonstrado em  tópico específico.  

Assim, é notória a ausência de incidência de ISS sobre a atividade da empresa  

contribuinte, não somente por não haver configuração de um serviço prestado, mas 

também por  não possuir atividade empresarial compatível com o serviço de 

transporte, o qual, nos termos  do art. 730 do CC/02, é incompatível com a cessão 

do direito de uso do carro autônomo, veja se: Art. 730 -Pelo contrato de transporte 

alguém se obriga, mediante retribuição, a  transportar, de um lugar para outro, 

pessoas ou coisas.  

Observa-se, a partir da análise do artigo que trata do contrato de serviço, um 

pressuposto  cristalino acerca da necessidade “alguém” realizar uma atividade em 

favor de outrem, que,  nesse caso, seria o esforço de transportar algo ou alguém. 

Nesse sentido, Fabrício Zamprogna  Matiello (2017) assevera que o contrato de 

transporte é bilateral, pois gera obrigações para  ambos os contratantes, o usuário 

tem que pagar o preço devido, enquanto o transportador deve  realizar 

satisfatoriamente do transporte.  
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Dessa forma, o Código Civil, como consequência lógica do conceito 

constitucional de  serviço, elenca a necessidade de haver uma figura humana do 

prestador especificamente para a  configuração do contrato de transporte, o que 

evidencia, mais uma vez, a inexistência dessa  atividade no caso em apreço e, 

consequentemente, a impossibilidade de incidência de ISS.  

O art. 110 do CTN, por seu turno, dispõe, concomitantemente, a vedação de 

alteração de  definição, conteúdo e alcance dos institutos trazidos pelo Direito 

Privado, limitando, assim, a  interpretação da lei tributária, nos seguintes termos:  

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.  

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE de N° 

116.121-3,  consolidou a sua jurisprudência no sentido de que “para efeito de 

definição e de identificação  do conteúdo e do alcance de institutos, conceitos e 

formas de direito privado, o CTN, em seu  art. 110, "faz prevalecer o império do 

Direito Privado - Civil ou Comercial".1 (DJe 25.05.2001.  p. 43).   

Dessa forma, por consequência lógica, no presente caso, além da 

impossibilidade de  mudança do conceito de serviço, por força constitucional, há 

ainda, na lei infraconstitucional,  a vedação da mudança do conceito de “serviço de 

transporte”. Em ambas as conceituações, há  o afastamento da atividade 

empresarial em questão no que se refere à incidência de ISS.   

Assim, não pode o fisco recorrido adotar, para estabelecer a incidência de 

tributos, de  acordo com os seus interesses, conceito de transporte diverso do 

adotado pelo Código Civil,  sob pena de prestigiar, no tema, a interpretação 

econômica do direito tributário, em detrimento  do postulado da tipicidade, que 

representa, no contexto de nosso sistema normativo, projeção  natural e necessária 

do princípio constitucional da reserva absoluta de lei, consoante adverte o  

magistério da doutrina (GILBERTO DE ULHÔA CANTO, in Caderno de Pesquisas 

Tributárias  n° 13/493, 1989, Resenha Tributária; GABRIEL LACERDA TROIANELLI, 

                                                     
1 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE: 116.121-3 / SP. Rel. Min. MARCO AURÉLIO. Julgado  em 
25.05.2001. p. 43. 
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"O ISS sobre a  Locação de Bens Móveis", in Revista Dialética de Direito Tributário, 

vol. 28/7-11, 8-9).  

Ou seja, além de desrespeitar o que prescreve o Código Civil e o Código 

Tributário  Nacional, nos artigos 730 e 110, respectivamente, o município, em sua 

autuação, transgrediu  também a Constituição Federal, que, em matéria tributária, 

institui clara e rígida repartição de  competências impositivas.   

Quanto a isso, o ministro Luiz Gallotti, em voto proferido no julgamento do 

Recurso  Extraordinário nº 71.758, advertiu que: “se a lei pudesse chamar de compra 

o que não é compra,  de importação o que não é importação, de exportação o que 

não é exportação, de renda o que  não é renda, ruiria todo o sistema tributário 

inscrito na Constituição". (RTJ 66, pág. 165). Do  mesmo modo, não se pode cobrar 

ISS de transporte quando não restou caracterizado o  transporte, sob pena de 

violação de direitos e garantias fundamentais.  

Diante disso, ainda que se considerasse que houve prestação de serviço, o 

que se  admite apenas em razão do princípio da eventualidade, não se poderia falar 

em prestação  de serviço de transporte, previsto no item 16 da lista anexa à Lei nº 

166/2003, uma vez que  a atividade desempenhada pela recorrente não consiste em 

serviço de transporte,  consoante demonstrado, mas sim em cessão de bem móvel 

(carros autônomos). Inclusive,  não há nenhuma previsão, na referida LC de que a 

cessão de bem móvel é um serviço  tributado.  

Ora, Excelências, não se pretende negar a competência do Município de exigir 

ISS sobre  prestação de serviços de transporte. O que se demonstra é que a 

atividade exercida pela autuada  sequer consiste em prestação de serviço, sendo 

evidente que muito menos consiste em prestação  de serviço de transporte. 

Circunstância que torna completamente indevida a cobrança do tributo  em 

questão.   

Admitir a incidência de ISS Transporte sobre a atividade exercida pela 

empresa autuada  consistiria em grave violação aos princípios da legalidade estrita, 

da anterioridade, da isonomia,  entre outros, haja vista que se estaria atribuindo ao 

ente municipal a capacidade determinar,  discricionariamente e sem qualquer 

anterioridade, o que entende como serviço e que fato  jurídico pode ser tributável, 

sem observar o que dispõe a lei e a Constituição Federal.  

É incabível, portanto, a incidência de ISS transporte na atividade da empresa 
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autuada,  pois esta realiza tão somente a cessão de um automóvel para que o 

passageiro possa percorrer uma quilometragem por um determinado tempo, o que 

não é um serviço prestado pela empresa,  não havendo motivos para incidência de 

ISS.  

 

IV. DA TAXATIVIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. DA AUSÊNCIA  DA 

PREVISÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL NA LISTA ANEXA DA LEI Nº  116/2003. DA 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA.  ENTENDIMENTO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

De logo, registre-se que “segundo o disposto no art. 156, III e § 3°, da CF, 

compete à lei  complementar federal determinar quais serviços se sujeitam à 

incidência do ISS, vale dizer, é o  legislador complementar da União que define o fato 

gerador do ISS”. (MAZZA, 2019, p. 570).  Atualmente, a Lei Complementar nº 

166/2003 disciplina a instituição e a cobrança de ISS.   

Essa lei2traz, em anexo, lista taxativa estabelecendo quais são os serviços 

tributáveis  pelos municípios. Ou seja, os entes municipais podem tributar tão 

somente as atividades que  estão elencados como serviços na referida legislação 

complementar, desde que efetivamente  estejam abrangidas pelo conceito 

constitucional de serviços, sob pena de ofensa ao Princípio da  Legalidade em 

sentido estrito, explicado anteriormente.   

Nos tópicos anteriores, restou evidente que a atividade da empresa 

contribuinte não é um  serviço e, ainda que fosse, não é um serviço de transporte, 

por não apresentar os requisitos  mínimos para essa conceituação. Além disso, 

examinando-se a atividade da empresa recorrente,  verifica-se que esta realiza tão 

somente cessão de bens móveis, consoante demonstrado,  atividade sobre a qual 

não incide ISS.  

A jurisprudência pátria, inclusive a adotada pelo Supremo Tribunal Federal, 

tem  entendimento consolidado pela taxatividade da aludida lista3. Tanto é que este 

                                                     
2  Lei Complementar nº 116/2003. Art. 1º O ISS, de competência dos Municípios e do Distrito 
Federal,  tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses 
não se  constituam como atividade preponderante do prestador. 
3  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tese nº 296. Min. Rel. ROSA WEBER. RECURSO  
EXTRAORDINÁRIO 784.439. DJE nº 175, divulgado em 10/07/2020   
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tribunal fixou a  tese de repercussão geral (tema 296)4, que enuncia: "É taxativa a 

lista de serviços sujeitos ao  ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição 

Federal, admitindo-se, contudo, a incidência  do tributo sobre as atividades 

inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação  extensiva".   

Assim, não restam dúvidas de que o STF entende que a lista anexa à Lei  

Complementar nº 166/2003 é taxativa. Esclareça-se que a interpretação extensiva 

a que se  refere a tese de repercussão geral acima exposta se limita à incidência do 

tributo sobre  atividades inerentes aos serviços já elencados na aludida lista, ou 

seja, apenas é aplicável aos  serviços vinculados aos listados.  

Dito isso, importa ressaltar que a interpretação extensiva não se confunde 

com analogia  ou interpretação analógica, técnicas hermenêuticas inaplicável ao 

presente caso, Apesar do art.  108 do CTN trazer a analogia como uma possibilidade 

de integração do Direito Tributário, não  é possível a aplicação desse instituto no 

presente caso, pois o §1° do aludido artigo estabelece  que “o emprego da analogia 

não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em  lei”. No caso em tela, o 

fisco municipal busca, através da analogia, enquadrar a atividade da  empresa, que 

é cessão de automóvel para usufruto do usuário, como serviço não previsto em  lei 

para legitimar incidência de ISS.  

Desse modo, de modo algum a analogia ou a interpretação analógica da 

legislação  tributária pode ser utilizada a fim de fazer incidir tributo que não esteja 

expressamente previsto.  Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, no julgamento 

do RE 7844395, “a jurisprudência  pátria não tem admitido o emprego de analogia 

ou interpretação analógica (§ 1º do art. 108 do  CTN) para alargar as hipóteses 

taxativamente previstas no anexo da Lei Complementar  116/2003, diante da 

taxatividade de seu rol.”  

É nesse sentido que a doutrina majoritária admite também que a lista de 

serviços  trazida no anexo da LC nº 166/2003 é taxativa, entendendo, assim, que os 

serviços que  podem ser tributados pelos municípios estão limitados aos previstos 

na lista em questão. Alexandre Mazza (2019, p. 725), por exemplo, enuncia com 

                                                     
4  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tese nº 296. Min. Rel. ROSA WEBER. RECURSO  
EXTRAORDINÁRIO 784.439. DJE nº 175, divulgado em 10/07/2020 
5  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tese nº 296. Min. Rel. ROSA WEBER. RECURSO  
EXTRAORDINÁRIO 784.439. DJE nº 175, divulgado em 10/07/2020 
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clareza solar que “o fato gerador  do ISS é a prestação dos serviços enumerados na 

lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003”.  Nesse sentido, Hugo Machado, 

Aliomar Baleeiro e Ivens Gandra defendem que a lei  complementar define os 

serviços tributáveis, o que equivale a dizer que o exercício da  competência tributária 

pelos Municípios deve respeitar essa definição.   

Existe na doutrina uma minoria de autores, como Geraldo Ataliba, Aires 

Fernandinho e  Antônio Carrazza, que defendem que os municípios podem instituir 

e cobrar ISS sobre toda e  qualquer prestação de serviço, estando ou não prevista 

na lista anexa à Lei Complementar  116/03. Na lógica dessa minoria da doutrina, há 

uma preponderância do princípio da autonomia municipal em relação à previsão 

constitucional EXPRESSA de que os serviços submetidos ao  ISS precisam estar 

“definidos em lei complementar”, podendo, assim, os entes municipais  tributarem 

todo e qualquer serviço. Todavia, essa é uma tese é inconstitucional e não merece  

prosperar, como se pode verificar no teor do RE 78.927/RJ.  

A doutrina majoritária, exemplificada por Ives Gandra da Silva Martins, 

Rubens Gomes  de Souza, Ruy Barbosa Nogueira, Hugo de Brito Machado, dentre 

outros, entende que não há  na Constituição Federal termos inúteis ou 

insuficientemente. Logo, os Municípios só podem  tributar serviços de qualquer 

natureza que estejam efetivamente previstos em lei complementar,  até mesmo 

porque, se fosse de forma diferente, seria completamente dispensável a expressão  

constitucional de que os serviços serão “definidos por lei complementar”.   

Frise-se que a Constituição Federal impõe à lei complementar “definir” e não 

somente  “conceituar” quais serviços serão tributados6. “Conceituar” os serviços 

tributados seria apenas  elencar a compreensão de uma palavra, concepção ou 

ideia. Em contrapartida, “definir”, na lei  complementar, consiste em “operação 

linguística que busca a determinação clara e precisa  de um conceito ou objeto” 

(HOUAISS, 2001, p. 926).   

A Constituição Federal elencou o termo “definir”, o que torna evidente que, 

embora a  norma mitigue a autonomia dada aos municípios em sua competência, 

essa mitigação se dá pela  expressão do próprio texto constitucional, o qual lhe 

confere a mesma hierarquia das normas  que tratam da competência e da 

                                                     
6 Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...] III - serviços de qualquer natureza,  
não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. 
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autonomia dos entes federativos, pela própria hierarquia e  supremacia das normas 

constitucionais. (GENTILE, 2010, PUC-SP).   

Nessa perspectiva, trata-se, não de uma restrição inconstitucional ao 

princípio da  autonomia, mas tão somente de uma exceção prevista na constituição 

à autonomia dos  municípios, haja vista que se tratam de normas de mesma 

hierarquia, por estarem previstas na  CF. Essa exceção à autonomia municipal, por 

sua vez, sequer foi acrescentada por emenda,  sendo, na realidade, originária do 

texto da CF/88, criada pelo constituinte originário.  (GENTILE, 2010, PUC-SP).   

Além disso, segundo Paulo de Barros Carvalho (1993, p. 135), a lei 

complementar é  “aquela que, dispondo sobre matéria, expressa ou implicitamente 

prevista na relação  constitucional, está submetida ao quórum qualificado do artigo 

69 (CF), isto é maioria absoluta  nas duas casas do Congresso”. Desse modo, o autor 

elenca que o constituinte lhe estabeleceu  um pressuposto material, referente à 

competência para disciplinar algumas matérias com  exclusividade, como, no caso 

em apreço, a lista de serviços tributáveis pelos municípios  brasileiros, dando ainda 

a essa lei um pressuposto de ordem formal relativo ao quórum  necessário para 

aprovação (GRUPENMACHER, 2014).  

Nessa lógica, o autor Aires Fernandinho Barreto (2003, p. 254), elenca que as 

leis  ordinárias e complementares só são válidas e eficazes na medida em que 

observam as regras  ditadas pelo sistema constitucional, e, caso contrário, não há 

nelas nenhuma qualidade ou  virtude especial que lhe dê validade no Estado 

Constitucional Brasileiro, “no qual, por  definição, nenhum ato executivo, judiciário 

ou legislativo, salvo o processo de emenda  constitucional, possui força para alterar 

a constituição”.   

Assim, cumpre destacar ainda a lição de Roque Antônio Carrazza, que afirma 

que “se a  lei complementar referida no artigo 146 do Diploma Magno não apontar 

os nortes da  Constituição, perderá, por completo, a razão jurídica de existir e, 

destarte, a ninguém poderá  obrigar, muito menos aos legisladores das pessoas 

políticas, para os quais deve apenas dar  orientação, e não fundamento de validade”. 

(CARRAZZA, 2003, p. 804).   

Dito isso, importa rememorar que, no caso em apreço, a atividade empresarial 

da empresa  autuada é tão somente a disponibilização de automóveis 

completamente autônomos, o que não  é um serviço. No entanto, ainda que fosse 
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assim considerado, o que se admite exclusivamente  em razão do princípio da 

eventualidade, a cessão de carros autônomos não está prevista na Lei  

Complementar nº 166/2003, o que, por força constitucional, já impede a tributação.  

Cumpre destacar ainda que a autuação do fisco se fundamenta na ocorrência 

de ISS  transporte em razão de analogia com a atividade desempenhada, por 

exemplo, pela Uber,  99pop. No entanto, de modo algum pode prevalecer essa 

autuação do fisco. Primeiro porque  a lista anexa à LC n° 116/2003 deve ser 

interpretada taxativamente, conforme  entendimento do Supremo tribunal Federal, 

uma vez que a cessão de veículo autônomo  não está previsto nessa lista, não há 

que se falar em incidência de ISS. Segundo porque  sequer se admite o uso de 

analogia ou de interpretação analógica para fazer incidir tributo  não expressamente 

previsto, consoante evidenciado acima. Terceiro porque, mesmo que  fosse possível 

o uso de analogia, essa analogia parte de uma premissa equivocada, haja  vista que, 

no caso da Uber, 99pop e Cabify, o ISS transporte não é recolhido por essas  

empresas, mas sim pelos motoristas dos veículos, os quais efetivamente realizam 

serviço  de transporte.   

Com fito de evidenciar que as atividades da recorrentes e as da Uber, assim 

como das  empresas similares a ela, são completamente diferentes, importa egistrar 

que a Uber presta serviços para os motoristas dos carros (e não para os usuários 

do aplicativo), sendo o seu  enquadramento no subitem 1.03 da lista de serviços 

(“Processamento, armazenamento ou  hospedagem de dados, textos, imagens, 

vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de  informação, entre outros 

formatos, e congêneres”), tal qual se pode verificar na jurisprudência  pátria, a 

exemplo do ARE nº 1252452/SP, no qual o Ministro Relator Dias Toffoli, manteve a  

decisão proferida em sede de apelação que afirma que “a empresa responsável pelo 

aplicativo  apenas viabiliza o negócio entre o tomador do serviço e o motorista 

parceiro que efetivamente  presta o serviço de transporte municipal”, sujeitando-se, 

assim, a incidência de ISS na  modalidade supracitada.  

Ou seja, a Uber presta serviço para os motoristas dos veículos e apenas estes 

prestam  serviços de transporte para os passageiros. Em contrapartida, na atividade 

realizada pela  empresa Vá e Volte para uma Vida LTDA, sequer existem motoristas, 

assim como inexiste  intervenção humana na operação de disponibilização de 

carros autônomos, não havendo serviço  (muito menos serviço de transporte), nem 
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tão pouco hipótese de incidência passível de  tributação no caso em epígrafe.   

O simples fato de não haver um motorista no carro autônomo, sujeito passivo 

da  tributação do ISS transporte no caso do Uber, é suficiente para a 

descaracterização não somente  da existência de um serviço, como dito, mas, 

sobretudo, da possibilidade de incidência do ISS  transporte sobre a atividade 

empresarial.  

Diante disso, para que seja autorizado aos municípios realizar determinada 

tributação,  faz-se necessário o preenchimento de dois requisitos: (I) a existência 

de um serviço e (II) a  previsão desse serviço como hipótese de incidência do ISS na 

Lei Complementar. Sem o  atendimento de um dos dois requisitos, é vedado ao 

município tributar determinada atividade.  Neste caso, entretanto, ambos os 

requisitos não foram observados, pois, além de a atividade da  empresa recorrente 

não se tratar de prestação de serviço, sequer está prevista na LC nº 116/2003.  

 

V. DA ATIVIDADE FORNECIDA PELA EMPRESA AUTUADA: CESSÃO DE  VEÍCULOS 

AUTÔNOMOS. DA CONFIGURAÇÃO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL.  DA 

INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE LOCAÇÃO DE  BENS 

MÓVEIS 

 

 A atividade fornecida pela empresa autuada consiste tão somente em 

disponibilizar  veículos autônomos para os usuários da plataforma, sem que haja 

qualquer interferência  humana nesse processo, haja vista que a conexão entre o 

carro e o usuário é realizada  automaticamente por meio de softwares e o veículo 

em questão também se locomove de modo autônomo através de sensores de 

localização, GPS, infravermelho e câmeras de reconhecimento  de ambiente, sem 

supervisão de qualquer pessoa.  

O usuário pode, inclusive, escolher sua rota livremente e ainda estabelecer a 

velocidade  que o carro irá andar, dentro dos limites da legislação de trânsito, de 

modo que o usuário possui  total autonomia sobre o bem que lhe foi disponibilizado, 

sem qualquer intervenção da empresa  ou de qualquer funcionário dela para 

monitoramento da viagem ou da chamada dos carros pelos  passageiros.  

Não há um serviço de nenhuma natureza, tão pouco há um serviço de 

transporte, como já  demonstrado nos tópicos anteriores. Em simples análise da 
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atividade da empresa, nota-se que  se trata de simples cessão de veículos 

autônomos, de propriedade da empresa, e que, assim, se  enquadra claramente na 

atividade de locação de bem móveis, uma obrigação de dar, na qual  inexiste 

atividade pessoal do locador que possa ser juridicamente caracterizada como 

prestação  de serviço.  

Importa ressaltar, desde logo, que, embora a locação outrora estivesse 

elencada no rol de  serviços da lei nº 116/2003, diante da incompatibilidade da 

atividade de locação com o conceito  constitucional de serviço já exposto, o 

Supremo Tribunal Federal, em entendimento sumular,  entendeu pela 

inconstitucionalidade do item que previa a locação como um serviço a ser  tributado 

por ISS, firmado na súmula vinculante de nº 31, a qual dispõe: Súmula 31, STF - É 

inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer  natureza - ISS 

sobre operações de locação de bens móveis.  

E, para que não haja qualquer dúvida quanto à caracterização da locação de 

bem móveis  em relação a atividade da empresa, bem como a aplicação da referida 

súmula ao caso em apreço,  examina-se o conceito de locação trazido pelo Código 

Civil:  Art. 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por 

tempo  determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa 

retribuição. A empresa Vá e Volte Para Uma Vida Não LTDA, nos termos do artigo, 

cede ao usuário,  por tempo contrato e utilizado como base para o valor a ser pago, 

um automóvel para seu  usufruto e gozo, que, apenas por não ser conduzido por um 

motorista não desnatura, a partir da  simples análise da lei, a locação.  

Assim, importa destacar que no julgamento do Recurso Extraordinário 

116.121-3 SÃO  PAULO, o Ministro Celso de Mello alertou que “a qualificação da 

"locação de bens móveis",  como serviço, para efeito de tributação municipal 

mediante incidência do ISS, nada mais  significa do que a inadmissível e arbitrária 

manipulação, por lei complementar, da repartição  constitucional de competências 

impositivas, eis que o ISS somente pode incidir sobre obrigações de fazer, a cuja 

matriz conceitual não se ajusta a figura contratual da locação de bens  móveis.”  

Com fito de sustentar sua tese de manutenção do auto de infração no caso 

em epígrafe, o  fisco alega que os veículos autônomos serão usados para 

locomoção dos usuários e que,  consequentemente, tratar-se-ia de serviço de 

transporte. Ocorre que, para caracterização da  atividade da recorrente como 
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locação de bens móveis, não há relevância a destinação que  será dada aos referidos 

carros, o que cabe exclusivamente aos usuários/clientes da  empresa. Para essa 

averiguação, o único fator que deve ser verificado é a atividade principal  da 

recorrente, qual seja, a disponibilização de veículos autônomos aos usuários, que 

terão,  por tempo determinado, o uso e o gozo desses bens móveis mediante 

pagamento.   

Para melhor elucidar a questão, deve-se trazer à discussão um exemplo mais 

antigo no  mercado e, após diversas discussões, com entendimento já consolidado 

na jurisprudência.  Trata-se da disponibilização de imóveis na plataforma do 

“AIRBNB”, aplicativo criado em  2008 para que os usuários possam anunciar seu 

espaço e reservar acomodações em contato com  outros usuários. Havia discussão 

acerca da natureza da atividade realizada, ou seja, se a  atividade consistia em 

cessão de um bem por tempo determinado ou se trata de serviço de  hotelaria, o que 

era importantíssimo para verificação da incidência ou não de ISS.  

Outro questionamento recorrente se dava em relação a qual a legislação seria 

aplicada  para regulamentação da referida plataforma. A fim de pacificar essa 

questão o Ministério do  Turismo, em 2015, emitiu uma nota afirmando que o 

“AIRBNB” não se enquadraria na Lei  Geral do Turismo, mas sim do Inquilinato. 

Nesse entendimento, a forma de locação praticada  pelo “AIRBNB” se assemelhava 

à locação de temporada, cuja disciplina legal está presente  entre os artigos 48 e 55 

da Lei do Inquilinato.  

Aconteceu que com a mudança da plataforma e da diversificação de sua 

atividade, o  Município de Caldas Novas aprovou a Lei Complementar nº 99/2017, 

inserindo as atividades  realizadas via plataforma digital no aparato jurídico do setor 

de turismo, classificando o  proprietário dos imóveis como prestadores de serviço, 

obrigados ao pagamento de ISS sobre o  valor da diária. Diante disso, o Ministério 

do Turismo, em 2017, regulou a tal norma e detalhou  os meios de hospedagem 

possíveis, nos quais todos pressupõem algum serviço, seja de  recepção, limpeza 

ou café da manhã, por exemplo. Nessa lógica, nos casos de disponibilização  do 

imóvel pelo aplicativo sem a prestação de nenhum desses serviços pelo usuário 

caracterizaria  apenas uma cessão do uso do imóvel por período certo de tempo, 

mediante remuneração  acordada, não havendo nenhum elemento que se aproxime 

de um serviço de turismo ou de  hospedagem, mas tão somente de locação, 
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disciplinada no art. 48 da Lei nº 8.245/1991. 

Nota-se, assim, que embora o aplicativo “AIRBNB” disponibilize imóveis para 

locação  e imóveis para hospedagem, os quais se diferenciam pela prestação de 

serviço realizada nestes  últimos, a simples cessão do imóvel não se confunde com 

esse serviço prestado em  determinados imóveis, como no caso da disponibilização 

de café da manhã. Enquanto o  serviço de hotelaria deve ser tributado, a simples 

cessão do imóvel não. É nesse sentido que  a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, 

no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário  com Agravo nº 1.249.080 Rio, 

Relator: Luiz Roberto Barroso, traz a diferenciação das duas  atividades, elencando 

que não deve ser confundido, mesmo nos contratos mistos, a locação da  prestação 

de serviço com a cessão de direito de uso do bem, sendo apenas a primeira 

atividade  (locação da prestação de serviço) tributável por apenas nela existir 

prestação de serviço.   

Após a análise do caso da “AIRBNB”, é possível constatar sua semelhança 

com a  atividade realizada pela empresa Vá e Volte para uma Vida LTDA. Nota-se 

que, da mesma  maneira que um usuário do “AIRBNB”, ao disponibilizar um imóvel 

sem prestar serviço, há  simples locação; no caso em apreço, por não haver 

nenhuma intervenção humana e nenhuma  prestação de serviço de um motorista, 

como no ocorre no caso de plataformas como o uber,  também não há o que falar 

em prestação de serviço, mas tão somente em simples locação.   

Importa trazer ainda como exemplo outra discussão presente no 

ordenamento jurídico  acerca da incidência de ICMS ou de ISS no caso de locação 

de veículo com motorista. Em  análise desse caso, Pontes de Miranda, elenca:  

 

“Não há locação de coisa no transporte, porque o transportador é que utiliza o veículo. 

Se  A telefonou ao ponto de táxi para que o apanhasse à porta de casa e o levasse à 

cidade,  ou a algum bairro, o contrato é de transporte, que se enquadra, 

indiscutivelmente, na  figura da empreitada. Mas, se chega ao chofer, e A diz que prefere 

guiar o automóvel,  mesmo que pague pelo relógio, não há contrato de transporte, mas 

de locação. É o  que acontece quando se vai a alguma garagem alugar carros. (...) De 

regra, o transportador  é o possuidor imediato. ”(Miranda, 2002, p. 44-45)  

 

Nota-se que no exemplo dado pelo doutrinador a única diferença trazida 

entre a prestação  do serviço de transporte e a locação de um automóvel com 
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choffer é a presença ou não de um  transportador. No primeiro caso há incidência 

de ISS, no segundo, por se configurar uma  locação, não há. Isso se dá, sobretudo 

porque, como explicado anteriormente, de acordo com a  definição constitucional 

de serviço e com o conceito do contrato de transporte elencado pelo  código civil, é 

necessário haver alguém que conduza o veículo para incidência de ISS  transporte. 

Nessa lógica, a 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, no RE 107.36,7 Relator 

Ministro  Francisco Rezek, em análise do contrato de locação de bem móvel com 

motoristas cedidos  pela locadora, decidiu que “não se nega a natureza de locação” 

ao contrato em que “a  empresa coloca, ao dispor do cliente, um motorista que 

conduz o carro segundo orientação  do locatário.”.8 

No caso analisado nestes autos, por sua vez, não há a figura de um motorista 

ou sequer  há alguém que realize o transporte, e, nos termos do entendimento do 

STF acima exposto, ainda  que houvesse, não descaracterizaria a locação, caso o 

motorista fosse “alugado” pela locadora.  No caso da atividade realizada pela 

empresa Vá e Volte para uma Vida LTDA, como dito, o  passageiro determina não 

apenas o destino, mas também por qual caminho irá e a velocidade  do veículo, o 

que demonstra, mais uma vez, a caracterização de uma locação, na qual o usuário  

possui total autonomia sobre o carro, não estando sujeito apenas a uma prestação 

de serviço por  alguém, já que sequer há essa intervenção humana.  

No mesmo sentido, tem-se o exemplo do contrato “time chater”, que é a 

locação de coisas  e serviços (BREYNER; SANTIAGO, 2009). O TJ-MG reconheceu a 

caracterização de locação  no caso em que os serviços locados são meramente 

acessórios, e, nessa lógica, configurando se cessão onerosa de veículo com 

                                                     
7 STF, 2ª Turma, RE 107.363/SP, Relator Ministro FRANCISCO REZEK, DJ 01.08.86.  
8 “ISS. Contrato de locação de bem móvel. Motoristas cedidos pela locadora. Não desnatura o 
contrato  de locação a circunstância de a empresa locadora pôr à disposição da locatária 
manobristas para o  melhor aproveitamento dos veículos cedidos. Recurso extraordinário não 
conhecido. (...) A espécie evoca a  frequente de locação de automóvel, quando a empresa coloca, 
ao dispor do cliente, um motorista que conduz  o carro segundo a orientação do locatário. À vista 
do objeto principal de tais avenças, não se nega sua natureza  de locação. Afirma-o, a propósito, 
com a autoridade de especialista no tema, Bernardo Ribeiro de Moraes.  Menciona o consagrado 
professor o seguinte caso prático, que prefigura locação de bem móvel, de acordo com  os 
elementos típicos desse negócio jurídico: ‘(...) o locador de veículos (automóveis, barcos, aviões, 
etc.)  apenas entrega o veículo ao locatário para que este guie ou conserve o veículo em seu poder 
durante certo  período de tempo. Essa locação pode ser feita com ou sem condutor, fato que não 
desnatura o contrato (o  essencial é que o objeto do contrato não seja o transporte).’ (Doutrina e 
Prática do Imposto sobre Serviços.  São Paulo: RT, 1975, PP. 372-3.” (STF, 2ª Turma, RE nº 
107.363/SP, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, DJ  01.08.86) 
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motorista. Afirmou o relator desse julgado que: “se o locador  se submete às 

condições baixadas pelo locatário quanto ao cumprimento de horários  

estabelecidos e ao controle de presença e permanência dos empregados em 

serviços, à alteração  unilateral pelo locatário dos horários da prestação dos 

serviços (...) e, ainda, obedece às rotas  apresentadas pelo locatário, o serviço do 

motorista constitui mero acessório ao contrato  principal de locação de coisa, qual 

a do ônibus, caracterizando o contrato de locação ‘time  charter’.9 

É evidente, desse modo, a impossibilidade de afastamento da caracterização 

da locação  no caso discutido, e, portanto, a não incidência de ISS, em razão, 

sobretudo, da ausência de  serviço prestado e do entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, na súmula vinculante nº 31.  

 

VI. DA VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA E À SEGURANÇA JURÍDICA. DA  EXIGÊNCIA 

DE TRIBUTO NÃO PREVISTO EM LEI. INEXISTÊNCIA DE  INTERESSE PÚBLICO. DOS 

IMPACTOS DA TRIBUTAÇÃO NO MERCADO.  (EXPLORAR A HABITUALIDADE)  

 

O direito, especialmente no que se refere à tributação, não pode ser encarado 

como uma  realidade autônoma e independente. É essencial que o fenômeno da 

tributação seja realizado  em consonância com o contexto econômico para que se 

alcance a Justiça fiscal, a qual “se  realiza quando a tributação observa as leis 

tributárias, construídas por meio do processo  representativo democrático, e 

positiva os valores constitucionais” (FORTES; BASSOLI, 2010,  p. 2).  

Nesse sentido, Paulo Caliendo (2009, p. 15) aduz que “os fundamentos da 

eficácia  jurídica e mesmo da validade do sistema jurídico deveriam ser analisados 

tomando em  consideração valores econômicos”.  

A fim de limitar o poder de tributar estatal, bem como promover o 

desenvolvimento  econômico, a Constituição Federal instituiu diversos princípios e 

direitos fundamentais,  estabelecendo como fundamentos da República Federativa 

do Brasil a valorização do trabalho  e a livre-iniciativa (ROCHA; FARO, 2010). 

Inclusive, a ordem econômica nacional se funda  nesses dois grandes pilares 

(valorização do trabalho e livre-iniciativa) (LENZA, 2016, p. 1518). A livre iniciativa 

                                                     
9  TJ/MG, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível 1.0024.02.802542-7/001, Relator Desembargador 
GOUVÊA  RIOS, DJ 05.11.2004. 
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assegura a liberdade de acesso ao mercado, bem como a liberdade de  conformação 

e de disposição da atividade econômica, devendo a intervenção do Estado ser a  

mínima possível, de modo a não interferir, juridicamente ou de fato, na criação ou 

na  continuidade de empresas dedicadas a atividades lícitas (MACHADO, 2014)  

Os princípios constitucionais não apenas limitam a própria atividade 

legislativa, mas  também vinculam o entendimento e a aplicação das normas 

jurídicas (CAMPANILE, 2017)  que com ele se conectam, haja vista que possuem 

“eficácia direta e imediata, no núcleo  essencial, de todos os princípios 

fundamentais” (FORTES; BASSOLI, 2010, p. 5).  

No caso em apreço, conforme devidamente já demonstrado, a atividade 

realizada pela  empresa recorrente consiste em locação de bem móvel, prática que 

não é tributada pelo ISS,  consoante entendimento da súmula vinculante n° 31. 

Todavia, contrariando entendimento  consolidado do Supremo Tribunal Federal, o 

fisco municipal insiste em cobrar o referido imposto da recorrente, o que claramente 

viola não apenas princípios da ordem econômica e  garantias fundamentais, mas 

também os próprios fundamentos da República Federativa do  Brasil por se tratar 

de grave afronta à livre iniciativa.   

É notória também a violação ao princípio da segurança jurídica, haja vista que 

o  contribuinte confia que apenas lhe será cobrado os tributos previstos em lei, tal 

qual dispõe a  Constituição Federal. Miguel Reale (1996), ao discorrer acerca da 

importância da garantia da  segurança jurídica, nota-se que “a ideia de justiça se 

liga intimamente à ideia de ordem. No  próprio conceito de justiça, é inerente uma 

ordem, que não pode deixar de ser reconhecida como  valor mais urgente, o que está 

na raiz da escala axiológica, mas é degrau indispensável a qualquer 

aperfeiçoamento ético” e que, “em toda comunidade é mister que uma ordem 

jurídica  declare, em última instância, o que é lícito ou ilícito.”  

Nessa lógica, há uma obrigatoriedade própria do direito acerca da segurança 

jurídica, a  qual está vinculada, de forma inerente, ao valor de justiça de cada 

sociedade, haja vista que, nas  palavras de Carlos Aurélio Mota de Souza (1996, p. 

128). “a lei é garantia de estabilidade das  relações jurídicas, a segurança se destina 

a estas e às pessoas em relação; é um conceito  objetivo, a priori, conceito finalístico 

da lei”.  

Logo, o auto de infração impugnado no processo em epígrafe, que busca 
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obrigar a  empresa recorrente a recolher ISS sobre uma atividade que não configura 

como serviço,  representa evidente óbice ao desenvolvimento econômico, pois a 

tributação possui papel  fundamental na realização de qualquer negócio jurídico, 

uma vez que interfere diretamente nos  custos das transações comerciais. 

Consequentemente, afeta a economia por influenciar  demasiadamente as escolhas 

dos agentes econômicos. (SILVEIRA, 2019, p. 9).   

A tributação pode ser entendida tanto como um custo de transação em 

sentido estrito  como em sentido amplo. Aquele se refere ao custo para 

formalização de um negócio jurídico.  Tomando-se como exemplo o presente caso, 

a tributação da locação dos carros autônomos  (realizada pela empresa recorrente) 

como serviço de transporte iria fazer incidir sobre o custo  da locação o valor do ISS, 

aumentando consideravelmente o preço desse negócio jurídico.  Quanto ao custo 

de transação em sentido amplo, a tributação pode ser vista como tal em relação  

aos mecanismos de mercado. Nesse aspecto, Paulo Caliendo assevera que “as 

inseguranças  decorrentes de um sistema tributário imperfeito e ineficiente 

implicam em uma maior incerteza  na contratação e, portanto, em um custo de 

transação maior.” (SILVEIRA, 2019, p. 10).  

Saliente-se que a empresa recorrente é responsável pela geração de diversos 

empregos e  renda. Ademais, oferece à população grande avanço social e 

tecnológico por disponibilizar a  cessão do uso de veículos completamente 

autônomos. Diante disso, a incidência indevida de  

ISS na atividade da empresa autuada consiste não apenas em violação legal, 

mas também em  desestímulo à inovação, prática que deve ser efetivamente 

combatida por representar verdadeiro  entrave ao desenvolvimento social e 

tecnológico (GTAX, 2020).  

Tal tecnologia ainda contribui consideravelmente para melhoria da qualidade 

de vida das  pessoas (ITF, 2019), que poderão locar carros que não requerem 

motoristas, evitando horas  perdidas com a condução desses veículos e diminuindo 

o estresse proveniente do trânsito.  Inclusive, os carros autônomos corroboram 

bastante para inclusão de diversas pessoas com  deficiência, pois possibilitam que 

estas façam uso do transporte em questão sem necessitar de  terceiros. Ademais, 

os carros autônomos tornam o transporte muito mais seguro. Estima-se que  uma 

adoção de apenas 10% desses veículos nos Estados Unidos salvaria 1.100 vidas por 
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ano  (OECD, 2019).  

Ora, Excelência, requerer o pagamento de ISS sobre atividade de locação de 

veículos  autônomos realizada pela recorrente, na qual não há qualquer prestação 

de serviço, é  completamente inconstitucional, tanto porque contraria a Súmula 

vinculante n° 31, quanto  porque consiste em intervenção estatal indevida na seara 

econômica, violando diversos  princípios e garantias fundamentais assegurados 

pela Constituição Federal.  

Ressalte-se ainda que não deve prevalecer qualquer argumento no que se 

refere ao suposto  dever fundamental de pagar impostos defendido por alguns 

doutrinadores, por exemplo, José  Casalta Nabais (1998). Esse autor aduz que o 

referido dever seria um reflexo dos direitos  fundamentais, haja vista que, para 

efetivá-los, são necessários recursos.   

Entretanto, consoante asseverado por Hugo de Brito Machado Segundo 

(2019, p. 91-92),  inexiste dever de pagar impostos, uma vez que o Estado não 

precisa de ordem jurídica para  cobrar impostos, o que é comprovado 

historicamente considerando que a tributação existe, pelo  menos, desde a 

antiguidade, período muito anterior à existência dos direitos fundamentais. De  

acordo com Aliomar Baleeiro (1997), a cobrança de tributos é, na verdade, inerente 

ao poder  político.   

Ainda que se admita a existência do suposto dever de pagar imposto, o que 

se considera  apenas a título de argumentação, esse dever diz respeito tão somente 

ao adimplemento de  tributos efetivamente devidos. Nos casos em que o tributo não 

é devido, como ocorre na  presente demanda por inexistir prestação de serviço, 

“existe o direito fundamental de não pagá-lo”. (MACHADO SEGUNDO, 2019, p. 92).  

Da mesma forma, não se pode invocar o princípio da livre concorrência, sob 

o vil  argumento de que os concorrentes também se submetem ao ISS, para exigir 

esse imposto no  caso em apreço (BONFIM, 2011). Primeiro porque as empresas 

apontadas pelo fisco (Uber, 99pop, Cabify) não são concorrentes da empresa 

recorrente, visto que realizam atividades  diferentes. Aquelas realizam serviços de 

transporte enquanto que a recorrente fornece tão  somente a locação de carro 

autônomo. Segundo porque, repita-se, a cobrança de tributos  indevidos consiste 

em afronta ao próprio Estado Democrático de Direito.  

Por fim, absurda é a invocação do interesse público para realizar cobrança 
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indevida de  tributo. (MACHADO, 2007). Nesse sentido, Hugo de Brito Machado 

Segundo (2008, p. 66-67)  alerta: “Invocação descabida, pois tal prevalência se dá 

no plano dos interesses, e não no plano  dos direitos, sendo certo que o maior dos 

interesses públicos, razão de ser do próprio Estado, é  o respeito às normas 

jurídicas”.   

Isto posto, se o tributo é indevido não há interesse público que justifique sua 

cobrança,  sob pena de violação à isonomia (SANTANA, 2014), à legalidade, à 

irretroatividade, à  anterioridade e todos os demais princípios e regras que orientam 

a tributação.   

 

VII. DOS PEDIDOS  

 

Ante o exposto, requer-se a esse egrégio Supremo Tribunal Federal que se 

digne de  conhecer o Recurso Extraordinário da empresa autuada, porquanto 

reunidos os pressupostos  extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, bem como 

prequestionada a matéria e  demonstradas a repercussão geral e a desnecessidade 

de reexame de matéria fático-probatória;  e, assim, reformar o acórdão recorrido, 

anulando o referido do auto de infração realizado pela  Fazenda Municipal em face 

da empresa recorrente, por evidente ofensa ao artigo 156, inciso  III, CF/88, em razão 

da flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade do ato administrativo,  impedindo, 

dessa forma, a cobrança indevida realizada sobre a atividade da empresa.   

 

Termos em que pede deferimento.  

Local, data  

Advogado  

OAB/XX XXXX 
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Recurso Extraordinário nº XXXXXXXX  

Autos de Origem: XXXXX  

Recorrente: VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA.  

Recorrido: MUNICÍPIO  

 

Vá e Volte para uma Vida Não LTDA, já devidamente qualificado nos autos do 

processo em  epígrafe movido contra ato do Município de @@@, vem, 

respeitosamente, por seus  procuradores in fine constituídos, apresentar o presente 

MEMORIAL, com a breve exposição  dos fatos e do Direito, requerendo ao final que 

seja dado provimento ao Recurso interposto  pelas razões a seguir aduzidas.  

 

I. SÍNTESE FÁTICA  

 

1. O caso apresentado a este Pretório Excelso versa sobre a tributação da locação 

de carros  autônomos feita por passageiros com a finalidade de transporte próprio, 

em que pretende a  Recorrente seja declarada a inexistência de relação jurídica-

tributária entre as partes no tocante  à incidência do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (“ISSQN”) sobre tal atividade e,  ato contínuo, seja determinado 

em definitivo que a Recorrida se abstenha de exigir o tributo  supra.  

2. No caso concreto, a Recorrente adquiriu veículos que possibilitam o transporte 

de  passageiro de maneira completamente autônoma (nível cinco da escala de 

automação - Esclarecimento 31). Em sequência, desenvolveu aplicativo no qual 

seus usuários podem  

realizar a chamada destes veículos, alugando-os para a sua locomoção dentro dos 

limites do  Município sede da Recorrente.  

3. Entre as funcionalidades disponibilizadas estão as de: controlar a velocidade do 

carro,  alterar o destino final e as demais configurações de conforto do locatário do 

carro. Contudo, o  transporte é realizado de modo inteiramente automatizado, frisa-

se, sem qualquer tipo de  esforço humano por parte dos funcionários da Recorrente.  

4. Quanto ao preço da locação, este é formado com base na distância percorrida e 

no tempo  do usuário dentro do veículo, constituindo, assim, em uma locação no 

modelo on-demand.  

5. Todavia, mesmo exercendo atividade que, indiscutivelmente, não consiste em 
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prestação  de serviço, a Recorrente foi surpreendida por uma autuação do Município 

no qual possui sede  e oferece as chamadas, em que foi-se exigido de si o 

recolhimento de ISSQN. A base de cálculo  utilizada traduziu-se no somatório 

mensal dos valores pagos pelos usuários do aplicativo da  Recorrente.  

6. O ente autuante, desconsiderando a Lei n. 13.640/2018, afirmou que a atividade  

realizada pela recorrente se enquadra na prestação de serviço de transporte 

individual de  passageiros, tal como em plataformas semelhantes, a exemplo de 

Uber, 99pop ou Cabify.  Ademais, o Município, desprezando a sólida jurisprudência 

desta Suprema Corte arrazoou,  equivocadamente, que o fato de não haver 

motorista humano a conduzir o veículo não teria  relevância para fins tributários.   

7. Diante da atuação, a empresa recorrente ingressou com ação judicial com o 

objetivo ter  reconhecida a natureza de sua atividade e, consequentemente, não lhe 

ser cobrado o ISSQN. O  pedido da ação foi julgado improcedente na primeira 

instância. Interposta apelação, o tribunal  de origem negou provimento ao recurso 

da empresa.   

8. Donde surge o presente Extraordinário, no qual a empresa pugna pelo 

afastamento da  incidência de ISSQN na disponibilização de veículos autônomos 

para o transporte de pessoas,  na medida em que o acórdão recorrido violou os arts. 

150, I, II, e 156, III, ambos da CF/88,  como será demonstrado pelas razões a seguir.  

 

II. A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO NO CONTEXTO CONSTITUCIONAL  

 

9. A decisão recorrida, que acabou por considerar a operação em comento como 

“serviço”,  data maxima venia, adotou premissas inequivocamente descabidas e 

chegou a conclusões  manifestamente aberrantes. Uma vez que se revela 

verdadeiro despautério afirmar que a tributação do transporte por carros 

autônomos deve ser feita, analogamente, à tributação dos  aplicativos tradicionais 

de transporte.  

10. Nessa vereda, faz-se mister evidenciar, prefacialmente, a singularidade do 

presente caso  que, indubitavelmente, consiste em um hard case, haja vista não 

pode ser subsumido a uma  normal e já existente no ordenamento pátrio. Nesse 

contexto, destaca-se as palavras de Ronald  Dworkin:  
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“situações litigiosas particulares que não podem ser submetidas a uma clara 

disposição ou  regra legal, estabelecida por alguma instituição com antecedência, ou 

quando não estabelecida uma regra que dite uma decisão em um ou outro sentido”,1 

 

11. Em se tratando de um hard case, a ponderação de princípios apresenta-se como 

método  indispensável para a solução do presente caso que trata, essencialmente, 

da inclusão de fato  jurídico relacionado a locação de carros autônomos para 

transporte individual de passageiros  no conceito de serviço. Fato jurídico este 

completamente externo as normas pátrias.  

12. Nesse contexto, além dos princípios clássicos do Direito Tributário mostra-se  

imprescindível que esta Suprema Corte se utilize do Direito à Inovação, consagrado 

no art. 216  da CF e amplamente reconhecido por este STF, no julgamento do RE 

1054110. Haja vista este  reverbera na tributação sobre novas tecnologias e, 

portanto, na tributação pelo ISS da locação  de veículos autônomos para transporte 

de passageiros.  

13. Reconhecidamente, utilizado no julgamento do RE 1054110, ocasião em que 

esta Nobre  Corte julgou a constitucionalidade do @ sobre o Uber, o Direito à 

Inovação deve ser  compreendido como um balizador hermenêutico para a leitura 

dos modelos econômicos  incorporados e protegidos pela Constituição.  

14. Na hipótese, esta Corte utilizou-se deste como fundamento para determinar a  

impossibilidade da proibição dos aplicativos de transporte individual remunerado 

de  passageiros por aplicativo, consignando que: “independentemente da leitura que 

se faça do  modelo econômico incorporado pela Constituição, é preciso ter em conta 

um dado a respeito  das inovações disruptivas: a mudança é inevitável”.   

15. Na referida situação, compreendeu-se que a admissão de uma modalidade de 

transporte  individual submetida a uma menor intensidade de regulação, mas 

complementar ao serviço de  táxi afirma-se como uma estratégia 

constitucionalmente adequada para acomodação da  atividade inovadora no setor. 

Tratando-se, afinal, de uma opção que: (i) privilegia a livre  iniciativa e a livre 

concorrência; (ii) incentiva a inovação; (iii) tem impacto positivo sobre a  mobilidade 

urbana e o meio ambiente; (iv) protege o consumidor; e (v) é apta a corrigir as  

                                                     
1 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. London: Duckworth, 1977. P. 81 e 83. 
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ineficiências de um setor submetido historicamente a um monopólio “de fato”.  

16. Voltando-se para o presente caso, percebe-se que a locação de veículos 

autônomos  realizada por passageiros preenche todos os supracitados requisitos e 

que a sua tributação  apresenta-se como elemento destrutivo destes, sendo, por 

isso, indispensável a utilização do  Direito à Inovação como balizador hermenêutico 

no presente caso. Senão vejamos.  

17. Em primeiro lugar, é inexorável que a operação ora debatida privilegia a livre 

iniciativa,  uma vez que permite a entrada de novos players no mercado oferecendo 

um serviço inovador  e com mais funcionalidade para a população, fazendo com que 

empresas do mesmo setor se  mobilizem para oferecer melhorias.   

18. Aliás, importante mencionar que a atividade exercida pela Recorrente também 

se  relaciona com a utilização de novos meios de transportes que privilegiam a 

sustentabilidade.  Aliando-se tecnologia com preocupação ambiental, a 

Contribuinte busca o oferecimento de  novos meios de locomoção que privilegiam 

a dinamicidade das cidades brasileiras e a urgência  em se encontrar modais mais 

acessíveis de circulação.   

19. Em segundo lugar, consiste, evidentemente, em um modelo operacional 

completamente  novo e disruptivo, uma vez que independe de qualquer tipo de 

esforço humano para sua  realização e permite utilização de veículos com 

tecnologias até então nunca experimentadas  pela sociedade.   

20. Ato contínuo, esta tecnologia trará grandes melhorias na mobilidade urbana, 

porquanto  as colisões entre veículos serão drasticamente reduzidas, uma vez que 

90% dos acidentes de  trânsito são provocados por falha humana. Por conseguinte, 

o usuário destes veículos ficará  mais seguro que os próprios utilizadores dos 

veículos convencionais.  

21. Ainda, por tratar-se de nova tecnologia, a locação de carros autônomos 

possibilitará a  quebra do monopólio das empresas de transporte, antes liderado 

pelas empresas de taxi e,  hodiernamente, pelas empresas fundadas em modelos 

organizacionais de economia  compartilhada.  

22. Malgrado todos os benefícios elencados, a tributação desta atividade, por meio 

de uma  ampliação inconstitucional do conceito do serviço, limitaria de forma 

exacerbada o  desenvolvimento deste novo modelo de negócios, desincentivando, 

inclusive, o  desenvolvimento de novas tecnologias no país.   
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23. Por este motivo, requer-se a este STF, cautela na análise deste caso, uma vez 

que a  tributação pelo ISS sobre fato gerador que não seja a prestação de serviço 

acarretará além da  transgressão ao princípio da legalidade tributária e das 

competências tributárias constitucionalmente fixadas, o desincentivo à inovação e 

por conseguinte a perda de todos os  benefícios que acompanham esta.  

24. Neste contexto, traz-se à baila as célebres palavras do Chief of Justice John 

Marshall,  da Corte dos EUA, no caso McCulloch v. Maryland, de 1819 o qual se 

discutia a  constitucionalidade do imposto , definido pelo estado Maryland, que 

incidia sobre todas as  notas de bancos não fundados em Maryland, o que gerava 

verdadeiro impedimento de  funcionamento para uma filial do Segundo Banco do 

Estados Unidos que era fundado em estado  diverso. Na ocasião, o Chief of Justice 

John Marshall, evidenciou que “o poder de tributar  envolve o poder de destruir.”.   

25. Tal entendimento é imperioso e de extrema relevância para o caso em comento,  

porquanto ilustra a força destrutiva imanente dos tributos a qual reclama limites 

para si. Desta  forma, além dos tradicionais princípios do Direito Tributário, o Direito 

à Inovação, apresenta se, de modo indiscutível, como balizador hermenêutico 

fundamental para a análise da tributação  de transporte por carros autônomos pelo 

ISS, de modo que tal tributação seja julgada  inconstitucional.  

26. Ademais, demonstrar-se-á que o fato jurídico aqui tratado não se encontra 

dentro da  ideia constitucional de serviço, estando além do critério material do ISS.  

 

 

III. DA APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 31 DO STF  

 

27. Em primeiro lugar, demonstrar-se-á a este Pretório a incidência da Súmula 

Vinculante  n. 31 deste Tribunal no presente caso, uma vez que conforme 

depreende-se dos fatos supra  narrados, a operação em epígrafe consiste em 

evidente locação de veículo autônomo a qual se  diferencia tão somente dos 

modelos tradicionais, porquanto o usuário paga pela quilometragem  e tempo 

utilizado do veículo e não por diárias, como comumente se é observado.  

28. Nesse sentido, traz-se à baila o julgamento do RE n. 116.121-3 em que este 

Supremo  Tribunal decidiu pela inconstitucionalidade da expressão “locação de 

bens móveis” constante  do item 79, da Lista de Serviços, anexa ao Decreto-lei n. 
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406/68, com as alterações veiculadas  pela Lei Complementar n. 56/87.  

29. Tal julgado firmou precedente essencial para a consolidação, em momento 

posterior, da  Súmula Vinculante n. 31, a qual restou consignada nos seguintes 

termos "É inconstitucional a  incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza ISS sobre operações de locação de  bem móveis." 

30. Em apertada síntese, a Súmula Vinculante trata da não incidência do ISS sobre 

a locação  de bens móveis, tendo em vista que não se trata de serviço, porque a 

locação gera obrigação de  dar e não de fazer, inexistindo atividade pessoal do 

locador que possa ser juridicamente  caracterizada como prestação de serviço.  

31. Nessa toada, exsurge claro e insofismável que o presente caso subsome-se ao  

entendimento firmado na SV 31 deste Tribunal. Veja, Excelências, que no presente 

caso não há  nenhuma prestação de serviço ao usuário do veículo, uma vez que este 

é mero utilizado do bem  móvel que tem seu funcionamento de maneira 

completamente autônoma.  

32. Outrossim, destaca-se a indiscutível postura ativa do usuário ao utilizar o 

veículo, uma  vez que tem a opção de definir o seu trajeto, a velocidade do veículo, 

e as demais  funcionalidades do bem móvel.   

33. Isso porque é o cliente da empresa (locatário) que define unilateralmente quando 

o  veículo será utilizado e qual o itinerário será seguido (exceto em hipóteses 

excepcionais). Isto  é, o cliente possui ingerência total sobre o veículo.   

34. É dizer: a Recorrente não possui controle sobre o itinerário, os horários das 

chamadas e  as pessoas a transportar, sendo que o veículo autônomo deve seguir 

todos os comandos  realizados pelos clientes. Tal circunstância afasta qualquer 

pretensão Municipal de enquadrar a  atividade da Recorrente como transporte, dado 

que o prestador de transporte sempre possui a  faculdade de poder recusar-se a 

operar quando demandado.  

35. Ademais, tendo o cliente o total poder de decisão, impõe-se afirmar que os 

veículos  autônomos disponibilizados pela Recorrente não podem ser empregados 

para qualquer outra  função para além daquelas determinadas pelo cliente, 

característica essa que também afasta a  natureza de transporte na atividade da 

Recorrente.  

36. O fato de o destino ser previamente identificado não interfere em nada na 

relação, pois  aquele poderá ser alterado da forma que melhor convier ao cliente. 
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Frise-se o fato de a empresa  não possuir a faculdade de se recusar a seguir as 

ordens definidas pelo cliente durante o período  em que este está fazendo o uso do 

veículo.  

37. Tudo isso para demonstrar que a utilização de veículos autônomos para 

locomoção dos  clientes não descaracteriza o núcleo essencial da atividade da 

Recorrente (locação de coisa  móvel), cujo preço será determinado em função da 

distância percorrida e sua duração.  

38. Outrossim, importante assinalar que a atividade desempenhada pela Recorrente 

se  assemelha muito mais a um contrato de afretamento a casco nu do que a um 

contrato de  transporte em si, reforçando a aplicação da Súmula Vinculante n. 31 

deste STF. 

39. Isso porque a referida modalidade de afretamento também prevê a utilização, 

por tempo  determinado, de um meio de transporte (na hipótese uma embarcação) 

da maneira que melhor  convier para o pretenso afretador, como pode ser visto pelo 

art. 2º, inc. I, da Lei n. 9.432/1997  (grifamos):  

40. “Art. 2º Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições:  

 

I - afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o afretador tem a posse, o uso 

e o controle  da embarcação, por tempo determinado, incluindo o direito de designar o 

comandante e a  tripulação; (...)”  

 

41. De maneira similar aos clientes da Recorrente, o afretador também possui total  

ingerência sobre a embarcação, podendo conduzir, inclusive, aspectos relacionados 

à  tripulação, ao tipo de expedição marítima que será executada e à rota que será 

tomada. Nota-se  que o afretador também possui a responsabilidade de devolver a 

embarcação em boas  condições, particularidade que também se comunica aos 

clientes da empresa Recorrente.  

42. Sob outro ângulo, o proprietário (fretador) simplesmente se compromete a  

disponibilizar a embarcação em boas condições, assim como a Recorrente apenas 

disponibiliza  seus veículos autônomos em condições suficientes para atender aos 

interesses de seus clientes.  

43. Não à toa que este Pretório Excelso reconheceu a impossibilidade de incidência 

do  ISSQN nos contratos de afretamento a casco nu, vez que não há qualquer 
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prestação de serviço,  apenas locação de bem móvel:  

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. IMPOSTO SOBRE  

SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ISS. CONTRATO DE AFRETAMENTO DE  

EMBARCAÇÃO NA MODALIDADE "A CASCO NU". ACÓRDÃO RECORRIDO QUE  

ENTENDEU PRESENTE A PRESTAÇÃO POTENCIAL E EFETIVA DE SERVIÇOS  

CIRCUNDANTES. ERROS MATERIAIS E DE CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA. MATÉRIA  

INFRACONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO E LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPETIÇÃO DE  

INDÉBITO. INADMISSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.   

1. Nos termos da Súmula Vinculante 31, "é inconstitucional a incidência do Imposto 

sobre  Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens 

móveis".   

2. Para afirmar a tributabilidade de operação de afretamento de embarcação na 

modalidade "a  casco nu", o TJ/RJ considerou que este tipo de atividade costuma 

implicar na prestação de  outros serviços (logística). Entendeu, também, que as 

cláusulas contratuais indicavam a efetiva  prestação deste tipo de serviços   

2.1. Como a constituição do crédito tributário é atividade administrativa plenamente 

vinculada,  presunções e ficções de senso comum, não expressamente autorizadas em 

lei, não podem ser  usadas para motivar ou fundamentar juízo pela incidência de norma 

tributária. Potencial de  realização do fato gerador não pode substituir, pura e 

simplesmente, a constatação da efetiva  ocorrência do fato jurídico tributário.   

2.2. Evidentes erros material e de classificação jurídica. O acórdão-recorrido inverteu as  

posições contratuais, ao considerar a empresa-agravada como afretadora (que, 

segundo a lei e o próprio contrato, é a parte que recebe a embarcação para uso), e não 

como proprietária ou  fretadora (parte que cede o uso da embarcação).   

(...)  

(RE 503372 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 

06/04/2010,  DJe-071 DIVULG 22-04-2010 PUBLIC 23-04-2010 EMENT VOL-02398-05 

PP-00905 RTJ  VOL-00216-01 PP-00535 LEXSTF v. 32, n. 377, 2010, p. 196-202)   

 

44. O que se pretende no presente recurso é justamente afastar a tentativa do 

Munícipio em  definir como prestação de serviço aquilo que não é. Frise-se: a 

operação de disponibilização  de veículos autônomos é, essencialmente, uma 

locação de bem móvel, não podendo ser  desmembrada para efeitos fiscais ao raso 

argumento de que se trata de contrato de  transporte.  

45. Assim, não merece prevalecer o entendimento do v. Acórdão no sentido de que 

o ISS  incidiria sobre a locação de carros autônomos paga pelo tempo e metragem 
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do deslocamento,  haja vista que a lei tributária não pode confundir locação de coisa 

com prestação de serviço,  porque cada qual configura fato jurídico distinto e, 

portanto, assim devem ser tratados.  

 

IV. DA NÃO INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE O TRANSPORTE DE VEÍCULOS  AUTÔNOMOS  

 

4.1 A inexistência de serviço prestado pela Recorrente   

 

46. Em seu inc. III o art. 156 da CF estabeleceu a hipótese de incidência do ISS como 

a  prestação de “serviços de qualquer natureza”, o que torna forçoso concluir que a 

competência  municipal para instituição deste imposto está restrita ao exercício de 

atividades tipificáveis  como “serviço”. Assim, é indiscutível que a lei complementar 

não pode, em hipótese alguma,  suplantar a competência que lhe foi reservada pela 

CF, sob pena de tornar-se com esta  incompatível e, portanto, inconstitucional.  

47. Todavia, os entes tributantes têm buscado na redação de suas leis municipais 

a  justificativa para incluir na lista de serviços atividades que não estão abrangidas 

no seu conceito  constitucional, desenvolvendo para tanto, atividade interpretativa 

inusitada e, o que é pior,  previamente dirigida a atender aos seus ímpetos 

arrecadatórios.  

48. Tal conduta é inaceitável, uma vez que o entendimento de que a lei 

complementar não  pode extravasar a parcela de competência lhe atribuída pela CF 

é imperioso em nosso  ordenamento, sob pena daquela tornar-se incompatível com 

a Lei Maior, restando, assim,  fulminada de inconstitucionalidade. 

49. Sendo assim, deve o intérprete ater-se rigidamente à hipótese de incidência 

insculpida  na CF para investigar se o transporte realizado por carro autônomo se 

enquadra ou não no  campo imponível tratado constitucionalmente. Nesse 

diapasão, destaca-se entendimento  consignado no julgamento do RE n. 361.829 

por este STF, verbis:  

 

"O ISS é um imposto municipal. É dizer, ao Município competirá instituí-lo (CF, art. 156, 

III).  Todavia, está ele jungido à norma de caráter geral, vale dizer, à lei complementar 

que definirá  os serviços tributáveis, lei complementar do Congresso Nacional (CF, art. 

156, III). Isto não  quer dizer que a lei complementar possa definir como tributáveis pelo 
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ISS serviços que,  ontologicamente, não são serviços. No conjunto de serviços 

tributáveis pelo ISS, a lei  complementar definirá aqueles sobre os quais poderá incidir 

o mencionado imposto."  

 

50. Ademais, Excelência, sobreleva-se a necessidade e a importância da 

preservação do  significado técnico das palavras utilizadas na CF. Nessa toada, 

colaciona-se trecho da ementa  do RE n. 148.304/MG no qual este STF reforçou a 

necessidade de se apegar ao conceito de  “serviço” conferido pelo direito privado 

para analisar sua tributação pelo ISS:  

 

“TRIBUTO - FIGURINO CONSTITUCIONAL. A supremacia da Carta Federal é conducente  

a glosar-se a cobrança de tributo discrepante daqueles nela previstos. IMPOSTO SOBRE  

SERVIÇOS - CONTRATO DE LOCAÇÃO. A terminologia constitucional do Imposto sobre  

Serviços revela o objeto da tributação. Conflita com a Lei Maior dispositivo que imponha 

o  tributo considerado contrato de locação de bem móvel. Em Direito, os institutos, as 

expressões  e os vocábulos têm sentido próprio, descabendo confundir a locação de 

serviços com a de  móveis, práticas diversas regidas pelo Código Civil, cujas definições 

são de observância  inafastável - artigo 110 do Código Tributário Nacional”.  

 

51. Voltando-se para o presente caso, faz-se mister ater-se ao desenvolvimento do 

conceito  de serviço e sua evolução junto ao entendimento jurisprudencial deste 

pretório, uma vez que a  discussão acerca da inclusão de certa atividade no conceito 

de "serviço", para fins tributários,  já foi examinada em diversas oportunidades.2  

52. Em 11/10/2000, no julgamento do RE 116.121, esta Corte afastou a incidência 

de  ISS sobre a locação de bens móveis, sob o fundamento de que a atividade 

desbordaria do  figurino constitucional desse imposto, especialmente por envolver 

obrigação de dar, não  de fazer. Tal entendimento restou pacificado em sede de 

repercussão geral e cristalizado em  verbete de súmula vinculante (SV 31) fixando 

o entendimento de que "É inconstitucional a  incidência do Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de  locação de bens móveis”  

                                                     
2 Entre os julgados de maior relevância destaca-se: o caso dos programas de computador (RE 
176.626, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ  11.12.1998); das operações de leasing (RE 592.905, Rel. 
Min. Eros Grau, DJ 5.3.2010); da locação de bens móveis (RE 116.121, Rel. Min.  Octavio Gallotti, 
redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, DJ 25.5.2001); e também das atividades realizadas 
pelas operadoras de  plano de saúde (RE 651.703, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 26.4.2017). 
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53. Na ocasião esta Corte entendeu que nos casos de locação de bem móvel, está-

se diante  de uma obrigação de dar e não de uma obrigação de fazer, como é típico 

da prestação de serviço.  De outro bordo, entendeu que “somente a prestação de 

serviços, envolvido na via direta do  esforço humano, é fato gerador do tributo em 

comento.” Daí porque não se justificaria a  aplicação do ISS, que é precisamente 

imposto sobre serviço.  

54. Em sequência, esta Corte analisou diversos julgados e manteve a interpretação 

até o  julgamento do RE n. 651.703 no qual discutiu a incidência de ISS sobre 

atividades realizadas  pelas operadoras de plano de saúde. Na hipótese, foi-se 

adotada uma interpretação mais ampla  do conceito constitucional de serviços, 

desvinculada da teoria civilista e até então adotada.  Contudo, manteve-se a 

compreensão da necessidade de esforço humano para a  configuração de prestação 

de serviço. Na oportunidade, foi consignado que:  

 

“Para caracterização de determinada prestação como serviço, passível de tributação, 

mostra se indispensável a presença de esforço humano, da realização de uma 

obrigação de fazer,  ainda que envolva, para a execução, certas obrigações de dar. Não 

havendo essa nota  característica, ou sendo o fazer mero acessório no negócio jurídico 

entabulado, surge  impróprio enquadrar a atividade como serviço, descabendo a 

tributação em virtude da  incompatibilidade material com o previsto no texto 

constitucional”  

 

55. Ato contínuo, sobreveio o julgamento do RE n. 603.136 em que esta Suprema 

Corte  ratificou a interpretação mais ampla do conceito de serviço e consignou a 

constitucionalidade  da tributação dos contratos de franquia pelo ISS, em vista da 

(i) inegável aplicação de esforço  humano destinado a gerar utilidade em favor de 

outrem (no caso o franqueado) e (ii) do  vínculo contratual não se limitar a uma mera 

obrigação de dar.  

56. Assim sendo, considerando que o vocábulo “serviço” foi eleito para delimitar a  

competência tributária municipal para instituir o ISS, e que, apesar da adoção de 

uma  interpretação mais ampla do conceito de serviço por esta Suprema Corte foi-

se mantido, ao  longo de todos os julgados, a compreensão de que a existência de 

esforço humano  apresenta-se como fator indispensável para configuração de 

prestação de serviços, o ISS  somente poderá incidir sobre obrigações que tem em 
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seu núcleo o referido esforço  humano.   

57. Nesta linha entende Aires Barreto, propugnando que a prestação de serviço 

envolve um  esforço humano, desenvolvido em benefício de outra pessoa. Para o 

doutrinador, o conteúdo  econômico surge quando ao serviço é dada a dimensão 

econômica de cada fato que irá permitir  sua mensuração. O conceito de serviço não 

é meramente econômico, pois envolve o esforço  humano do prestador.3 

58. Desta feita, exsurge claro e insofismável que a operação analisada no caso em  

epígrafe distingue-se axiologicamente do conceito de prestação de serviço na 

medida em  que não se verifica in casu nenhum tipo de esforço humano.   

59. Ora, como há de se falar que a locação de carros autônomos para transporte 

apresenta se como fato gerador do ISS se sequer existe esforço humano na 

enunciada operação?  

60. Tal adução, Excelência, certamente seria um absurdo! Uma vez que admitir tal  

incidência seria renegar o critério material do ISS que, conforme explanado, possui 

em sua  essência a existência de esforço humano, bem como as próprias 

competências tributárias  constitucionalmente delimitadas.  

61. Portanto, é óbvio que a correta interpretação do inciso III, do art. 156, da Carta 

Magna,  é aquela que conclui pela inconstitucionalidade dos Municípios tributarem 

pelo ISS a operação  aqui analisada.  

62. Isso porque, evidentemente, o que não é serviço na forma da Constituição não 

pode ser  alcançado pela tributação. Neste aspecto e conforme amplamente 

demonstrado, em tal atividade  não se verifica o critério material necessário para a 

configuração de serviço, qual seja a  existência de esforço humano.  

63. Nessa toada, embora caiba a esta Excelsa Corte o veredicto final e pacificador 

sobre o  tema, vale destacar o posicionamento manifestamente pacificado pela 

jurisprudência deste STF  no julgamento do RE 651.703, em 2016, verbis:  

 

“para a caracterização de determinada prestação como serviço, passível de tributação, 

mostra-se indispensável a presença de esforço humano, da realização de uma 

obrigação de  fazer, ainda que envolva, para a execução, certas obrigações de dar. Não 

havendo essa nota  característica, ou sendo o fazer mero acessório no negócio jurídico 

                                                     
3 ISS na Constituição e na Lei. São Paulo: Dialética, 2003, p. 29/30 
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entabulado, surge   

impróprio enquadrar a atividade como serviço, descabendo a tributação em virtude da  

incompatibilidade material com o previsto no texto constitucional”.  

 

64. Desta feita, é indiscutível que a operação em comento, não pode ser enquadrada 

no  conceito de serviço e caso o fosse estaria ampliando-se o conceito de serviço 

de maneira  extensiva.  

65. Daí a inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre o transporte realizado por 

carros  autônomos, uma vez que, como amplamente demonstrado, inexiste no 

referido fato jurídico  qualquer tipo de esforço humano. 

4.2 O transporte por carro autônomo não pode ser entendido como transporte 

privado  remunerado conforme a Lei n. 13.640/2018.  

66. Ademais, tópico que merece relevância consiste na demonstração da diferença 

entre a  atividade da Recorrente e o transporte prestado por empresas como Uber, 

99Taxi, Cabify e  outros. Isso porque, conforme será elucidado a seguir, a 

disponibilização de carros autônomos  para transporte não pode ser equiparada à 

atividade exercida pelas empresas mencionadas.  

67. A explicação para tanto traduz-se na edição da Lei n. 13.640/2018, que pôs fim 

à  controvérsia instaurada no RE 1.054.110 no tocante à definição da natureza 

jurídica das  atividades prestadas por empresas como Uber, Cabify e outras, na 

medida que o referido ato  legal regulou e definiu tais modalidades como o 

transporte remunerado privado individual de  passageiros.  

68. Salienta-se que a mencionada Lei definiu esse transporte como: “Art. 4º (...)  

 

X - (...) serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a 

realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente 

por  usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de 

comunicação em  rede."  

 

69. Ato contínuo, a referida Lei traçou as seguintes diretrizes a serem seguidas pelos  

Municípios e pelo Distrito Federal no tocante à fiscalização e regulamentação do 

transporte em  questão:  

 

“Art. 11-A. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar 

e  fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros 
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previsto no  inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus territórios. Parágrafo único. 

Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual  de 

passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão observar as seguintes diretrizes,  

tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do 

serviço:  

I - efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço;  

II - exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do 

Seguro  Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres  (DPVAT);  

III - exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto 

Nacional do  Seguro Social (INSS), nos termos da alínea h do inciso V do art. 11 da Lei 

nº 8.213, de 24 de julho de 1991 .”  

 

70. Importante mencionar que a Lei em questão também definiu condições para que 

o  serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros seja 

autorizado. Todas as  condições estão relacionadas à exigências a serem 

cumpridas por motoristas, senão vejamos: 

 

 “Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros 

previsto no  inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua 

regulamentação, somente  será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes 

condições: 

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha a  

informação de que exerce atividade remunerada;  

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características 

exigidas  pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal;  

III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV);  

IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.  

Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado 

individual de  passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na 

regulamentação do  poder público municipal e do Distrito Federal caracterizará 

transporte ilegal de passageiros.”  

 

71. Nota-se que a presença de um motorista, pessoa física que exerça a função de 

condutor  do veículo, é intrínseca ao transporte previsto no inc. X do art. 4º da Lei n. 

12.587/2012, o que  é corroborado pela existência de várias cláusulas legais a 

serem observadas para que seja  possível seu cadastramento como motorista apto 
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a exercer essa modalidade de transporte.  

72. Outra consequência da presença de um motorista no transporte remunerado 

privado  individual de passageiros é a constatação de que o tomador do serviço 

prestado por tais  empresas consiste no próprio motorista. Isto é, para tais 

empresas, o ISS incide sobre uma  parcela cobrada sobre o valor da viagem 

realizada pelo motorista. Por sua vez, o tomador do  serviço prestado pelo motorista 

é o passageiro.  

73. De plano, verifica-se que a operacionalização da atividade exercida pela 

Recorrente  difere substancialmente daquela exercida pelas empresas de transporte 

remunerado privado  individual de passageiros, porquanto a relação entre a 

Recorrente e seus clientes é direta, não  havendo uma intermediação. Sublinha-se: 

a cobrança da empresa de seus clientes independe de  qualquer tarifa adicional 

além do valor cobrado com base na duração e na distância percorrida  nas viagens 

realizadas por seus clientes.  

74. Assim sendo, percebe-se que a atividade exercida pela Recorrente, qual seja:  

disponibilização de veículos autônomos para o transporte de pessoas, não atende 

aos requisitos  previstos em lei para seu enquadramento como transporte 

remunerado privado individual de  passageiros, precisamente por não possuir a 

figura de um motorista. Tal característica reforça,  ainda, a tese de que não há 

esforço humano na atividade executada pela Recorrente.  

75. Partindo dessa premissa, podemos afirmar que não pode a autoridade fiscal 

reputar que  a empresa Recorrente presta serviço análogo ao de empresas do ramo 

de transporte remunerado  privado individual de passageiros, dado que a atividade 

da Recorrente possui diferenças  fundamentais com relação à espécie de transporte 

supracitada.  

76. A propósito, importante repisar que a analogia tributária pressupõe a identidade 

dos  elementos essenciais entre os casos que se pretende equiparar. Somente com 

a referida identidade é possível se falar em adequação da situação concreta para 

fins de incidência da  norma tributária, o que manifestamente não ocorre na 

presente hipótese.  

77. É dizer: a Lei n. 13.640/2018 é nítida ao prever os atributos que diferem o 

transporte  remunerado privado individual de passageiros dos demais, atribuindo 

competência exclusiva  aos Municípios e Distrito Federal para regulamentar e 
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fiscalizar essa modalidade. Se  determinada atividade não possui tais atributos, por 

óbvio que ela não está inserida em tal  contexto.  

78. Ademais, demonstrado que o modus operandi da empresa Recorrente difere  

substancialmente daquele instrumentalizado pelas empresas do ramo do 

transporte remunerado  privado individual de passageiros, não há como tomar este 

como premissa para tributar a  atividade da recorrente sob o pretexto de serem 

atividades análogas.  

79. É inegável que, em certa medida, o sistema operacional das empresas de 

transporte  remunerado privado individual de passageiros se assemelha ao 

desenvolvido pela empresa  Recorrente, visto que ambos se utilizam da tecnologia 

para otimizar a realização de transportes.  Entretanto, as semelhanças não 

ultrapassam esse aspecto e não autorizam o uso de analogia  para que se institua 

tributos. Reforça-se: a Recorrente não é uma empresa intermediadora.  

80. Sendo assim, não é possível a tributação da atividade da Recorrente ao pretexto 

de que  ela exerce atividade análoga àquela prevista no inc. X do art. 4º da Lei n. 

12.587/2012, na  medida em que restou demonstrado que a Recorrente 

desempenha atividade diversa, sob pena  de violação ao art. 150, I, da CF/88, visto 

que se estaria ampliando as hipóteses de incidência  do tributo em comento sem lei 

que a estabeleça.  

 

V. DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA  

ESTABELECIDA NA CF/88  

 

81. Argumento que se completa ao que foi exposto no ponto supra traduz-se na 

necessidade  de observância, pelo aplicador da norma tributária, das competências 

tributárias previstas na  CF/88, que, como será visto, são verdadeiras limitações ao 

poder de tributar e formas de se  garantir os direitos fundamentais do contribuinte. 

A seguir, será demonstrado que a atuação  Estatal esbarrou no comando previsto 

no art. 156, III, da CF/88.  

82. É fato incontroverso que a Constituição Federal de 1988 não foi a primeira a 

prever  limitações ao poder de tributar e regras de repartição de competências 

tributárias entre os Entes  Federados. Ao longo da história brasileira as 

Constituições apresentaram tais disposições para fortalecer a concepção do 
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sistema tributário como um instrumento de autoridade, destinado a  satisfazer aos 

interesses daqueles que detinham o poder.  

83. Porém, após um longo período marcado por um regime autoritário sufocante, a  

sociedade brasileira clamava por mudança. Foi por meio da CF/88 que tais 

clamores,  representados pelo anseio de se garantir direitos fundamentais, foram 

inseridos no ordenamento  jurídico pátrio.   

84. Nesse contexto, a Carta de 1988 foi a primeira a impor uma série de limitações 

ao poder  estatal de tributar calcada em valores como a segurança jurídica, 

igualdade e liberdade.  Imperioso ressaltar que tais limitações possuem a pretensão 

de que a justiça social seja  cumprida dentro da noção de um Estado Democrático 

de Direito.  

85. Humberto Ávila pontua que o sistema tributário nacional guarda relação com a  

Constituição como um todo, sobretudo com os princípios formais e materiais 

fundamentais e  com os direitos fundamentais, sobretudo com preceitos 

relacionados às garantias de propriedade  e liberdade.4  

86. A delimitação de competências tributárias se insere nesse contexto de controle  

democrático do poder de tributar, pois é a partir delas que o Estado deve realizar 

sua atividade  tributante. Isto é, no âmbito da instituição e cobrança de tributos, os 

Entes Federativos devem  observar estritamente os limites traçados pela CF/88, sob 

pena do desmantelamento de todo o  esforço utilizado para erguer o atual sistema 

constitucional.  

Sobre o tema, Leandro Paulsen traz lição valiosa: “(....) Assim é que só poderão ser  

instituídos tributos que possam ser reconduzidos a uma das normas concessivas 

de  competência tributária, sob pena de inconstitucionalidade.”5 

87. No presente caso, a competência delimitada pela CF/88 que foi desrespeitada 

pelo  Município autuante é o inc. III do art. 156. Tal norma prevê, rigorosamente, que 

compete aos  Municípios instituir “imposto sobre serviços de qualquer natureza, 

não compreendidos no art.  155, II, definidos em lei complementar.”  

88. Significa dizer que a norma contida no inc. III do art. 156 outorgou a competência 

                                                     
4 ÁVILA, Humberto Bergmann. Sistema constitucional tributário. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 
21.  
5  PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário completo. 5ª Edição. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2013. p. 51. 
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aos  Municípios a partir do critério da base econômica, o que implica na limitação 

da instituição do  tributo às possibilidades semânticas e sintáticas de seu 

enunciado. Assim, forçoso reconhecer  que não é possível se extrapolar os 

conceitos constitucionais previstos na norma.  

89. A propósito, a jurisprudência desta Corte se firmou exatamente nesse 

entendimento,  como pode ser notado a partir de passagem do voto condutor da 

Ministra Ellen Gracie no RE  nº 559.937, no qual foi debatida controvérsia acerca da 

impossibilidade de cobrança de  PIS/COFINS-Importação sobre base de cálculo que 

extrapole o valor aduaneiro (art. 149, §2º,  III, a, da CF/88)6.  

90. Na ocasião, ficou assentada a impossibilidade de se alargar o alcance da 

tributação sobre  aquilo que não está contido dentro da outorga de competência 

prevista pela Lei Maior:  

 

“Aliás, cabe destacar que mesmo as normas concessivas de competência tributária 

possuem  uma feição negativa ou limitadora. Isso porque, ao autorizarem determinada 

tributação, vedam  o que nelas não se contém.  

(...)  

Não seria razoável, ainda, interpretar a referência às bases econômicas como meras 

sugestões  de tributação, porquanto não cabe à Constituição sugerir, mas outorgar 

competências e traçar  os seus limites.”  

 

91. Extrai-se do julgado que os elementos do tributo, como a base de cálculo e o 

fato  gerador, devem ser harmônicos e convergentes entre si. Tais elementos são 

importantes para a  identificação do tributo e também estão relacionados ao 

Princípio da Não-Surpresa, na medida  em que não pode o contribuinte ser 

surpreendido por uma cobrança que tenha por base um fato  gerador ou uma base 

de cálculo que extrapole os limites constitucionais.  

92. O mesmo entendimento foi consagrado no julgamento da ADI nº 2.137/SC:  

 

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR. ICMS.   

RESPEITO AO PACTO FEDERATIVO NA CONCESSÃO DE ISENÇÕES, INCENTIVOS E  

BENEFÍCIOS FISCAIS. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE DELIBERAÇÃO DOS  ESTADOS 

                                                     
6 RE 559937, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado 
em 20/03/2013,  REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 16-10-2013 PUBLIC 17-10-2013 
EMENT VOL-02706-01 PP-00011 
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E DO DISTRITO FEDERAL NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR.  

INCONSTITUCIONALIDADE NA CONCESSÃO UNILATERAL. PROCEDÊNCIA.   

1. As competências tributárias deverão ser exercidas em fiel observância às normas  

constitucionais, que preveem, especificamente, limitações ao poder de tributar, com a  

consagração de princípios, imunidades, restrições e possibilidades de concessão de 

isenções,  incentivos e benefícios fiscais.  

2. A deliberação dos Estados e do Distrito Federal para a concessão de isenções, 

incentivos e  benefícios fiscais de ICMS é exigência direta do texto constitucional, assim 

como a observância  da disciplina constante na lei complementar, que constitui uma 

das matérias básicas de  integração do Sistema Tributário Nacional, no sentido de 

desrespeito ao equilíbrio federativo  (guerra fiscal).   

3. Desrespeito à alínea “g” do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal 

em  decorrência da concessão unilateral de isenção fiscal no ICMS pela Lei estadual de 

Santa  Catarina 11.557/2000.   

4. Medida cautelar confirmada. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada 

procedente. (ADI 2357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 

30/08/2019,  PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-09-2019 PUBLIC 16-09-

2019)  

 

93. Desse modo, diante da demonstração pela Recorrente de que não há aplicação 

de esforço  humano na realização da atividade de disponibilização de veículos 

autônomos para o transporte  de pessoas, elemento fundamental para 

caracterização da prestação de serviço, constata-se  maculação ao art. 156, III, da 

CF/88.  

94. Isso porque o Fisco Municipal, ao enquadrar a atividade como prestação de 

serviço,  preteriu o comando constitucional limitador substanciado pelo artigo 

supracitado. Utilizando se de critérios meramente analógicos, sem respaldo na lei, 

a Fiscalização ampliou a hipótese de  incidência do ISSQN.  

95. Destaca-se: se o vocábulo “definidos em lei complementar” não autoriza a 

descrição na  própria lei de regência de aquilo que não é serviço, tampouco pode o 

Poder Estatal lavrar  autuação que amplifique esse conceito. Frise-se que qualquer 

pretensão nesse sentido é  inconstitucional.  

96. Em síntese, a incidência do ISSQN sobre a atividade desenvolvida pela 

Recorrente  esbarra em vicissitude fundamental, qual seja: a necessidade de se 

demonstrar explicitamente  que a atividade realizada está dentro dos limites 

traçados pelo art. 156, III, da CF/88.  
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97. Feitas tais considerações, forçoso reconhecer que a interpretação no sentido de  

reconhecer a incidência de ISSQN sobre a disponibilização de veículos autônomos 

para o  transporte de pessoas é inconstitucional e não encontra respaldo no inc. III 

do art. 156 da Carta  Magna.  

 

VI. Subsidiariamente: NECESSIDADE DE RELAÇÃO ENTRE A BASE DE CÁLCULO  E A 

MATERIALIDADE DO TRIBUTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA  

 

98. Excelências, ainda que se entenda que a atividade da Recorrente atrai a 

incidência do  ISSQN por desenvolver atividade análoga à prestação de serviços 

realizada pelas empresas de  transporte remunerado privado individual de 

passageiros, a cobrança do imposto pelo  Município autuante é inconstitucional e 

não merece prosperar, como será exposto a seguir.  

99. A Lei Maior, em seu art. 150, II, consagrou o princípio da Igualdade Tributária. Da 

sua  redação, infere-se que há um dever jurídico caracterizado pelo tratamento 

isonômico dos  contribuintes, senão vejamos:  

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos  Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente,  proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função 

por eles exercida,  independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos 

ou direitos;  

 

100. Tal norma advém de uma concepção mais abrangente, contida no art. 5º da 

CF/88:  

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos  brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à   

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)”  

 

101. Inicialmente, é de máxima importantância que se distinga igualdade de 

identidade. Isto  é, o Constituinte, ao preconizar no caput do art. 5º que “todos são 

iguais perante a lei, sem  distinção de qualquer natureza, (...)”, abraça a concepção 

de que a igualdade pressupõe sujeitos  que estão em situações idênticas.   
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102. Tal concepção provoca o reconhecimento de que não é necessário uma 

igualdade  absoluta entre os sujeitos, mas apenas que tais sujeitos estejam em 

condição equivalente perante  um comando legal.  

103. Por esse ângulo, Alexandre de Moraes assevera que o princípio da igualdade 

opera em  dois planos distintos:  

 

“De uma parte, frente ao legislador ou ao próprio executivo, na edição, respectivamente, 

de  leis, atos normativos e medidas provisórias, impedindo que possam criar 

tratamentos  abusivamente diferenciados a pessoas que encontram-se em situações 

idênticas. Em outro  plano, na obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, a autoridade 

pública, de aplicar a lei e  atos normativos de maneira igualitária, sem estabelecimento 

de diferenciações em razão de  sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas, raça, 

classe social.  

A desigualdade na lei se produz quando a norma distingue de forma não razoável ou 

arbitrária  um tratamento específico a pessoas diversas. Para que as diferenciações 

normativas possam  ser consideradas não discriminatórias, torna-se indispensável que 

exista uma justificativa  objetiva e razoável, de acordo com critérios e juízos valorativos 

genericamente aceitos, cuja  exigência deve aplicar-se em relação à finalidade e efeitos 

da medida considerada, devendo  estar presente por isso uma razoável relação de 

proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade perseguida, sempre em 

conformidade com os direitos e garantias  constitucionalmente protegidos.”7 

 

104. Nessa acepção, conclui-se que é dever do intérprete corrigir eventual distorção 

que a lei  possa ter criado, de forma de garantir a liberdade dos cidadãos. Outrossim, 

deve ser afastada  qualquer interpretação que discrimine sujeitos de forma abusiva, 

arbitrária e injustificada. Tudo  isso para que se construa uma sociedade livre, justa 

e solidária (art. 3º, I, CF/88).   

105. Destaca Luís Eduardo Schoueri que o entendimento não é diverso na seara 

tributária: 

 

“A igualdade não se confunde com a identidade. Se fosse perguntado a qualquer grupo 

se eles  se consideram idênticos, a resposta imediata e uníssona seria pela negativa: 

ninguém é idêntico  a outrem.  

Ocorre que a Constituição não consagra o Princípio da Identidade, e sim o Princípio da   

                                                     
7 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 34ª Edição. São Paulo: Editora Atlas LTDA, 2018, p. 
75. 
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Igualdade. A igualdade, diferentemente da identidade, é relativa. (...)   

(...)  

Deste modo, para que se possa concretizar o Princípio da Igualdade, é preciso que se 

tenha   

um critério de comparação constitucionalmente justificado. Ou seja: para que se atenda 

ao  Princípio da Igualdade, percorrem-se três etapas: primeiro, encontra-se um critério; 

em  seguida, busca-se fundamentação constitucional para o critério encontrado. 

Finalmente,  comparam-se as situações a partir do critério eleito.  

Em seu tratado (três volumes) versando sobre o ordenamento tributário, Tipke voltou a 

demonstrar que o Princípio da Igualdade demanda a aplicação coerente dos parâmetros  

adotados pelo legislador. Conquanto não pondo dúvida de que a liberdade do legislador, 

em  matéria tributária, é bastante ampla, sustenta o autor que o que importa saber é se, 

uma vez  tendo o legislador eleito certos critérios, pode ele aplicá-los aleatoriamente 

ou, ao contrário,  impõe-se sua adoção consistente.  

Já não se limita, pois, a dizer que o aplicador da lei deve tratar igualmente a todos os  

contribuintes. Ele discute até mesmo a liberdade do legislador, na criação de normas  

tributárias. (...)”8 

 

106. Pois bem. A observância do Princípio da Igualdade no presente caso tem como 

escopo  a verificação por parte deste E. STF, atuando como intérprete da lei, se a 

utilização da base de  cálculo pretendida pelo Fisco Municipal viola o preceito 

contido no art. 150, II, da CF/88. 

107. Isso porque, ao autuar a empresa Recorrente sob o pretexto de que ela exerce  

atividade análoga àquela prestada por empresas de transporte remunerado privado  

individual de passageiros, o Fisco acabou por equiparar as situações jurídicas das  

empresas para fins tributários.  

108. Em outras palavras: ao enquadrar a Recorrente como empresa que 

desempenha a  atividade prevista no inc. X do art. 4º da Lei 13.640/2018, o Fisco 

partiu da premissa de que as  empresas prestam o mesmo serviço. Portanto, como 

consequência disso, entende-se que as  empresas deverão possuir o mesmo 

tratamento.  

109. Entretanto, não foi esse o raciocínio adotado pelo Fisco Municipal. Explica-se: 

a base  de cálculo utilizada pelo Município em questão no presente caso não é a 

                                                     
8 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 9ª Edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 648-
650. 
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mesma utilizada na  tributação de empresas como Uber, 99pop e Cabify, 

evidenciando-se um tratamento desigual.   

110. Como foi exposto no item 3.2 deste memorial, o tomador do serviço das 

empresas de  transporte remunerado privado individual de passageiros é o próprio 

motorista com o  qual foi estabelecido o vínculo. Ocorre que tal serviço é 

enquadrado atualmente no subitem  1.03 da lista anexa à Lei Complementar nº 

116/2003, que possui tal redação:  

“1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, 

vídeos,  páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros 

formatos, e  congêneres.”  

111. Assim sendo, infere-se que a base de cálculo do ISSQN incidente sobre os 

serviços  elencados no subitem supracitado será auferida a partir do preço do 

serviço9. No tocante às  empresas de transporte remunerado privado individual de 

passageiros, a base de cálculo do  tributo é o valor da parcela cobrada por ela dos 

motoristas ao final de cada viagem.  

112. Sendo assim, a base de cálculo em tais casos não corresponde ao valor total 

das corridas,  mas sim do valor do serviço prestado aos motoristas vinculados. Isso 

se dá em razão da ausência  de relação entre a prestação de serviço, para fins de 

incidência do ISSQN, fornecidos por tais  empresas, e seus clientes. A atividade de 

tais empresas é, essencialmente, intermediar a relação  entre o consumidor e os 

motoristas cadastrados.  

113. Ora, na hipótese sob discussão não há intermediação: caso se admita que há 

serviço  prestado pela Recorrente, há uma relação direta entre o consumidor e a 

prestação de serviço  para fins de incidência do ISSQN. E, como foi pontuado 

anteriormente, a cobrança efetuada  pela empresa toma em conta apenas a 

distância percorrida e o tempo de cada viagem realizada  por seus clientes. Não há 

cobrança relacionada ao uso do aplicativo (esclarecimento 12).  

114. Mais do que isso: o próprio Fisco, ao autuar a Recorrente, parte do pressuposto 

de que  a base de cálculo consiste no valor do serviço prestado, consubstanciado 

no valor da distância  percorrida e do tempo gasto em cada viagem. É dizer: a base 

de cálculo utilizada pelo Fisco  corresponde ao valor total do somatório das corridas 

                                                     
9 Art. 7º da LC 116/2003. 
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efetuadas pela empresa no mês.  

115. Como consequência, é indiscutível se chegar à conclusão de que a base de 

cálculo  utilizada na autuação da Recorrente difere daquela utilizada nas cobranças 

do mesmo imposto  de empresas de transporte remunerado privado individual de 

passageiros. Tendo isso em vista,  indaga-se à V. Excelência: como pode o Fisco 

Municipal cobrar o ISSQN sob a mesma  justificação tributária e aplicar bases de 

cálculo distintas em situações equivalentes?  

116. Deveria o Fisco ter utilizado a mesma base de cálculo nos casos análogos, pois 

o tributo  foi exigido a partir da mesma fundamentação jurídica, o que não ocorreu 

no caso. O que se  percebe é a ausência de relação entre a base de cálculo e a 

materialidade do tributo, pressuposto  fundamental da incidência tributária.   

117. Aires Barreto é cirúrgico no ponto:  

 

(...) “o arsenal de opções de que dispõe o legislador ordinário para a escolha da base de  

cálculo, conquanto vasto, não é ilimitado. Cumpre-lhe erigir critério dimensível 

consentâneo  com o arquétipo desenhado pela Excelsa Lei. Essa adequação é dela 

mesma extraível, antes e  independentemente da existência da norma legal criadora do 

tributo. As várias possibilidades  de que dispõe o legislador ordinário para adoção da 

base de cálculo já se contêm na  Constituição”.10 

 

118. Diante do exposto, resta manifesta a vulneração ao comando esculpido no art. 

150, II,  da CF/88, na medida em que o Ente Municipal instituiu tratamento desigual 

entre contribuintes  que se encontram em situação equivalente. Aliás, frise-se: o 

próprio Município equiparou as  situações dos contribuintes em foco.  

119. O entendimento prolatado no RE 236881/RS não é diferente:  

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REMUNERAÇÃO DE 

MAGISTRADOS. IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO.  ISENÇÃO. 

SUPERVENIÊNCIA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE  1988. 

ISONOMIA TRIBUTÁRIA. INSUBSISTÊNCIA DO BENEFÍCIO.   

1. O artigo 150, inciso II, da Constituição Federal, consagrou o princípio da isonomia  

tributária, que impede a diferença de tratamento entre contribuintes em situação 

                                                     
10 Base de Cálculo, Alíquota e Princípios Constitucionais, 2a. edição revista, São Paulo: Max Limonad, 
1998, p. 52. 
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equivalente,  vedando qualquer distinção em razão do trabalho, cargo ou função 

exercidos.   

2. Remuneração de magistrados. Isenção do imposto de renda incidente sobre a verba 

de  representação, autorizada pelo Decreto-lei 2.019/83. Superveniência da Carta 

Federal de  1988 e aplicação incontinenti dos seus artigos 95, III, 150, II, em face do que 

dispõe o § 1º do  artigo 34 do ADCT-CF/88. Conseqüência: Revogação tácita, com 

efeitos imediatos, da benesse  tributária. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 

236881, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 05/02/2002, DJ   

26-04-2002 PP-00090 EMENT VOL-02066-02 PP-00432)  

 

120. Feitas essas considerações, é necessário ressaltar que como a Recorrente não  

realiza qualquer tipo de cobrança relacionada à manutenção do aplicativo, a suposta  

prestação do serviço não envolve nenhum aspecto do item 1.03 da lista anexa à Lei  

Complementar nº 116/2003. Sendo assim, forçoso reconhecer que a base de 

cálculo é nula  e a cobrança deve ser cancelada de plano.  

 

VII. DOS PEDIDOS  

 

121. Diante do exposto, requer-se a este Pretório o provimento do presente Recurso  

Extraordinário, de modo que a incidência de ISS sobre as operações de transporte 

individual de  passageiros realizado por meio de carros autônomos seja julgada 

inconstitucional, quer:  

 

(i) pelo fato de a atividade da Recorrente não envolver a prestação de serviço, mas  sim 

a locação de bens móveis e, sendo assim, abrangida pelo verbete da Súmula  Vinculante 

31 desta Corte;  

(ii) pela ausência de esforço humano na atividade da Recorrente, elemento essencial  

para o conceito de serviço definido pela Jurisprudência desta Corte; (iii) pela 

impossibilidade de se ampliar a incidência do tributo com base em  analogia, tendo-se 

em vista a violação ao art. 150, I, da CF/88;  

(iv) pelo fato de a pretensão do Munícipio esbarrar na competência traçada no art.  156, 

III, da CF/88, visto que a atividade da Recorrente não se insere nos limites  desse 

dispositivo; e  

(v) pelo fato de a equiparação da Recorrente às empresas transporte remunerado  

privado individual de passageiros resultar em violação ao Princípio da Isonomia,  

insculpido no art. 150, II, da CF/88, porquanto tal equiparação prevê tratamento  

tributário distinto para empresas que estão em situações equivalentes (base de  cálculo 
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desigual).  

 

Nesses termos, pede deferimento.  

Local, data.  

Advogado(a)  

OAB/XX XXXX



 

Faculdade Baiana de Direito – Salvador - BA 
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MINISTROS DO EGRÉGIO SUPREMO  TRIBUNAL 

FEDERAL  

Autos nº...  

Recurso Extraordinário  

Recorrente: VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA  

Recorrido: MUNICÍPIO / FAZENDA MUNICIPAL  

 

VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA, já devidamente qualificada nos  autos em 

epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por  intermédio de 

seus advogados que ao final subscrevem, apresentar MEMORIAIS  DE 

JULGAMENTO, com o objetivo de sintetizar os fatos relevantes e o direito  aplicável 

na resolução da controvérsia, objeto do presente Recurso Extraordinário.  

 

1. DELIMITAÇÃO DA LIDE  

 

Consoante exposto nas razões recursais, a medida judicial em discussão 

visa  a obtenção pelo Recorrente da desconstituição da autuação expedida pelo  

Recorrido, no que concerne a incidência do Imposto Sobre Serviço (ISS) sobre  

operações com veículos de condução inteiramente autônoma.  

 

2. SÍNTESE FÁTICA  

 

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela empresa Vá e Volte Para  

Uma Vida Não LTDA, ora Recorrente, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de  

Justiça competente, o qual equivocadamente manteve a r. sentença que julgou  

totalmente improcedentes os pedidos lançados na peça inicial, decidindo pela  

constitucionalidade da incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre as  

atividades exercidas pela Recorrente.  

Os fatos que ensejaram a autuação ocorreram da seguinte forma: o  

Recorrente adquiriu diversos modelos de veículos autônomos e viabilizou a  

disponibilização de seus carros por meio de um aplicativo. Desta forma, o cliente 

solicita o veículo totalmente autônomo por meio de seu celular e, para tanto, utiliza  
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de sua localização atual e indica o local de destino. 

O veículo autônomo reconhece o comando e se dirige ao local atual do  

cliente. Dentro do veículo, o cliente assume a condição de ‘condutor’, pois embora  

não dirija diretamente, o faz com comandos no aplicativo, alterando o trajeto da 

rota, por exemplo.   

Ao final da utilização, o valor a ser cobrado é calculado pelo próprio 

aplicativo,  com base na distância percorrida e no tempo de uso do veículo. O 

pagamento é  efetuado de forma automática com o cartão de crédito previamente 

cadastrado pelo  cliente.  

Algum tempo após o início da atuação da empresa, em meados de 2021, o  

Município, no qual a empresa possui sede e exerce suas atividades, realizou 

fiscalização que resultou, para a surpresa do Recorrente, na lavratura do Auto de  

Infração, combatido por este expediente judicial.  

No Auto de Infração em questão, o Município alega, amparado pelo art. 156,  

inciso III, da Constituição Federal1, pelo item 16.02 da lista de serviços anexa à Lei  

Complementar nº 116 de 31 de julho de 20032 e pelo art. 3º, inciso XIX desta mesma  

lei 3 , que o Recorrente presta serviço de transporte individual de passageiros,  

tentando equiparar a atividade do meu cliente as plataformas de transporte  

municipal já existentes, tais como Uber, 99pop e Cabify, sendo esta. Em suma, as  

razões da Autuação se devem ao fato da empresa ter deixado de recolher o ISS  

sobre suposta execução de serviço de transporte individual de natureza municipal.  

Inconformado com a autuação, nada mais restou ao Recorrente senão 

buscar  a garantia de seus direitos junto ao Poder Judiciário.  

Diante do conhecimento do presente Recurso Extraordinário, do  

reconhecimento da repercussão geral do tema e da inclusão na pauta de  

                                                     
1 BRASIL. Constituição Federal. 1988. “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:  
[...] III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei  
complementar.”   
2 BRASIL. Lei Complementar nº 116. 2003. Anexo. Lista de Serviços. 16.02 - Outros serviços de  
transporte de natureza municipal.  
3 BRASIL. Lei Complementar nº 116. 2003. “Art. 3º. O serviço considera-se prestado, e o imposto,  
devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio  
do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no  
local: [...] XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos  
pelo item 16 da lista anexa.” 
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julgamento, apresenta-se estes memoriais de julgamento para reforçar as razões 

de  fato e de direito pelas quais deve ser reconhecida a inconsistência da referida  

autuação, haja vista sua manifesta contrariedade à preceitos constitucionais.  

 

3. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA  

 

Como narrado, o presente caso versa acerca de cessão de direito de uso de 

veículo totalmente autônomo, o que ensejou o imbróglio se o Munícipio em questão  

é competente para tributar a atividade desenvolvida como se serviço fosse. A  

Recorrente, por meio do presente Recurso Extraordinário, demonstrará que a  

autuação realizada pelo Município é inconstitucional.  

 

3.1 Interpretação Constitucional do signo de serviço (Art. 156, III):  Conceito ou 

Tipo?  

 

O presente caso, como já explicitado na síntese fática, trata de tributação da  

hipótese de incidência de ISS sobre a atividade econômica da Recorrente. A saber:  

promover a condução humana por meio de veículos autônomos.  

A Fazenda Municipal, ora Recorrida, ao interpretar equivocadamente as  

atividades da Recorrente, compreendeu que seriam congêneres ao transporte  

individual de passageiro. Como dito anteriormente, ledo engano da Recorrida, pois  

em verdade, se é que existe uma atividade parecida com a desenvolvida pela  

Recorrente, a mais próxima por semelhança seria o aluguel de automóvel e não o  

transporte individual de passageiros.  

Argumenta-se que inexiste tributação da atividade desenvolvida pela  

Recorrente, não só pela flagrante ilegalidade da tributação por analogia que  

pretende a Recorrida, mas também, e primordialmente, pela ofensa ao conceito  

constitucional de serviço.  

Para explicitar este raciocínio, a Recorrente principia sua argumentação a  

partir da interpretação que deve ser dada às competências tributárias, tema que  

sempre permeia a interpretação de conflitos de competência tributária.  

As normas provenientes do texto constitucional são fundamentais para  
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direcionar o que deverá ser realizado dentro do sistema tributário nacional4. Ou seja,  

a interpretação das atividades passíveis de serem enquadradas como passiva na  

obrigação tributária devem, por óbvio, estar em congruência com os preceitos  

constitucionais do sistema tributário nacional.5 

Para se interpretar as normas do direito tributário, principalmente aquelas  

consubstanciadas no texto infraconstitucional, antes de qualquer incurso de 

análise  é necessário alçar-se ao altiplano das normas constitucionais que regem a 

matéria  e, desta forma, verificar precipuamente a constitucionalidade da norma 

infralegal.  

Assim, o texto da Lei Maior de nosso Estado fundamenta o nosso sistema de  

normas5, com o objetivo de fundamentar a organização social e o sistema 

normativo  para a regulação social. Desta forma, todas as ações e normas devem 

estar em  congruência com aquilo que se encontra dentro do texto constitucional.  

A determinação do que a norma pretende realizar é denominada de conceito.  

Esse instrumento é utilizado para que possa realizar a significação de algo  

determinando a lógica da interpretação e, em razão disto, se possa retirar um  

sentido6 de aplicação do que ocorre no mundo fenomênico e trazer ao mundo real.  

Assim, aquele significado dado pelos elementos anteriores a formulação da  

Constituição deverá orientar as atividades prestadas e compará-las para analisar 

se  condiz com aquilo que fora posto na obrigação tributária.   

Esse significado trazido pela Constituição serve, portanto, como meio de  

verificar7 se a atividade desenvolvida pelo sujeito passivo é congruente com aquilo  

que fora significado na norma constitucional. O Poder Constituinte, ao delimitar a  

competência tributária de cada ente federativo, teve o trabalho de determinar o  

conteúdo básico8 que cada norma dentro da referida parcela de poder tributário  

deveria conter para que fosse plausível ocorrer a tributação.  

                                                     
4 Carrazza, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 32ª ed. São Paulo:  Malheiros, 
2019. p. 425. 
5 Silva, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 39ª ed. São Paulo: Malheiros,  2016. 
p. 35. 
6 Ávila, Humberto. Competências Tributárias: um ensaio sobre sua compatibilidade com as noções  
de tipo e conceito. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2018.  
7 Ávila, Humberto. Competências Tributárias: um ensaio sobre sua compatibilidade com as noções  
de tipo e conceito. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2018.  
8 Ibidem, Carrazza, p. 432.  
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Os críticos a esse posicionamento, pensamentos encabeçados pelo 

professor  Luís Eduardo Schoueri, determinam que a Constituição estipulou tipos 

em  detrimento de conceitos. Haja vista que esses elementos se ocupam com uma  

descrição mais detalhada do objeto9, se preocupando com as características que  

dão forma e que se alteram ao longo dos anos. Com isso, Schoueri afirma que os  

tipos possuem elementos que determinam o conteúdo do objeto, passíveis de  

mutação ao longo do tempo e, em razão disso, adequa o fato imponível com a - 

norma positivada, pois englobam mais elementos para realizar a incidência10. Para 

o  autor, os conceitos são normas rígidas que não padecem de mutabilidade e,  

consequentemente, não garantem a compatibilidade com a realidade, portanto, não  

são elementos confiáveis para elencar a tributação.  

Isto porque, na teoria, os tipos buscam a maior quantidade de elementos  

possíveis para caracterizar a atividade desempenhada e, caso hajam mudanças de  

algum elemento, não haverá qualquer problema para a incidência porque, de acordo  

com a teoria, os elementos são mutáveis e os elementos não precisam ser precisos  

para ocorrer a incidência tributária.11  

Entretanto, por mais que haja essa variação dos elementos para que possa  

chegar à incidência em diversas alterações, o tipo deve permanecer centrado ao  

cerne da obrigação realizada, não podendo basear-se em elementos aquém  

daqueles que determinam o objeto.  

Ademais, a definição de que os conceitos são elementos rígidos ou de  

exatidão absoluta vão contrários a determinação que se fundamenta a própria 

noção  desse instrumento. O conceito é um elemento de significação de algo que se 

queira  fundamentar ou dar sentido, servindo como um elemento essencial para se 

manter a  ordem das competências tributárias, como um recurso para se manter a  

determinação dada pelo poder constituinte.  

Portanto, em suma, não se pode haver uma significação além daquela que já  

fora dada pelo poder constituinte, pois, havendo, tem-se uma afronta direta a  

                                                     
9 Schoueri, Luis Eduardo. Direito tributário. 9ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 274. 
10 Ibidem, Schoueri 
11 Ibidem, Schoueri. 
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supremacia das normas existentes dentro do texto constitucional. A divisão das  

competências tributárias é cristalina ao determinar o conteúdo de cada palavra 

dada  dentro da norma.   

O significado para esses elementos é encontrado por meio dos que a  

Assembleia Nacional Constituinte determinou. Desta forma, qualquer divergência  

com o elemento positivado não terá como ser tributado.  

Assim, no presente caso, a atividade desempenhada pela empresa é a de  

fornecer veículos para que estes, possam ser utilizados por meio da inteligência  

artificial. Como já abordado, o conceito de serviço, na Constituição, padece dos  

elementos determinados pelo Código Civil, e, por consequência, qualquer atividade 

passível de ser tributada deverá estar dentro da significação determinada pelo  

conceito de serviço.  

Nobres Julgadores, o conteúdo expresso dentro do sistema tributário 

nacional  é de significação dos elementos por meio de um conceito para a 

determinação  desses. Desta forma, ambas as teorias não comportam a 

determinação da atividade  que a Recorrente presta, visto que em ambas as teorias 

o cerne do objeto deve  estar em congruência com a atividade prestada.  

No presente caso, por mais que haja elementos parecidos, interpretando de  

acordo com ambas as teorias, nenhuma destas possui base suficiente para  

resguardar que a atividade prestada é um serviço.   

Portanto, se a atividade desenvolvida pela Recorrente não é recepcionada  

pelo aspecto material determinado, ou seja, desempenho de um serviço, não poder 

se-á tributá-la, por estar ocorrendo uma óbvia ruptura do sistema tributário. Resta,  

assim, demonstrada a incongruência da presente tributação realizada pelo fisco.  

Em razão disto, com a existência dessas normas é, de certa forma prosaico,  

insistir que se pode confrontar os termos constitucionais para que seja possível  

consolidar a tributação de elementos distantes das normas positivadas.  

Isto, pois, infelizmente, é a atitude evidente que o fisco busca efetuar ao  

autuar a atividade desenvolvida, como se estivesse em congruência com o conceito  

constitucional de serviço, do art. 156, III, CF, que conceitua: “Art. 156. Compete aos 

Municípios instituir impostos sobre: [...] III - serviços de qualquer natureza, não 

compreendidos no art. 155, II,  definidos em lei complementar.” (grifo nosso)  
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É evidente o sentido, no texto do referido artigo, que a norma constitucional, 

que é conceituada pelo dispositivo, pretende determinar ao utilizar do signo serviço 

para realizar a correspondência do que a atividade deverá conter. Seguindo os  

preceitos dados pelo conteúdo de uma obrigação de fazer, regulada pelo Código  

Civil.8  

 

3.1.1 Materialidade do ISS à luz do conceito civil de serviço  

 

Como abordado pela seção 3.1, o conceito constitucional do ISS é  

determinado pelo elemento serviço, demonstrando a necessidade de haver uma  

obrigação de fazer.  

Portanto, é necessário definir o que é uma obrigação de fazer, de acordo com  

os preceitos utilizados pelo Código Civil, para evidenciar que não há prestação  

alguma de obrigação de fazer no presente caso.  

O conteúdo proveniente do conceito de obrigação é a vinculação de duas  

pessoas que possuem a necessidade de prestar algo para alguém. Assim, é  

necessário que haja pessoas envolvidas, a prestação de algo e envolvimento  

econômico dentro disso.  

A obrigação firma a existência de um vínculo objetivo entre os indivíduos para  

determinar uma relação jurídica. A doutrina elenca que as obrigações, ao criarem o  

vínculo, deverão ser exercidas por pessoas e, consequentemente, prestadas com o  

envolvimento de pessoas, caracterizada pela essência da prestação pessoal.12  

Os requisitos objetivos da obrigação de fazer são esses, com o acréscimo de  

que, nessa obrigação, é necessário que haja a prestação de um serviço a terceiro.  

Assim, é existente essa necessidade de haver a realização de um ato positivo a um  

terceiro, o qual será aproveitado por este 13  e prestado pelo devedor, haja vista  

essencialidade da natureza pessoal da obrigação.14   

O fundamento básico do conceito dado pela norma constitucional é de que o  

                                                     
12 Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 2º volume: teoria geral das obrigações. 22ª  
ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 25-29. 
13 Gomes, Orlando; Brito, Edvaldo. Obrigações. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense. p. 48.  
14 Ibidem, Gomes, p. 25. 
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ISS será materializado quando houver a incidência da prestação de um serviço,  

realizado por um esforço humano, que caracteriza a prestação. Assim, essa  

atividade desenvolvida deverá ser em favor de outro por meio de uma prestação de  

um trabalho envolvendo, assim, o esforço humano 15 . Portanto, a tributação 

referente  a prestação de um serviço somente será tributada a partir do momento 

que for, de  fato, realizada a prestação em congruência com o texto constitucional.  

Isto porque, a Constituição Federal afirma e prevê as competências 

tributárias  para determinadas atividades que devem ser tributadas, ou seja, se não 

há previsão  dentro do texto da Constituição para que seja tributado não se pode 

ultrapassar as  balizas16 existentes na norma constitucional e exigir que incida a 

tributação. Agora, não havendo essa prestação humana não terá a configuração de 

um  serviço; consequentemente não se poderá elencar a natureza jurídica dessa  

obrigação para fundamentar a incidência do referido tributo, por haver ausência do  

elemento configurador.  

Assim, qualquer interpretação que se venha por meio de um sentido que não  

seja aquele dado pelo conceito determinado pela Constituição, estará longe de ser  

possível incidir a tributação.  

No presente caso, a atividade prestada é a disponibilização de veículos  

autônomos, que possui o elemento central do objeto, a ausência de uma  

característica ensejadora do que a obrigação de fazer nasce. Neste caso, não há o  

esforço humano.  

A atividade é inteiramente desenvolvida pela inteligência artificial, visto que  

em nenhum momento se pode dizer que há interferência humana, além da relação  

daquele que pede, ao ser realizado a atividade desempenhada pelo veículo.  

Resta, portanto, demonstrado que a presente atividade ao não ser  

desempenhada por um humano, é, então, extraordinária ao significante  

constitucional dado à serviço, ocasionando em uma impossibilidade de tributação  

pelo ISS a presente operação.  

 

 

                                                     
15 Barreto, Aires Fernandino. ISS na Constituição e na Lei. 2ª ed. São Paulo: Dialética, 2005. p. 29. 
16 Ibidem, Barreto, p. 60. 
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3.1.2 Serviço à luz do conceito econômico  

 

Segundo o conceito econômico de serviço, o direito tributário apropria-se do  

conceito atribuído pela economia aos serviços, que é construído após a delimitação  

dos setores primário (que envolve a agricultura e a extração mineral), secundário  

(abrangendo a indústria e a manufatura) e o terciário, o qual acaba por incluir nesse  

conjunto a prestação de serviços e comércio.  

A definição econômica de serviços alcança à tributação a ideia de  

materialidade como critério para a classificação dos bens, dividindo-os em bens  

tangíveis e bens intangíveis, de acordo com suas características.  

Tanta é a importância do conceito econômico de serviço, que foi adotado pela  

legislação europeia no Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), o qual entende-

se por ‘prestação de serviços’ qualquer operação que não constitua uma entrega de  

bens (tangíveis, com existência física), conforme observa-se na obra do professor 

de  direito da Universidade de Coimbra, José Guilherme Xavier de Basto17:  

 

“O legislador comunitário guardou-se de dar uma definição positiva de prestação de 

serviços e optou por uma definição “residual” ou “negativa”: É  prestação de serviços o 

que não for “entrega de bens”. Compreende-se o  expediente. Um conceito “positivo” de 

prestação de serviços seria muito  difícil de recortar, correndo-se sempre o risco de 

deixar a descoberto  operações que relevam da atividade econômica a que o IVA se quer 

aplicar.   

Com o conceito residual, a incidência do IVA ganha uma vocação de  universalidade de 

aplicação que uma definição positiva de prestação de  serviços dificilmente 

conseguiria.”   

 

O fato é, no Brasil, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF)  

vigorou e ainda vigora permeado a teoria civilista, como observa-se no caso relativo  

à locação de bens móveis constante no Recurso Extraordinário (RE) 116.12118, que  

equipara-se ao presente caso (disponibilização de bens móveis), Redator para o  

                                                     
17 Basto, José Guilherme Xavier. A adopção por Portugal do imposto sobre o valor  acrescentado 
(I.V.A.) da Comunidade Económica Europeia. Comunicações. Coimbra:  Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra, 1981. v. 1, p. 8 
18 RE 116.121. Rel. min. Octavio Gallotti, red. p/ o ac. min. Marco Aurélio, P, j. 11-
10- 2000, DJ de 25-5-2001.  
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acórdão Ministro Marco Aurélio, que, em síntese, decidiu que não incidirá ISS pois a  

locação seria “obrigação de dar”.  

Contudo, também é fato que a evolução da tecnologia e dos meios de  

comunicação trouxe ao mundo, assim como ao direito, novos paradigmas e  

relevância para os bens incorpóreos, que passaram a assumir crescente 

importância  econômica e fizeram com que o entendimento já firmado pela teoria 

civilista fosse  desestagnado para adaptar-se à realidade dos novos casos.  

Essas novas formas de economias, ocasionadas pela gradual 

implementação  da inteligência artificial, que, para efeitos tributários, não eram 

obrigações de fazer,  mas também não eram considerados bens, no sentido de sua 

tangibilidade,  passaram a atrair os olhos dos Estados e Municípios, que passaram 

a disputar  essas competências, com fins meramente arrecadatórios.  

Nessa linha, em decisão recente do STF, no RE 651.70319, da relatoria do  

Ministro Luiz Fux, observa-se a mudança da interpretação, já não mais apenas  

civilista, da Constituição:  

 

 “Ainda que a contraposição entre obrigações de dar e de fazer para fins de  dirimir o 

conflito de competência entre o ISSQN e o ICMS seja utilizada no  âmbito do Direito 

Tributário, à luz do que dispõem os artigos 109 e 110, do  CTN, novos critérios de 

interpretação têm progressivamente ganhado  espaço, permitindo uma releitura do 

papel conferido aos supracitados  dispositivos.”   

 

A deliberada opção constitucional pelo conceito jurídico de serviços em  

oposição ao conceito econômico explica a existência de “espaços vazios” de  

tributação, não cabendo ao intérprete, ao aplicador da lei e muito menos ao  

legislador infraconstitucional preencherem tais lacunas. Vejamos mais um trecho 

do  voto do Ministro20:  

 

“Consectariamente não se admite a interpretação isolada do art. 110, do  CTN, sob pena 

conduzir o método literal à primazia hermenêutica na ordem  jurídica ao Direito Privado. 

Da leitura conjugada entre os artigos 109 e 110,  do CTN, ao contrário, avultam em 

                                                     
19 RE 651.703, rel. min. Luiz Fux, P, j. 06-09-2012, DJe de 18/09/2012. 
20 RE 651.703, rel. min. Luiz Fux, P, j. 06-09-2012, DJe de 18/09/2012 
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importância, de um lado, o método  sistemático – quando estiverem em jogo institutos 

e conceitos utilizados  pela Constituição – e, de outro, o método teleológico – quando 

não haja a  constitucionalização dos conceitos.”  

 

Como exposto, vê-se que a interpretação do texto constitucional sobre o  

conceito de serviço não limita-se apenas a dicotomia civilista (obrigação de dar x 

obrigação de fazer), mas abrange também seu viés econômico, admitindo  

interpretação mais ampla, para que possa abarcar as novas realidades devido ao  

avanço das tecnologias, como é o caso do emprego da inteligência artificial na  

disponibilização dos veículos da Recorrente.   

Dando foco ao presente caso, de qualquer forma, seja pela luz da teoria  

civilista, seja a partir do viés econômico, o fato é que a empresa Recorrente apenas  

disponibiliza veículos autônomos e não há que se falar em ISS, uma vez que, oras,  

falta o próprio núcleo dessa incidência. Ainda, muito bem exposto por Bernardo de  

Moraes21 , uma “empresa prestadora de serviço, na hipótese do ISS, vende bem  

imaterial (serviço)”; isto é, o contrato final entre a Recorrente e seu cliente envolve  

apenas um carro autônomo, bem material, sem a presença de motorista ou qualquer  

outro elemento, ou seja, um bem tangível disponível para cessão de uso.   

 

3.2 Papel da lei complementar 116/2003 à luz da atividade prestada  

 

Além de todo o já exposto e de igualitária importância, identifica-se no texto  

constitucional a atribuição de competência aos Municípios de tributar impostos 

sobre  serviços não compreendidos na competência tributária dos Estados, porém  

resguardando ao Congresso Nacional definir tais serviços em lei complementar.  

Para o constituinte, a lei complementar deve restringir-se à prevenção de conflitos 

de  competência tributária entre os entes políticos, conforme disposto no art. 146, 

inciso  I, da Constituição Federal de 198822.  

Conforme o previsto no texto constitucional, o legislador, então, na Lei  

                                                     
21 Morares, Bernardo Riberio. Doutrina e Prática do Imposto sobre Serviços. 1ª ed. São Paulo:  
Revista dos Tribunais, 1984. p. 96. 
 
22 Ibidem, Brasil, Constituição Federal, art. 146. 



 
 
 
 
512 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

Complementar nº 116 de 31 de julho de 2003 especificou os serviços sujeitos à  

tributação do ISS pelos Municípios. Respeitando o princípio constitucional da  

legalidade, a lei complementar é taxativa, no intuito de dirimir os conflitos de  

competências tributárias. A importância da taxatividade da referida lei 

complementar  é destacada pelo Ministro Marco Aurélio no RE 784.43923, ao dizer 

que, não fosse  taxativa, os Municípios teriam liberdade para tributar tudo o que não 

estivesse  elencado. Vejamos:   

 

“Caso contrário, dá-se carta branca ao legislador ordinário para, a partir de  conceitos 

imprecisos contidos no anexo do Decreto-Lei nº 406/1968 e,  posteriormente, na Lei 

Complementar nº 116 /2003, englobar todo e  qualquer negócio jurídico como passível 

de ser tributado pelos Municípios.”  

 

Tal relevância abarca o caso em questão no momento em que nota-se que o  

objetivo central do contrato estabelecido entre a empresa e seu cliente, por meio da  

plataforma, é a disponibilização de veículo autônomo, atividade esta que não consta  

na lei complementar, portanto, novamente, não cabe falar em tributação pelo ISS.   

Em que pese a tentativa do município, de maneira forçada, enquadrar a  

atividade do Recorrente no item “16.02 Outros serviços de transporte de natureza  

municipal”, da lista de serviços anexa à lei complementar 116 de 2003, em nada há  

semelhanças entre este item e a disponibilização de um veículo autônomo, objeto  

central do contrato entre a Requerente e seus clientes. Ainda, mesmo que se  

entenda a exemplificatividade horizontal da lista de serviços, ou seja, que haja  

tentativa de fazer com que que pertença ao mesmo gênero do item 16.02, da mesma  

forma não comportaria tributação pelo ISS, tendo em vista que a atividade prestada  

pelo meu cliente, em seu objetivo negocial principal, não mantém relação com o  

genêro transporte.  

 

3.3 Da não incidência de ISS sobre cessão de direitos de uso  

 

Como narrado, o caso equipara-se a uma operação de cessão de direito de  

                                                     
23 RE 784.439, rel. min. Rosa Weber, P, j. 29/06/2020. 
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uso de bem móvel, tendo em vista que consiste na disponibilização de um bem para  

utilização do cliente sem nenhum esforço humano, uma vez que o bem em questão  

é um veículo totalmente autônomo. Diante da complexidade fática observada,  

anteriormente à fundamentação recursal propriamente dita, necessário se faz 

traçar  algumas premissas.  

No caso concreto, nota-se que o objetivo central do contrato estabelecido  

entre a empresa e seu cliente, por meio da plataforma, é a disponibilização de  

veículo autônomo. Ou seja, ao contrário do conceito de serviço apresentado  

anteriormente, forma-se no caso em questão uma obrigação de dar um bem  

tangível, de forma temporária, tal qual uma cessão de direito de uso de veículo.  

Isto é, nada tem que se falar sobre serviços uma vez que a empresa  

transferiu a posse do veículo ao seu cliente, o caracterizando como usuário que  

passa a usufruir do veículo conforme seu interesse. Não existe, portanto, o  

fornecimento de esforço humano no objeto do contrato, como operador da atividade  

final, haja vista que não há sequer a presença de um motorista, mas, sim, a simples  

cessão de direito de uso de um bem móvel.  

Como precedente, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 116.121 pelo  

STF, o Ministro Celso de Mello sustentou em seu voto24:  

 

“Tenho pra mim, na mesma linha de entendimento exposta por AIRES  FERNANDINO 

BARRETO (“Revista de Direito Tributário”, vol. 38/192) e por  CLÉBER GIARDINO 

(“Revista de Direito Tributário”, vol. 38/196), que a  qualificação da “locação de bens 

móveis”, como serviço, para efeito de  tributação municipal mediante incidência do ISS, 

nada mais significa do que  a inadmissível e arbitrária manipulação, por lei 

complementar, da repartição  constitucional de competências impositivas, eis que o ISS 

somente pode  incidir sobre obrigações de fazer, a cuja matriz conceitual não se ajusta 

a  figura contratual da locação de bens móveis.”   

 

Importante destacar que essas r. decisões formam jurisprudência que 

norteia  as atividades dos contribuintes, assim como as decisões dos tribunais 

inferiores, firmando segurança jurídica em matéria tributária. Segurança, esta, que 

é de suma  importância para o andamento e integridade do poder judiciário, 

                                                     
24 Ibiden, RE 116.121, Celso de Mello. 
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conforme destaca o  professor Heleno Taveira Torres25:  

 

“Para os fins desse estudo, define-se a segurança jurídica como princípio garantia 

constitucional que tem por finalidade proteger direitos decorrentes  das expecttivas de 

confiança legítima na criação ou aplicação das normas  jurídicas, mediante certeza 

jurídica, estabilidade do ordenamento ou  efetividade de direitos e liberdades 

fundamentais.”  

 

Sendo assim, se este recurso não for provido, a segurança jurídica será  

quebrada, já que, conforme exposto, a jurisprudência já consolidada desta casa  

seria totalmente contrariada, dando margem para que os municípios possam  

estender o conceito de serviço, ferindo o princípio jurídico da legalidade, e  

autorizando o fisco municipal que atue fora dos ditames legais, de forma a confiscar  

o contribuinte.  

 

3.4 Não incidência de ISS  

 

Como visto na seção 3.1, o conceito dado pela Constituição é que a atividade  

prestada deverá corresponder a um serviço, de acordo com a vontade exposta pelo  

legislador constituinte, para que, assim, possa incidir o ISS.  

Em razão disto, para fins tributários, a atividade realizada pela empresa,  

mesmo que seja uma prestação de algo para um terceiro, no caso a disponibilização  

de veículos autônomos, foge completamente daquilo que é previsto no conceito de  

serviço, pois não há, como já demonstrado, o esforço humano característico dessa  

obrigação, de maneira resultante na confecção de algo a um terceiro, por ser  

realizada, exclusivamente, pelo veículo autônomo.   

Isto porque, para que a obrigação tributária possa ser realizada, a ação  

desempenhada pelo sujeito passivo deverá ser plenamente congruente ao que o  

consta na norma tributária, vez que a norma descreve a conduta que deverá  

ocorrer26; no presente caso, o fato não se coadunar com aquilo existente no texto,  

                                                     
25  Torres, Heleno Taveira. Direito constitucional tributário e segurança jurídica: metódica da  
segurança jurídica do Sistema Constitucional Tributário. 2° ed. São Paulo: Editora Revista dos  
Tribunais, 2012, p. 26. 
26 Ataliba, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6ª ed. São Paulo, Malheiros, 2019. p. 68. 
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por estar ausente o aspecto material dentro da ação realizada pela Inteligência   

Artificial, o que impossibilita a presente tributação.   

A previsão que a norma tributária expõe no art. 156, III, CF, corresponde a um  

serviço, realizado por um humano, tema debatido na seção 3.2, determinando o  que 

deverá conter o esforço humano dentro da atuação para simetrizar como um  

serviço; consequentemente, não havendo a presença de esforço humano dentro do  

trabalho desempenhado, não se pode considerar que a atividade se amolda ao  

conceito existente de serviço no texto constitucional 27 . Sendo assim, o fato 

imponível  a ser realizado deverá ser plenamente congruente com aquilo descrito28 

no texto  normativo.  

Neste sentido, o presente caso, ao tratar de atividade de locomoção  

desempenhada por uma inteligência artificial, não adentra ao que é descrito na  

norma tributária para poder abrolhar a obrigação tributária. Ou seja, o fato exercido  

pela Recorrente não é comportado dentro da norma constitucional determinada 

para  o munícipio, vez que é totalmente ausente do objeto principal do termo 

positivado, o  que é definido pelo esforço humano da prestação final da atividade 

em favor de  outrem.  

Desta forma, se faz necessário que se tenha uma abordagem do conteúdo do  

cerne contratual para se desvendar a afetação ou não do conteúdo descrito dentro  

da norma tributária, para fins de tributação municipal.  

Pois bem, a obrigação principal dentro do contrato é disponibilizar os 

veículos  para terceiros, seus clientes, e, para fins tributários, a norma prescreve que 

os  serviços devem ser tributados, aqueles, como já abordado, dependentes do 

esforço  humano para a existência.  

Nobres Julgadores, não há, em momento algum, a incidência de uma ação da  

Recorrente ao que se encontra descrito dentro do texto constitucional. A atividade  

desempenhada pela empresa não é consoante com aquilo dentro da norma  

tributária, vez que os veículos independem de qualquer intervenção humana para  

desempenhar a atividade para um terceiro. O que é flagrante quando se possui uma  

atividade totalmente realizada por uma inteligência artificial, neste caso o veículo  

                                                     
27 Ibidem, Barreto. 
28 Ibidem, Ataliba, p. 69. 



 
 
 
 
516 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

autônomo.  

Portanto, há, infelizmente, uma flagrante desvirtuação da segurança jurídica  

no texto constitucional ao tentar, de forma ilógica, o alargamento da competência   

municipal para abordar uma operação totalmente desvinculada do conceito 

exposto  no art. 156, III, CF, causando, equivocadamente, um imbróglio 

constitucional, vez  que a presente Carta Magna possui mecanismo para solucionar 

a presente  demanda.  

Restando, por óbvio, a impossibilidade de existir a presente tributação no  

sistema constitucional brasileiro, por estar em interface a uma evidente  

inconstitucionalidade, a qual é a tentativa infundada de se atribuir o caráter de  

serviço à uma atividade sem qualquer envolvimento humano no desenvolvimento  

para o gozo de terceiro. Assim, é necessário a declaração da inconstitucionalidade  

da presente autuação.  

 

3.5 Competência residual e a ofensa ao pacto federativo  

 

Em razão do não entendimento, que é uma flagrante cessão de direito, o que  

não se espera, deverá entender-se que, mesmo não havendo cessão, não é cabível  

a tributação da presente operação como a Recorrida pretende realizar, visto que a  

atividade realizada pela Recorrente supera o significado dado pela Constituição.  

Portanto, deve-se realizar essa dissociação do conceito dado pela  

Constituição para com a atividade que é realmente prestada, haja vista que o fisco  

realiza tentativa de alargamento da competência municipal ao enquadrar a 

atividade  prestada como correlata a um serviço.  

Em razão de se efetivar a tributação de ISS na atividade prestada pela  

Recorrente, haverá, infelizmente, uma afronta ao princípio federativo da repartição  

das competências tributárias. Não pode haver aumento da competência, vez que  

não há hierarquia entre os entes federativos.  

Isto porque a Constituição positivou um mecanismo, no art. 154, inciso I29,  

que se encarrega como um meio de significante de uma nova fonte para que se  

                                                     
29 Ibidem, Brasil, Constituiçao Federal, art. 154, I. 
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possa tributar elementos diversos do quais já foram positivados:  

 

“Art. 154. A União poderá instituir:  

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo  anterior, desde que 

sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador  ou base de cálculo próprios dos 

discriminados nesta Constituição;”  (grifo nosso)  

 

A União possui a competência de instituir os impostos que possuem fato  

gerador diferente dos já positivados, e, em razão disto, é a única pessoa política que  

pode usar desse advento de tributar atividades extraordinárias ao texto 

concretizado.  

A necessidade de que a base de cálculo e a hipótese de incidência sejam  

diferentes é o fator principal para instituição desse imposto, visto que é essencial  

que haja respeito às demarcações políticas e de competências dos demais entes  

federativos. Isto porque a base de cálculo é o elemento qual utiliza o significante  

dado pela lei para que possa afirmar o aspecto material da norma e haver segurança  

dentro da incidência do imposto, por meio de uma quantificação. É um meio de  

solidificar a existência daquela incidência tributária.  

Além disso, a hipótese de incidência é o elemento necessário para que se  

possa determinar se a ação realizada pela atividade corresponde aos significantes  

expostos dentro das normas tributárias, sendo, dessa forma, um elemento abstrato 

a  realidade de aplicação. Portanto, é necessário que haja uma ação condizente com  

aquilo exposto na norma para que possa haver a incidência do imposto.  

É, então, um meio que se encontra para a União exercer a competência  

residual tributária. Esse instrumento é utilizado com o escopo de se garantir que 

seja respeitado o princípio federativo e o da legalidade. A legalidade em matéria 

tributária  é mais do que essencial, visto que não se pode tributar sem que haja uma 

fonte  tributária que corresponda, e, infelizmente, é o que ocorre no caso em tela.  

A atividade realizada pela Recorrente não possui os elementos necessários  

para afetar o que fora conceituado como serviço pelo legislador. Em razão disto, 

não  se poderá tributar esse ato como se de serviço fosse por estar em dissonância 

direta  ao princípio federativo, por extrapolar os limites semânticos dado pelo 

constituinte.  
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No presente caso, a atividade desenvolvida pela Recorrente não possui base  

de cálculo e nem fato gerador que seja semelhante aos demais tributos, o que causa  

impossibilidade da operação desempenhada pela empresa ser tributada pelo ISS,  

sem que seja um alargamento da competência municipal.  

Logo, é, por óbvio, necessário que atitude do contribuinte corresponda  

diretamente aos elementos conceituados dentro do texto normativo para que se  

possa haver a obrigação tributária, visto que é a utilizada para ser evidente uma  

tributação.  

Desta forma, a atividade desempenhada não corresponde ao texto da norma  

de ISS e, em consequência, não se poderá haver a tributação. Somente, no  presente 

caso, será possível se União utilizar da competência residual como se  expôs para 

ser possível haver a tributação sem ofensa aos princípios federativo e da  legalidade, 

vez que é o instrumento capaz de solucionar o presente embate jurídico  sem causar 

sequelas a supremacia constitucional.  

 

3.6 Materialidade estabelecida por uma Reforma Tributária  

 

O sistema tributário brasileiro adotou rígida distribuição de competência  

tributária em seu texto constitucional, atribuindo o poder de tributar às pessoas  

políticas a partir de conceitos expressamente nele previstos. Os artigos 145 a 162 

da  Constituição definem as competências tributárias da União, dos estados e dos  

municípios e, com os artigos 21 a 32, que instituem as responsabilidades de cada  

ente, estabelece o federalismo fiscal.   

Pelo texto constitucional, conforme destacado acima, cabe à União legislar  

sobre a criação de impostos sobre importação e exportação de produtos, impostos  

sobre a renda e proventos de qualquer natureza, produtos industrializados,  

operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários 

e  propriedade territorial rural e grandes fortunas (este ainda não regulamentado).  

Já aos estados e ao Distrito Federal compete instituir impostos sobre  

circulação de mercadorias, serviços de transporte interestadual e intermunicipal e  

serviços de comunicação (ICMS), imposto sobre a propriedade de veículos  

automotores (IPVA) e impostos sobre herança e doação (ITCMD).  
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Por fim, e não menos importante, cabe aos municípios legislar sobre sobre  

serviços de qualquer natureza (ISS), propriedade predial e territorial urbana (IPTU) 

e  sobre a compra e venda de bens imóveis (ITBI).  

Segundo o professor Hugo de Brito Machado30:  

 

“[...] só a pessoa jurídica de Direito Público que exercita a atividade estatal  específica 

pode instituir o tributo vinculado a essa atividade. A Competência tributária, assim, é 

privativa do ente estatal que exercita a atividade  respectiva”.  

 

Em nome do princípio do federalismo, o poder de tributar foi delimitado, poder  

esse que englobou a competência legislativa, fatiando a receita entre as pessoas  

políticas: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Sendo assim, tendo em vista  

a delimitação dos poderes constitucionais para tributar, com a devida vênia, não  

cabe ao STF assumir a função do legislador, elastecendo a competência do  

município em instituir tributos, mas sim ao legislador através de alteração do texto  

legal (constitucional e infraconstitucional) que promovam as alterações tributárias  

para abarcar as novas atividades advindas das novas tecnologias e inteligência  

artificial.  

O art. 150, inciso I31  da Constituição Federal, diz que é vedado aos entes  

tributantes exigir tributo sem que lei o estabeleça, e nesse sentido, com o intuito,  

entre outros, de dirimir situações como essas, existem propostas de reformas  

legislativas tramitando no Congresso Nacional, como a PEC 45/200932  e a PEC  

110/201933, com modelos de tributação muito similares a utilizados em paíse que  

visam a tributação pelo consumo, diferente do utilizado hoje no Brasil.   

Em resumo, essas propostas de reforma propõem substituição e unificação  

dos impostos cobrados ao consumidor em um único imposto, que eliminaria 

tributos  federais, estaduais e municipais, cobrados hoje, como o IPI (Imposto sobre 

Produtos  Industrializados), o PIS (Programa de Integração Social), a COFINS 

(Contribuição  para o Financiamento da Seguridade Social), o ICMS (Imposto sobre 

                                                     
30 Machado, Hugo de Brito. Curso de direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2019. p. 258. 
31 Ibidem, Brasil, Constituição Federal, art. 150, inciso I 
32 Brasil. Congresso Nacional. Proposta de Emenda Constitucional nº 45, 2009. 
33 Brasil. Congresso Nacional. Proposta de Emenda Constitucional nº 110, 2019. 
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Operações  relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços) 

e o ISS  (Imposto Sobre Serviços).   

Contudo, ainda são apenas propostas. Mas, se e quando aprovadas,  

permitiriam a tributação da cessão de direitos de uso, tendo em vista que seria  

positivada a previsão de incidência do novo tributo sobre tudo que é consumido no  

Brasil, trazendo legalidade ao tema e garantindo segurança jurídica ao empresário  

que deseja exercer sua atividade sem ser surpreendido pelo pelo fisco municipal.  

 

4. CONCLUSÃO: DO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA NÃO  INCIDÊNCIA DO ISS 

NAS OPERAÇÕES COM VEÍCULOS DE CONDUÇÃO INTEIRAMENTE AUTÔNOMA  

 

Como plenamente evidenciado, não há incidência do ISS nas operações com  

veículos de condução inteiramente autônoma, tendo em vista que trata-se de uma  

operação de dar, equiparado a cessão de direito de uso de bens móveis. Essa  

afirmação sustenta-se resumidamente pelas razões que seguem.  

Primeiro, o conceito constitucional de serviço iguala-se ao do Direito Civil à  

época do texto constitucional, que o trata como uma obrigação de fazer, estando  

necessariamente atribuído a um esforço humano diretamente no objeto do 

contrato.  No caso em questão, o núcleo do contrato é uma obrigação de dar – o 

veiculo por  um período, para o trajeto definido a gosto do cliente, não havendo 

qualquer esforço  humano e não sendo caracterizado o conceito de serviço.  

Segundo, a Constituição estabelece que os serviços de qualquer natureza  

serão definidos em lei complementar; e a lei criada para tal finalidade, Lei  

Complementar nº 116 de 31 de julho de 2003, não traz veículos de condução  

inteiramente autônoma como serviço, muito menos como sendo passível de  

tributação.  

Terceiro, a Súmula Vinculante do STF nº 3134 já pacificou o entendimento  

sobre a não incidência de ISS sobre a cessão de direitos de uso de bens móveis. 

Ainda que não se entenda pela equiparação da atividade prestada a cessão  de 

direitos de uso, é nítido que não estamos falando de uma atividade de serviço  

                                                     
34 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n° 31. In: . Súmulas. 2010. 
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tributada pelo ISS, já que trata-se de obrigação de dar que envolve a  

disponibilização de um bem tangível. Sendo assim, caberia à União instituir, por  

meio de lei complementar, impostos residuais, isto é, outros impostos não previstos  

na Constituição, desde que não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de  

cálculo próprios dos discriminados na Constituição. Ou até mesmo, o legislador  

propor alteração legislativa de forma a abarcar as mudanças tecnológicas advindas  

da inteligência artificial.  

Portanto, perante todas as evidências resumidas nestas conclusões, fica  

evidente que a incidência de ISS sobre a disponibilização de veículos autônomos é  

inconstitucional, como medida de inteira justiça.  

 

5. TUTELA JURISPRUDENCIAL POSTULADA  

 

Ante o exposto, requer-se o total provimento do Recurso Extraordinário  

interposto pela Recorrente, para com base na interpretação da Constituição Federal  

e demais dispositivos legais, anular integralmente a r. Decisão prolatada pelo mm.  

Juízo a quo a fim de anular a incidência de Imposto Sobre Serviço sobre operações  

com veículos de condução inteiramente autônoma.  

 

Local..., data...   

Advogado...   

OAB/UF nº... 
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº X  

RECORRENTE: VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA  

RECORRIDO: MUNICÍPIO X  

RELATOR: MINISTRO X  

 

A VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA, já qualificada, vem, respeitosamente, 

apresentar memorial em que expõe as razões pelas quais requer provimento do 

recurso extraordinário.  

 

PARTE I. SÍNTESE DA MATÉRIA RECURSAL. ATIVIDADE DA EMPRESA RECORRENTE. 

AUTUAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE ISS  

 

1. A atividade da VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA, ora recorrente, conforme 

respectivo objeto social, envolve a disponibilização de veículo de condução 

autônoma para deslocamento interno no município recorrido, atividade que 

independe de intervenção humana, e cuja contraprestação se dá mediante 

remuneração descontada automaticamente no cartão de crédito do contratante, 

que deve estar previamente cadastrado no aplicativo.  

2. É importante frisar que não só a locomoção do cliente é realizada de forma 

autônoma (ponto de partida ao ponto de destino), como também o acionamento do 

veículo prescinde de atividade humana para seu aperfeiçoamento.  

3. Isto quer dizer que o cliente faz a solicitação de veículo por meio do aplicativo 

próprio, e o algoritmo presente nele e no automóvel é responsável pelo link, 

direcionando o automóvel ao ponto de partida desejado.  

4. Nem mesmo no abastecimento há intervenção humana, uma vez que os carros 

se deslocam automaticamente para as estações de carregamento. Tudo isso 

graças a tecnologia sofisticada empregada no sistema.  

5. Não há, também, supervisão humana das atividades. Até mesmo operações 

secundárias, como o canal de atendimento ao consumidor, são feitos por intermédio 

de algoritmo. 

6. Em que pese a situação fática, a recorrente foi autuada em 30.06.2021 pelo 

Município Recorrido, para que passasse a recolher Imposto Sobre Serviços de 
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Qualquer Natureza, tendo o referido ente alegado que a VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA 

NÃO LTDA presta serviços de transporte individual de passageiros.  

7. Irresignada, a empresa recorreu à prestação jurisdicional.  

8. Julgados improcedentes seus pleitos, e havendo esgotamento das instâncias 

ordinárias, socorre-se da presente via extraordinária.  

9. Admitido o Recurso Extraordinário, a repercussão geral restou reconhecida, ante 

a relevância do ponto de vista econômico e jurídico, que ultrapassa os interesses 

subjetivos dos litigantes, na medida em que diz respeito aos limites do conceito 

constitucional de serviço, para fins de incidência do imposto previsto no art. 156, III, 

da Constituição Federal.  

 

PARTE II. OBRIGAÇÃO DE DAR. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL 

 

10. Observa-se, em linhas gerais, que a empresa recorrente coloca o veículo de 

condução autônoma à disposição do consumidor, que irá utilizá-lo em seu 

deslocamento, mediante contraprestação, sem necessidade de qualquer contato 

com pessoas vinculadas à recorrente. 11. A atividade da empresa constitui literal 

obrigação de dar, e, como há posterior obrigação de restituição do bem entregue, 

mostra-se evidente a locação de bem móvel, divergindo, em grande medida, do 

conceito de obrigação de fazer e, consequentemente, de prestação de serviço.  

12. Carlos Roberto Gonçalves (2019), em conformidade com o Código Civil, define a 

locação como “o contrato que se destina a proporcionar a alguém o uso e gozo 

temporário de uma coisa infungível, mediante contraprestação pecuniária.” (p.365).  

13. Trazendo o conceito para a realidade da recorrente, temos que, na relação entre 

ela e o consumidor, é proporcionado a este o uso e gozo temporário (enquanto durar 

a viagem) de uma coisa infungível (veículo de condução autônoma), mediante 

contraprestação pecuniária (cobrança deduzida diretamente no cartão de crédito 

cadastrado no aplicativo).  

14. Cumpre destacar a responsabilização do cliente pelos danos ocorridos em 

decorrência do deslocamento, restringindo a responsabilidade da locadora à 

verificação do funcionamento dos elementos estruturais do carro. 

15. É evidente que, em uma prestação de serviço de transportes, aquele que o presta 

terá mais responsabilidades em torno do objeto contratado, do que teria um 
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locatário em um contrato de locação.  

16. Nos contratos de transporte, a responsabilização pelos danos causados à 

pessoa transportada é atribuída ao transportador, nos termos do art. 734 do Código 

Civil.1
  

17. Lado outro, tome-se, como exemplo, a cláusula 6.1.3 do contrato de aluguel de 

carros e seguro firmado pela empresa Localiza Rent a Car S/A, que responsabiliza 

o locatário pelos2
 fatos decorrentes do uso do veículo:  

 

O Cliente reconhece e assume, com a locação e o efetivo recebimento do carro, a posse 

legítima e autônoma do carro, para todos os fins de direito, inexistindo solidariedade 

legal ou contratual da Locadora pelas responsabilidades indenizatórias decorrentes do 

uso e/ou circulação do veículo e de acidentes e/ou delitos de trânsito, em consonância 

com o art. 265 do Código Civil Brasileiro.  

 

18. Neste caso, a responsabilização se justifica na maior ingerência do contratante 

sobre o objeto contratado.  

19. É exatamente essa a ideia que predomina no contrato celebrado pela recorrente. 

20. A responsabilização que se impõe ao usuário do veículo (locatário), além de ser 

da essência do contrato de locação, justifica-se pela própria natureza do automóvel 

em questão, que, por ser totalmente autônomo, não está sujeito à “falha humana”, 

na medida em que possíveis desacertos serão atribuídos àquele que “ordenou” a IA 

para agir de determinado modo, ou seja, ao usuário,semelhantemente à locação de 

veículo, em que o locatário se responsabiliza por ser ele o condutor.  

21. Não faria sentido atribuir responsabilidade a uma coisa, e não faz sentido a 

responsabilização da locadora para além da verificação do funcionamento dos 

elementos do carro, pois fora dessas hipóteses ela não terá contribuído para o 

evento danoso.  

22. Disso se extrai, também, que o locatário terá muito mais ingerência sobre o meio 

de transporte contratado do que o transportado teria em um contrato de transporte, 

mesmo porque, neste caso, o objeto da contratação é o transporte, e não o veículo, 

                                                     
1 O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo 
motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. 
2 Disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/chile/es/Contrato_Alquiler.pdf. Acesso em 
31 ago 2020. 
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o que implica sujeitar-se, em maior medida, aos desígnios do motorista, pois que 

não irá, livremente, tomar a condução.  

23. Ora, no contrato da recorrente, o usuário pode optar por determinada rota e 

definir, dentro dos limites legais, a velocidade empreendida ao veículo, o que traduz 

aproximação com a ideia de condução, no sentido de dirigir propriamente o veículo, 

levando em conta, todavia, a peculiaridade de um automóvel que não conta com 

equipamentos que permitem, literalmente, essa ação, como volante, acelerador, etc.  

24. Cabe, ainda, a título de elucidação, mencionar as obrigações dos contratantes 

na locação, de modo a confirmar o ponto de vista que ora se defende.  

25. Cristiano Chaves de Farias (2020) informa que a obrigação do locador é 

“entregar a coisa alugada, [...] em condições de cumprir perfeitamente a sua 

destinação” garantindo ao locatário o “uso pacífico da coisa” (p.928).  

26. Atribui-se ao locador, portanto, as despesas de conservação da coisa, que 

permitirão adequada utilização pelo locatário, exatamente como no caso em apreço. 

27. As obrigações do locatário, ainda segundo Farias, consistem em “servir-se da 

coisa alugada para usos convencionais e presumidos, tratando-a com o mesmo 

cuidado como se fosse sua”; “pagar pontualmente pelo aluguel”; “levar ao 

conhecimento do locador as turbações de terceiros”; “e restituir a coisa, finda a 

locação, no estado em que recebeu”. (p. 930).  

28. Tratam-se exatamente das obrigações assumidas pelo usuário quando contrata 

o uso dos veículos da recorrida.  

29. Ante o exposto, resta indubitável que a atividade da recorrente consiste em 

locação de bem móvel.  

30. Nesse sentido, Aires Barreto (2001) informa que “Não pode a lei tributária 

confundir locação de coisa com prestação de serviço, porque cada qual configura 

tipo distinto de obrigação” (p.14). 

 

2.1. Tributação incidente no contrato de locação de bem móvel. Súmula Vinculante 

nº 31 

 

31. A Súmula Vinculante (SV) nº 31 informa ser “inconstitucional a incidência do 

imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de 

bens móveis.”. A elaboração do enunciado baseou-se nos seguintes precedentes 



 

 

 
 

Equipe 420 - Contribuinte | 531 

 

representativos:  

 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

INADMISSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DA INCIDÊNCIA DESSE TRIBUTO MUNICIPAL. 

DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (OBRIGAÇÃO DE DAR OU 

DE ENTREGAR) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (OBRIGAÇÃO DE FAZER). 

IMPOSSIBILIDADE DE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL ALTERAR A DEFINIÇÃO 

E O ALCANCE DE CONCEITOS DE DIREITO PRIVADO (CTN/1966, ART. 110). 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ITEM 79 DA ANTIGA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO DL 

406/1968. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. 

Não se revela tributável, mediante ISS, a locação de veículos automotores (que 

consubstancia obrigação de dar ou de entregar), eis que esse tributo municipal somente 

pode incidir sobre obrigações de fazer, a cuja matriz conceitual não se ajusta a figura 

contratual da locação de bens móveis. [RE 446.003 AgR, Rel. Min. Celso de Mello. DJ de 

04.08.2006.]  

TRIBUTO. FIGURINO CONSTITUCIONAL. A supremacia da Carta Federal é conducente a 

glosar-se a cobrança de tributo discrepante daqueles nela previstos. Imposto Sobre 

Serviços. Contrato de locação. A terminologia constitucional do Imposto Sobre Serviços 

revela o objeto da tributação. Conflita com a Lei Maior dispositivo que imponha o tributo 

considerado contrato de locação de bem móvel. Em Direito, os institutos, as expressões 

e os vocábulos têm sentido próprio, descabendo confundir a locação de serviços com a 

de móveis, práticas diversas regidas pelo Código Civil/1916, cujas definições são de 

observância inafastável — art. 110 do CTN/1966. [RE 116.121, rel. min. Octavio Gallotti, 

red. p/ o ac. min. Marco Aurélio, P, j. 11-10-2000, DJ de 25-5-2001.]  

 

32. A aplicação desse entendimento sumulado ao caso em tela é absolutamente 

inquestionável, uma vez que demonstrada categoricamente a caracterização da 

locação de bem móvel na atividade exercida pela recorrida.  

33. Nesse sentido, a autuação municipal que objetiva a cobrança de ISS, bem como 

as decisões judiciais que a referendaram, encontram-se diametralmente opostas ao 

entendimento do STF. 

34. Cumpre observar que, nos termos do art. 103-A da CF, a súmula vinculante, a 

partir3
 de sua publicação, “terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do 

                                                     
3 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 
dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar 
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
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poder judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 

estadual e municipal”.  

35. A elaboração de Súmula Vinculante é fruto de reiteradas decisões sobre matéria 

constitucional, nos termos do mencionado art. 103-A. O quórum qualificado para 

sua aprovação evidencia maior estabilidade do instituto, pois revela entendimento 

majoritário da Corte.  

36. O enunciado da súmula vinculante não é, por óbvio, imutável e eterno. Sua 

alteração ou cancelamento exige, todavia, procedimento especial, que se instaura 

mediante provocação por parte dos legitimados para a propositura de Ação Direta 

de Inconstitucionalidade ou de ofício, e exige quórum qualificado de dois terços dos 

membros do STF (oito Ministros) para aprovação da mudança ou cancelamento.  

37. A esse respeito, voto do Min. Roberto Barroso no julgamento do Agravo 

Regimental no RE 602.295 (DJe de 23.04.2015):  

 

Ademais, não há que se falar na superação do entendimento da Súmula Vinculante nº 

31 pelo advento da edição da LC nº 116/2003. É certo que a Lei Complementar nº 

116/2003 revogou a lista de serviço da legislação anterior e estabeleceu um novo rol de 

materialidades para o imposto. Na lista atual, a locação de bens móveis seria o item 

3.01 (Locação de bens móveis) da lista de serviços tributáveis. Entretanto, a intenção 

do legislador não se confirmou por força do veto presidencial, que foi motivado pela 

orientação jurisprudencial desta Corte.  

 

38. Assim, com a vigência da Súmula Vinculante nº 31, e enquanto permanecer o 

entendimento nela positivado, não cabe ao município recorrido afastar sua 

aplicação arbitrariamente, pois que, na condição de Administração Pública Direta, 

encontra-se submisso ao efeito vinculante.  

 

PARTE III. CONCEITO DE SERVIÇO  

 

39. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, ou apenas ISS - é um 

tributo municipal que encontra previsão no art. 156 , III da Constituição Federal. O 

                                                     
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em 
lei. 
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núcleo4 essencial da incidência do tributo é, como a própria nomenclatura sugere, a 

prestação de um serviço.  

40. Importante observar que os serviços, para que sejam objeto de tributação 

municipal, devem ser, segundo a norma constitucional, “definidos em lei 

complementar” - que, no caso, é a Lei Complementar (LC) nº 116, de 2003 -, sob 

pena de violação ao princípio da estrita legalidade tributária.  

41. Ou seja, os serviços que não constem da LC nº 116/03 não podem ser tributados 

pelo ISS. (MAZZA, 2018).  

42. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 784.439, em apreciação ao 

tema 296 da repercussão geral (Dje de 13.07.2020), corroborando o que ora se 

expõe, reforçou que “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o 

art. 156, III, da Constituição Federal”.  

43. Admite-se, ainda conforme o julgamento do tema 296, “a incidência do tributo 

sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da 

interpretação extensiva”, detalhe irrelevante para o presente caso.  

44. Permite-se interpretação extensiva das hipóteses constantes da lista desde que 

possam ser inferidas daquelas já existentes no rol, sendo absolutamente vedada a 

tributação de bens ou serviços que não encontram o mais remoto paralelo na 

legislação, que é justamente o caso dos autos, no qual o afastamento da tributação 

pelo ISS é, inclusive, entendimento sumulado (SV nº 31).  

45. Nesse sentido, cumpre destacar trecho do voto do Min. Rel. Celso de Mello no 

RE-AgR 450.342 (DJe de 03.08.2007):  

 

O que se não pode aceitar – até como natural consectário do princípio constitucional 

da reserva de lei em matéria tributária - é a inovação do rol, para, nele, acrescentar-se, 

em sede normativa meramente local, categoria de serviços não prevista na lista 

elaborada pela União Federal”.  

 

46. Além disso, não se pode ignorar que o ISS incide exclusivamente sobre serviços 

de qualquer natureza, e nada além disso. Se a incidência se der sobre qualquer outro 

                                                     
4 Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: III - serviços de qualquer natureza, não 
compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 1993). 
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objeto ou situação que não seja um serviço, haverá, além de violação à legalidade 

tributária, afronta direta à competência tributária, institutos constitucionalmente 

consagrados.  

47. Nesse sentido, Gabriel Troianelli (1998) explica que (p. 9)  

 

[é defeso ao] legislador, a pretexto de instituir tributo incidente sobre a folha de salário, 

tributar algo que não é, juridicamente, salário. Do mesmo modo, não pode o legislador, 

a pretexto de tributar serviço, tributar algo que não é juridicamente serviço.  

 

48. Extremamente necessário, pois, esclarecer o conceito de serviço.  

 

3.1. Vinculação do conceito de serviço à obrigação de fazer  

 

49. A prestação de serviços, Segundo Caio Mário (2017, Vol. II) tem como elementos 

essenciais o “objeto, a remuneração e o consentimento” (p.266).  

50. A conceituação que o consagrado civilista dá ao primeiro elemento, qual seja, o 

objeto, contribui para a compreensão da natureza da prestação de serviços: “O 

objeto da obrigação [...] é a prestação da atividade, resultante da energia humana 

aproveitada por outrem, e tanto pode ser intelectual, como material, ou física.” ( p. 

266).  

51. Nesse sentido, afigura-se a evidente aproximação entre “serviço” e “atividade 

humana”, na medida em que aquela abrange esta, permitindo concluir que todo 

serviço é atividade humana.  

52. Assim, temos que o ISS deverá tributar atividades que envolvam ações 

realizadas com esforço humano, mediante remuneração e consentimento das 

partes.  

53. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no 

sentido de que a prestação de serviços corresponde à obrigação de fazer, instituto 

do direito privado, restringindo, portanto, a incidência do ISS às situações que em 

que se verifique a referida modalidade de obrigação.  

54. Conclui-se, assim, que o ISS não tributa um “resultado”, mas sim um “meio”. Nas 

palavras de Aires Barreto (2001), trata-se de imposto “sobre a prestação de serviços 

e não sobre a utilidade dela decorrente” (p.19).  
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55. Acerca da relação entre serviço e obrigação da fazer, a Suprema Corte informa 

que:  

A passagem é ilustrativa da ratio decidendi do Tribunal neste e em outros julgamentos 

de mesmo teor. A locação, em si mesma, não poderia ser tomada como serviço, por 

tratar-se de uma obrigação de dar, e não de fazer.  

[...] não se pode afirmar que tenha havido – ainda – uma superação total do 

entendimento de que o ISS incide apenas sobre obrigações de fazer, e não sobre 

obrigações de dar.  

(603.136/RJ, Rel. Min Gilmar Mendes. DJe 16.06.2020).  

Não se revela tributável, mediante ISS, a locação de veículos automotores (que 

consubstancia obrigação de dar ou de entregar), eis que esse tributo municipal somente 

pode incidir sobre obrigações de fazer, a cuja matriz conceitual não se ajusta a figura 

contratual da locação de bens móveis.(RE 446.003 AgR, Rel. Min. Celso de Mello. DJ 

04.08.2006.)  

 

56. Com base no entendimento do STF, Helton Kramer Lustoza informa que: (p.789)  

 

Com a sedimentação jurisprudencial o entendimento nacional foi uniformizado, que 

atualmente pode-se dizer consolidado, no sentido de que a incidência do ISSQN deve 

estar precedida necessariamente de um negócio jurídico com natureza de obrigação de 

fazer.  

 

57. Alexandre Mazza (2018), no mesmo sentido, afirma que: (p.563)  

 

Na verdade, segundo o Direito Civil o contrato de locação não é uma espécie de 

obrigação de fazer, sendo, isto sim, típica prestação de dar. or tal razão, consolidando a 

jurisprudência na matéria o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 31.  

 

58. Tem-se, ainda, da lição de Aliomar Baleeiro (2018) acerca do ISSQN: (p.1070)  

 

A doutrina e a jurisprudência extraem da Constituição as seguintes características da 

hipótese de incidência do tributo:  

[...]  

a prestação de serviços configura uma utilidade (material ou imaterial), como execução 

de obrigação de fazer e não de dar coisa.  

 

59. Venosa (2020) informa que a obrigação de fazer “é aquela na qual o devedor 
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deve praticar ou não determinado ato em favor do credor”, contrastando com a 

obrigação de dar, na medida em que esta “indica o dever de transferir ao credor 

alguma coisa ou alguma quantia” (p. 95).  

60. A obrigação de fazer, portanto, consiste em ato do devedor. O devedor é agente 

da obrigação.  

61. O Código Civil informa, no art. 104, inciso I , que a validade do negócio jurídico5
 

requer agente capaz. Desse modo, a IA nunca poderá realizar obrigação de fazer, 

pois não é sujeito de direitos, mas sim objeto de direito, e não dispõe, portanto, de 

capacidade jurídica. Há, no presente caso, evidente obrigação de dar, que consiste 

na entrega de veículo, por parte da recorrente, ao consumidor, e nada além disso.  

62. Conclui-se, assim, que tanto o conceito de “serviços”, quanto o conceito de 

“obrigação de fazer” pressupõem determinada ação ou atividade humana, e agente 

capaz. 

63. Nesse sentido: “a incidência do Imposto Sobre Serviços pressupõe, como núcleo 

do fato gerador, ato humano, seja material, seja imaterial, a reverter em utilidade ao 

contratante, conforme se extrai do verbete vinculante nº 31 da Súmula do Supremo” 

(Voto do Ministro Marco Aurélio no RE 603.136/RJ,. DJe 16.06.2020).  

 

3.1.1. Impossibilidade de prestação de serviço por inteligência artificial  

 

64. Embora seja indubitável a exigência de intervenção humana para a 

caracterização de serviço e de obrigação de fazer, necessária a demonstração 

categórica de que uma inteligência artificial não é capaz de substituir a ação 

humana.  

65. Alan Turing, em seu trabalho Computing Machinery and Intelligence (1950), trata 

a respeito do jogo da imitação, cujo objetivo é esclarecer se uma máquina é capaz 

de pensar como os seres humanos ou não.  

66. O experimento consiste, basicamente, em dois jogadores tentarem confundir o 

juízo de um terceiro sobre seus respectivos sexos. Baseando-se nessa premissa, 

uma máquina bem poderia ocupar o lugar de tais jogadores. Para atingir o resultado 

                                                     
5 Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:  
I - agente capaz; 
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do jogo, bastaria que ela fosse sofisticada o suficiente para atingir um grau de 

aleatoriedade nas respostas às perguntas feitas pelo terceiro, fazendo-a parecer um 

humano.  

67. A conclusão a que chegou o aludido cientista, todavia, é a que justifica a própria 

nomenclatura do jogo (Jogo da Imitação). O objetivo da máquina é imitar um ser 

humano. Ela não possui um livre-arbítrio e nem um nível de autoconsciência como 

o homem. Ela estará fadada a sempre reproduzir o raciocínio humano, fazendo-se, 

no máximo, semelhante a ele.  

68. Por conseguinte, as máquinas não são caracterizadas como humanas. Elas 

podem até se aproximar às características humanas, mas sua atuação no mundo 

sempre será, quando muito, de imitação das atividades humanas.  

69. Fica evidente a distinção entre inteligência artificial e raciocínio humano, o que 

implica, consequentemente, na distinção entre intervenções causadas pela IA e 

pelos seres humanos, e na impossibilidade de considerar a IA como agente de uma 

obrigação de fazer ou prestadora de um serviço.  

 

3.1.1.1 Software como parte integrante do automóvel  

 

70. Ainda que fosse possível considerar a IA como prestadora de serviço, insta 

salientar que, no presente caso, o software que permite a condução autônoma é 

parte integrante do veículo.  

71. Para compreender o conceito de parte integrante, é preciso contrapô-lo ao de 

pertença.  

72. Caio Mário (2017), com a maestria que lhe é usual, define pertença como algo 

que mantém sua autonomia em relação à coisa que acompanha, sendo a parte 

integrante elemento permanente da própria coisa: (p.365-366)  

 

No tocante aos bens reciprocamente considerados, a doutrina alude às pertenças e às 

partes integrantes. Estas se distinguem dos acessórios pelo fato de serem partes 

constitutivas da própria coisa e estarem em conexão íntima com ela, participando de 

sua natureza, vinculadas materialmente a ela. Distinguem-se, portanto, as pertenças 

das partes integrantes em que estas compõem permanentemente a própria coisa (e. g., 

as telhas, janelas e portas em relação à casa), enquanto as pertenças não completam a 

coisa, mantendo sua autonomia e podendo ser separadas sem que haja qualquer 
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alteração na coisa (e.g. utensílios aratórios em relação à propriedade rural), estando 

vinculadas econômica ou juridicamente a ela.  

 

73. Ora, a operação da VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA com o fornecedor 

do veículo não envolveu primeiro a aquisição do carro e depois da IA. Ambos são 

vendidos e foram comprados conjuntamente, mostrando sua interligação, ou seja, 

a não autonomia de um em relação ao outro.  

74. Nesse sentido, caso a IA deixe de operar, o carro como um todo ficará inviável 

de ser utilizado, visto que não há ferramenta manual para sua condução (a saber, 

volante, acelerador etc), demonstrando assim a total relação de interdependência 

entre IA e o automóvel.  

75. Além disso, a aquisição de IA isoladamente seria inócua, uma vez que não é 

possível integrá-la a qualquer veículo, mas sim àqueles especificamente projetados 

para o recebimento da tecnologia.  

76. Em outras palavras, na atividade da recorrente não há uma separação entre 

locação do veículo e locação da IA, mas sim locação conjunta de ambos. IA, rádio, 

computador de bordo, limpador de pára-brisa são igualmente partes integrantes do 

veículo. 

77. Conclui-se, portanto, que a tributação envolvendo o sistema será, 

necessariamente, a que envolva o veículo como um todo, e, no caso específico da 

VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA, a tributação que envolva o referido sistema 

não poderá ser diversa daquela que envolva o uso a que se destina o carro, porque 

a IA não “existe” no mundo físico sem o veículo.  

78. Assim, não é possível considerar que um veículo, por si só, seja tributado como 

“serviço”, porque serviço pressupõe atividade, (ação humana, diga-se de 

passagem), e o automóvel é objeto, não perdendo sua essência simplesmente 

porque é equipado com um sistema sofisticado, devendo ser considerado coisa 

para todos os fins jurídicos, em nome da lógica racional, e a fim de que seja mantida 

coesão com os outros ramos do Direito.  

79. Por mais que a IA perdesse, eventualmente, seu caráter de objeto de direitos, e 

passasse a ser sujeito de direitos - situação que já seria incabível, por todo o 

exposto -, o mesmo não acontece com o automóvel, estrutura que materializa a IA, 

impossibilitando a incidência de um imposto que, por excelência, tributa atividades, 
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fazê-lo sobre uma coisa.  

 

3.2.1. Contrato de transporte de pessoas (Código Civil) e contrato de transporte 

remunerado privado individual de passageiros (Lei nº 12.587/12)  

 

80. O Código Civil conceitua, no art. 730, o contrato de transporte como aquele no 

qual “alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, 

pessoas ou coisas”. Predomina, pois, o elemento “transportar,” em contraste com a 

obrigação de disponibilizar presente nas relações da recorrente, na qual destaca-se 

o elemento do “entregar”, não havendo ação da empresa no sentido de transportar 

o locatário.  

81. A Lei nº 12.587/12, por sua vez, institui as diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana.  

82. Um dos objetos desse instrumento normativo é o transporte remunerado 

privado individual de passageiros, conceituado, segundo o art. 4º, inciso X, como:  

 

Serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a 

realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente 

por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de 

comunicação em rede.  

 

83. Não se pode, todavia, tomar o conceito isoladamente, e incorrer no descuido de 

subsumir a atividade da recorrente nessa modalidade de prestação de serviço. 

84. Isto porque o art. 11-B da referida Lei informa que o serviço de transporte 

remunerado privado individual de passageiros somente será autorizado ao 

motorista que (i) possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior 

que contenha a informação de que exerce atividade remunerada; e (ii) apresentar 

certidão negativa de antecedentes criminais.  

85. Ora, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) elenca, em seu art. 140, os 

requisitos para a obtenção da CNH, a saber: ser penalmente imputável; saber ler e 

escrever; e possuir Carteira de Identidade ou equivalente.  

86. Não se vislumbra possibilidade de emissão de CNH em favor de uma inteligência 

artificial ou de um veículo de condução autônoma, por não se tratar de pessoa 



 

 

 

 

540 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

imputável, alfabetizada e portadora de Carteira de Identidade.  

87. Ademais, não há lógica na verificação de antecedentes criminais da IA, porque 

uma máquina limita-se a imitar as ações humanas, o que a impossibilita de agir 

com dolo ou culpa, e, consequentemente, cometer infrações de natureza criminal.  

88. Disso resulta que de acordo com ordenamento jurídico vigente, não há a mínima 

possibilidade de se admitir a execução da prestação de serviços de transporte por 

um engenho tecnológico que apenas imita, mas não realiza atividade humana, na 

medida em que sequer se reveste de personalidade jurídica própria, sendo assim, 

impossível atribuir-lhe a condição de motorista ou condutor de veículo, eis que não 

preenche os requisitos legais necessários ao exercício da função.  

89. Existem estudos que sugerem a criação de uma e-person a tais dispositivos de 

inteligência artificial, mas ainda não passam de estudos, longe de se incorporar ao 

ordenamento jurídico pátrio.  

90. De modo que, o reconhecimento do papel de sujeito no âmbito de uma relação 

jurídica em contrato de transporte, depende da atribuição de personalidade jurídica 

e do preenchimento dos requisitos legais pelo condutor do veiculo, solução de lege 

ferenda, ainda a ser discutida e implantada no ordenamento jurídico, quando se 

trata de veículo conduzido por mecanismo autômato de inteligência artificial.  

91. Considerando que a atividade da recorrente é totalmente legal, ausentes provas 

em sentido contrário, e considerando que não há enquadramento na hipótese legal 

de prestação de serviços de transporte privado individual de passageiros, conclui-

se que a recorrente não presta serviço algum, muito menos de transporte de 

natureza municipal. 

92. A recorrente limita-se - frise-se - a locar veículo aos consumidores, hipótese na 

qual não incide ISS.  

93. Interessante observar a exigência do elemento humano para a caracterização 

de serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, 

demonstrando a coesão da Lei nº 12.587/12 com o conceito de serviços dado pela 

doutrina e pela jurisprudência do STF.  

94. Conclui-se, portanto, que a atividade da recorrente não pode ser considerada 

serviço de transporte nem para Código Civil, nem para a lei de diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana. 
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3.3. Da imperatividade de se aplicar conceitos de outros ramos do Direito ao direito 

tributário (art. 110 CTN) 

 

95. Inegável a relação do presente caso com institutos do direito privado, tais como 

obrigação de fazer, obrigação de dar, locação e prestação de serviços, apesar de o 

direito tributário pertencer ao ramo do direito público.  

96. Nesse sentido, é importante explicitar a imperatividade da norma do art. 110 do 

CTN,6 pois, havendo uma conceituação prévia de outro ramo do Direito, o direito 

tributário deverá respeitá-la.  

97. A finalidade de tal instituto normativo é evitar arbitrariedades, valendo-se da 

limitação do poder de tributar. Se fosse permitido ao legislador tributário, ou até 

mesmo aos aplicadores do direito, conceituar qualquer instituto a seu bel prazer, 

não haveria nenhum limite ao que pode ou não ser tributável.  

98. Simplesmente qualquer legislador ou aplicador poderia escolher algum conceito 

que implicaria em maior ou menor abrangência do poder de tributar, de modo 

puramente arbitrário e injusto.  

99. Se o legislador tributário optou por reservar um artigo para prescrever a 

aplicabilidade de conceitos de outros ramos do direito já estabelecidos, mister se 

faz seja respeitada tal normativa, aplicando o conceito técnico de serviço do direito 

privado ao caso em questão.  

100. A não aplicação do art. 110 do CTN consistiria em usurpação da atribuição do 

Poder Legislativo e violação do princípio da interdependência dos poderes.  

101. A esse respeito, Aliomar Baleeiro (2018) informa que: (p.1073)  

 

Fica o legislador tributário, que já recebeu a competência, definida segundo aquele 

conceito, forma ou instituto privado, proibido de expandi-la por meio da atribuição de 

novo sentido ou predicação ao objeto.  

 

102. Cumpre mencionar que o art. 110 CTN não pretende subordinar o direito 

tributário aos demais ramos do direito. A norma deve ser entendida, acima de tudo, 

                                                     
6 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. 
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como instrumento de harmonização entre eles.  

103. Além disso, tem-se que o legislador em matéria civil e matéria tributária é 

essencialmente o mesmo (Congresso Nacional), por isso, a negativa de aplicação 

do art. 110 representaria contradição interna, implicando que o mesmo legislador 

quisesse atribuir conceitos diversos ao mesmo instituto.  

104. Portanto, é absolutamente lógico o respeito aos institutos já consolidados 

legislativamente. Nesse sentido manifesta-se Tathiane Piscitelli (2018), afirmando 

que “a interpretação não é infinita, mas sim limitada [...] um dos dados que 

determinam a significação das normas jurídicas tributárias é o uso” (p. 351).  

105. O Ministro Gilmar Mendes, em Acórdão de sua relatoria, ao tratar do art. 110 do 

CTN, informa que: (RE 603.136/RJ, DJe 16.06.2020)  

 

Obviamente não pretendo interpretar a Constituição à luz do Código Tributário Nacional. 

Não é disso que se trata. Essa é uma daquelas disposições que, em verdade, não 

chegam propriamente a inovar – apenas explicam e reiteram aquilo que já se 

encontrava nas dobras do texto constitucional.  

Sim, porque admitir que ao legislador fosse dado alterar as materialidades utilizadas 

para repartir as competências tributárias, como já disse, seria o mesmo que reconhecer-

lhe o direito de alargar ou estreitar os limites de sua própria competência ao seu bel-

prazer. E isso evidentemente viola a Carta Constitucional.  

 

106. Destaca-se, também, trecho do voto do Ministro Marco Aurélio, no mesmo 

julgamento:  

 

para o fim de incidência do imposto sobre quaisquer situações descritas na legislação 

de regência, é necessário verificar, a partir da natureza do negócio jurídico, se estão 

presentes as características típicas de serviço, respeitadas as definições e regramentos 

trazidos por outros ramos do Direito além do Tributário.  

 

107. Cabe mencionar, ainda, excerto do voto do Min. Roberto Barroso no RE nº 

602.295 AgR (DJe 23.04.2015) : “Segundo entendimento desta Corte, o poder de 

tributar municipal não pode alterar o conceito de serviço consagrado pelo Direito 

Privado, consoante prevê o art. 110 do CTN/1966.”  

108. Mostra-se evidente a conceituação de “serviço” em consonância com a 

definição dada pelo direito privado, que, como observado, encontra-se intimamente 
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relacionada com o instituto da obrigação de fazer, ambos tendo como pressuposto 

a intervenção humana  

109. Assim, a recorrente chama a atenção para o fato de que o julgamento da 

matéria em apreço não poderá ignorar o entendimento jurisprudencial da Corte 

acerca da aplicabilidade da norma do art. 110 do CTN, o que implica no afastamento 

da atividade da recorrente da noção de serviço, primeiro porque manifesta-se em 

obrigação de dar, segundo porque não envolve atuação humana, e terceiro, porque 

o ordenamento jurídico vigente não atribui personalidade jurídica a tais engenhos 

tecnológicos, que também não atendem os requisitos legais exigidos no exercício 

da função de condutor de veículo, conforme disposto na legislação de trânsito.  

 

PARTE IV. VIOLAÇÕES AO TEXTO CONSTITUCIONAL  

 

110. Com base nas considerações supramencionadas, percebe-se uma clara 

violação à ordem constitucional objetiva, requisito fundamental do Recurso 

Extraordinário. Isso significa dizer que a cobrança do ISS sobre a VÁ E VOLTE PARA 

UMA VIDA NÃO LTDA não gerou repercussão apenas na defesa dos interesses da 

parte - cujo conteúdo seria marcadamente subjetivo -, havendo também grave 

violação ao Ordenamento Constitucional brasileiro, que abrangeu diversos 

princípios concomitantemente.  

111. Observa-se, em primeiro plano, clara afronta à cláusula pétrea prevista no art. 

60, § 4º, inciso I , da Constituição, o qual institui o princípio constitucional da 

proteção à forma7 federativa de Estado.  

112. O Estado Federal é um modelo de Estado surgido a partir da Revolução 

Americana. Seu objetivo era instituir e facilitar o governo de grandes territórios, 

respeitando a particularidade de cada região. Tal modelo foi adotado pela 

Constituição brasileira vigente, sendo protegido como cláusula pétrea, ou seja, 

trata-se de dispositivo que não pode ser eliminado do Ordenamento Jurídico, nem 

mesmo por meio de emenda à Constituição.  

113. A principal ideia da federação é dividir o País em Entes (Pessoas Jurídicas De 

Direito Público interno) com atuações em esferas diferentes e com competências 

                                                     
7 Art. 60. [...] § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma 
federativa de Estado; 
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especializadas, no intuito de fazer coexistirem políticas nacionais, aplicadas ao país 

como um todo, e políticas locais, aplicadas em cada região de acordo com sua 

peculiaridade.  

114. Sendo a federação brasileira dividida em 3 (três) níveis, observa-se a existência 

dos seguintes entes: União, Estados Membros e Distrito Federal, e Municípios. Cada 

um conta com sua competência definida constitucionalmente, a qual deve ser 

respeitada com o máximo de rigor, por ser esse o objetivo do federalismo.  

115. O federalismo prevê a repartição de competência também na esfera tributária, 

definindo qual o tributo cada Ente pode cobrar, e em quais hipóteses tal tributo pode 

ser instituído. Dentre essas repartições de competências há as privativas, em que 

há um limite bem demarcado para a tributação por cada ente. Por exemplo, cabe ao 

Município instituir ISSQN sobre serviços de qualquer natureza, e apenas isso; se 

algum Município instituir ISSQN sobre algo que não é considerado serviço, a saber, 

locação de bem móvel, por exemplo (como no caso em questão), haverá 

extrapolação dos limites da competência, e por consequência, violação à aludida 

cláusula intangível da Constituição, usurpando-se a competência da União Federal.  

116. A transgressão à forma federativa exterioriza-se de três modos: (I) quando um 

ato suprime ou ataca a existência de um ente federativo; (II) quando um ente 

federativo produz um ato que extrapola os limites de sua competência estabelecida 

constitucionalmente; (III) quando um ou estado de coisas põe em risco a existência 

da própria federação. Observe que esta última pode ser consequência das 

anteriores.  

117. Portanto, o que se discute aqui é algo muito sério, pois se algum ente da 

federação passar a instituir imposto sobre algo que está fora da sua competência, 

poderá resultar em mais violações ao texto constitucional como um todo, podendo 

chegar até mesmo a uma calamidade em que se resolva apenas com o remédio do 

Estado de Defesa, ou em casos ainda mais graves, com o Estado de Sítio. 

118. Em segundo lugar, a exigência de ISSQN sobre algo que não é serviço (atividade 

humana que se manifesta em obrigação de fazer), implica em desobediência ao 

princípio constitucional da segurança jurídica em matéria tributária. O princípio da 

segurança jurídica em matéria tributária é uma extensão do princípio da segurança, 
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expresso no caput do art. 5°8
 da Constituição.  

119. A segurança jurídica está atrelada às noções de certeza do direito, devido 

processo legal e proteção à confiança. Tais subprincípios estão expressos tanto 

constitucionalmente quanto infraconstitucionalmente, e guardam relação direta 

com o art. 5º, o que conduz à conclusão de que sua inobservância implica em 

violação ao Ordenamento Constitucional objetivo.  

120. O tributarista Leandro Paulsen (2020) também nos ensina sobre a questão: 

(p.109-110)  

 

A certeza do direito diz respeito ao conhecimento vigente e aplicado aos casos , de 

modo que as pessoas possam orientar suas condutas conforme os efeitos jurídicos 

estabelecidos [...] O conteúdo de proteção à confiança do contribuinte, por sua vez, 

fundamenta, por exemplo, o art. 100 do CTN, que estabelece a observância de normas 

complementares de leis e dos decretos [...] O conteúdo do devido processo legal nota-

se na ampla gama de instrumentos processuais colocados à disposição do contribuinte 

para o questionamentos de créditos tributários.  

 

121. No caso em apreço, ao desconsiderar o conceito de serviço estabelecido pela 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para exigir o ISSQN, houve desrespeito 

à certeza do direito e à proteção da confiança do contribuinte, além da usurpação 

da competência da União Federal, a quem cabe tributar a renda obtida na locação 

de bens.  

122. Ora, toda empresa planeja seu orçamento a partir de uma previsão do impacto 

financeiro ocasionado pelas obrigações tributárias, levando em conta conceitos já 

estabelecidos pelo Ordenamento Jurídico.  

123. A exigência do tributo municipal sobre algo que não é de competência deste 

ente surpreendeu a recorrente, por ela não estar preparada para sofrer cobranças 

repentinas e inconstitucionais sobre seu patrimônio.  

124. Portanto, a recorrente precisou se socorrer do devido processo legal para 

                                                     
8 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: Art. 5º Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: e a integridade ao Ordenamento Constitucional brasileiro.  
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resguardar o princípio constitucional da segurança jurídica em matéria tributária, 

visando proteger seus direitos. 

125. Outrossim, a aludida insegurança jurídica resultante dessa tributação gera 

iminente risco de bitributação.  

126. A Constituição prevê como única exceção à bitributação o imposto 

extraordinário de guerra, cujo conteúdo está expresso no art. 154, II . Nas demais 

hipóteses, haverá flagrante9
 inconstitucionalidade.  

127. Leandro Paulsen (2020) apresenta interessante conceito de bitributação: 

(p.142)  

O termo bitributação designa a tributação instituída por dois entes políticos sobre o 

mesmo fato gerador. Ocorre bitributação, por exemplo, quando tanto a lei do Estado 

como lei do Município consideram a prestação de serviço como gerador da obrigação 

de pagar imposto que tenham instituído (por exemplo, ICMS e ISS). A bitributação 

sempre envolve um conflito de competências [...] há várias restrições a tais figuras que 

se podem extrair expressas ou implicitamente da Constituição.  

 

128. O presente caso apresenta situação ainda mais gravosa que aquela trazida 

como exemplo por Paulsen, porque aqui o recorrido almeja tributar a 

disponibilização de uma coisa como se serviço fosse.  

129. Não se trata de afirmar que a VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA deveria 

ser tributada por outro imposto, mas sim que a exigência de um tributo de algo que 

não é seu objeto de sua incidência acaba por banalizá-lo, gerando descrença ao 

sistema tributário como um todo.  

130. É notório que a carga tributária brasileira, mesmo quando legalmente exigida, 

já é elevada. Quando a tributação baseia-se em inconstitucionalidade, a oneração 

desproporcional do contribuinte representa ataque imoral ao seu patrimônio, 

manifestando injustiça imensurável.  

131. Ademais, a autuação da recorrente implicou em desobediência ao princípio da 

legalidade tributária, expresso no art. 150, I.10
 

                                                     
9 Art. 154. A União poderá instituir:  
[...]  
II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em 
sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua 
criação. 
10 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:  
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132. Só pode haver cobrança de tributo com base em lei anterior que o institua. Tal 

assertiva deve ser compreendida em sentido amplo, considerando “lei”, para os 

efeitos do ISSQN, tanto a Constituição (art. 156, inciso III) quanto a Lei 

Complementar 116/03.  

133. Em nenhum desses dispositivos há permissão de cobrança de ISSQN sobre 

disponibilização de veículo de condução autônoma. Não havendo manifestação do 

legislador nesse sentido, a cobrança do tributo sobre tal contrato de locação infringe 

o mandamento constitucional do princípio da legalidade, pois tal cobrança não 

decorreu de lei, mas do mero arbítrio do Fisco.  

134. Destarte, verifica-se clara afronta ao princípio constitucional da legalidade 

tributária.  

135. Sobre o referido princípio, Gilmar Mendes (2017) ensina que: (p.1514)  

 

O princípio da legalidade, em matéria tributária, apresenta-se com diferentes dimensões 

e implicações. Em primeiro lugar, a legalidade está consubstanciada na pura e simples 

exigência de lei: não há tributo sem lei que o institua. O princípio determina que a lei, em 

sentido formal, seja o veículo necessário à criação e modificação dos tributos. Em regra, 

lei ordinária. Veda-se, por conseguinte, a delegação de competência privativa ao 

Executivo. A tarefa de instituir tributos é própria da atividade legislativa.  

 

136. Por fim, verifica-se clara violação ao próprio art. 156, III , o qual delimita as11
 

hipóteses em que poderá ser instituído o ISSQN.  

137. Tal norma determina que a instituição de ISSQN restringe-se ocorrência do fato 

gerador tipificado como serviço de qualquer natureza, pelo que a cobrança de tal 

instituto sobre algo diferente disso consistirá em clara extrapolação do limite 

estabelecido pela vontade do legislador ordinário e constitucional.  

138. No presente caso, houve tributação, por meio do ISS, de atividade consistente 

na locação de bem móvel, figura não prevista nas hipóteses de instituição de tributo 

municipal, o que, por si só, já é motivo suficiente para afastá-la, mas soma-se ao 

fato de que a não incidência é confirmada pela Súmula Vinculante nº 31.  

                                                     
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;  
11 Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:  
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 
complementar. 
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139. Tem-se, ainda, que, mesmo não considerando a atividade da recorrente como 

locação de bem móvel, não é possível compreendê-la como serviço, vez que não 

constitui obrigação de fazer, e não é fruto de uma intervenção humana, elementos 

que, no entendimento atual e acertado do STF, são imprescindíveis à caracterização 

de serviço.  

140. Inevitavelmente conclui-se pela extrapolação do poder de tributar, que se 

manifestou pela extrapolação da competência tributária, materializada na exigência 

de tributo, pelo município recorrido, em hipóteses não contempladas no art. 156 da 

CF.  

141. Ou seja, tributou-se, por meio de imposto que incide sobre serviços, atividade 

que não é serviço, em flagrante violação aos ditames constitucionais.  

142. Há inconstitucionalidade na cobrança de um tributo sobre aquilo que não se 

enquadra em sua hipótese de incidência definida por lei. A não obediência pelo 

comando da norma, faz com que a ação de cobrar esteja não só fora da norma, mas 

contrária a ela, caracterizando, destarte, um verdadeiro desrespeito a sua existência 

e validade.  

143. Inclusive, para não haver dúvidas, o próprio legislador instituiu qual o sujeito 

passivo do ISSNQ no art. 5º da LC 116/03: “ Contribuinte é o prestador do serviço”. 

144. A melhor maneira de remediar a inconstitucionalidade de atos do poder público 

é anulando-os, para fazer com que as relações jurídicas voltem ao status quo ante 

da legalidade e da constitucionalidade.  

 

PARTE V. PEDIDOS  

 

145. Ex positis, observa-se que a exigência no recolhimento do tributo constitui 

manifesta violação à Ordem Constitucional, tendo em vista que:  

 

(i) Não compete aos municípios instituir ou exigir tributos fora das hipóteses previstas 

art. 156 CF, e, mais especificamente, não lhes é permitido exigir ISSQN nas atividades 

não compreendidas no inciso III do referido artigo; (ii) Não incide ISSQN na atividade de 

locação de bens móveis, de acordo com a Súmula Vinculante n° 31;  

(iii) O deslocamento proporcionado por veículo autônomo não pode ser considerado 

serviço, por não se tratar de obrigação de fazer, muito menos de atividade fruto da 

intervenção humana; e 
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 (iv) A disponibilização de veículo de condução autônoma não está prevista na lista 

anexa à Lei Complementar nº 116/03.  

 

146. Já reconhecida a repercussão geral por esse Excelso Tribunal, pugna a 

recorrente pela admissão, conhecimento e provimento do recurso extraordinário, eis 

que patente a violação aos dispositivos constitucionais dos arts. 156, inciso III e 

150, inciso I, para que se decrete a inexistência de relação jurídica entre as partes, 

cujo objeto seja a exigência do tributo nos termos lançados no auto de infração 

combatido, reformando-se o v. acórdão recorrido, para se afastar a cobrança do 

ISSQN nas atividades e operações da recorrente com veículos autônomos  

147. Por conseguinte, requer-se inversão do ônus de sucumbência, nos termos do 

art. 82, §2º do Código de Processo Civil, com a condenação da parte recorrida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, observando-se, na fixação 

destes, a regra prevista no art. 85, §3º do CPC.  

Termos em que,  

Pede deferimento.  

Local, data.  

Advogado  

OAB/XX nº XXX.XXX 
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL  

 

Autos nº: …  

Recorrente: VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA  

Recorrida: MUNICÍPIO…  

VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA., já qualificada nos autos do Recurso  

Extraordinário em epígrafe, por seu advogado que este subscreve, vem  

respeitosamente perante Vossas Excelências, apresentar MEMORIAL, nos  termos 

expostos a seguir.  

 

I. SÍNTESE FÁTICA   

 

Trata-se de Recurso Extraordinário ajuizado pela sociedade empresária  VÁ 

E VOLTE POR UMA VIDA NÃO LTDA, ora Recorrente, em face do Município,  ora 

Recorrido, com a finalidade de ver declarada a não incidência do Imposto  sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISS).  

VÁ E VOLTE POR UMA VIDA NÃO LTDA é uma sociedade empresária  cuja 

atividade, que se iniciou no ano de 2021, centraliza-se em disponibilizar  veículos 

autônomos para seus clientes, de modo a possibilitar a deslocamento  destes para 

o destino pretendido, dentro dos limites do município. Para isso, a  sociedade possui 

uma plataforma que permite que os clientes, por meio de seus  smartphones, 

realizem o pedido a partir da indicação de um destino. Dessa  forma, o aplicativo 

conecta os clientes diretamente a um dos veículos da  empresa, de modo que o 

veículo, em pouco tempo, chega ao local de partida  definido para transportá-los. A 

cobrança é feita por cartão de crédito previamente cadastrado na plataforma e o 

valor tem como parâmetro o tempo e a distância  percorrida.  

Os automóveis da VÁ E VOLTE POR UMA VIDA NÃO LTDA são  totalmente 

autônomos, de modo a não necessitar de intervenção humana na  direção, 

utilizando uma tecnologia que envolve sensores de localização, GPS,  infravermelho 

e câmeras de reconhecimento do ambiente. Também se  acrescenta que a empresa 

possui um serviço de atendimento ao cliente e de  avaliação por feedback, mas que 

são realizados exclusivamente por algoritmos.  Por fim, se ressalta que, quando 
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necessário o reabastecimento, os veículos  deslocam-se automaticamente para a 

empresa, que os custeia.  

Em 30 de junho de 2021, pouco tempo após o início de sua atividade, a  

sociedade empresária foi surpreendida com a atuação para o recolhimento de  ISS 

pelo Município, que alegou estar empresa prestando serviço de transporte  

individual de passageiros, previsto em lei municipal, a exemplo de outras  

plataformas, como a Uber e a Cabify. A sociedade entrou com ação judicial em  face 

da autuação e, tendo os pedidos sido julgados improcedentes, e esgotadas  as 

instâncias ordinárias, interpõe-se o presente recurso extraordinário.  

 

II. DAS RAZÕES PARA PROVIMENTO DO RECURSO  

 

1- Do funcionamento dos veículos autônomos  

 

Os veículos da VÁ E VOLTE POR UMA VIDA NÃO LTDA possuem o  nível 

máximo de automação, também conhecido como nível 5. 1  Esses veículos,  que 

funcionam por meio da inteligência artificial, não precisam de volante e nem  de 

pedal. Com a dispensa completa da intervenção humana na direção, esses  

automóveis são responsáveis por todas as tomadas de decisão, inclusive as que  

envolvam situações de risco.  

Essa tecnologia é possível por meio da inteligência artificial, que se  utiliza de 

câmeras, radares e diversos sensores para detectar todos os  componentes do 

                                                     
1 O web site Motor Show (https://motorshow.com.br/carros-autonomos-conheca-os-seis-niveis-
de automacao/ ), explica os níveis de automação dos carros: “Nível 0: a direção depende 100% do 
motorista,  no máximo com equipamentos que alertam o condutor; nível 1: o veículo é capaz de fazer 
algumas  funções, mas as principais ações ainda dependem do motorista. Se enquadram nessa 
categoria os veículos  equipamentos com piloto automático adaptativo; nível 2: é o padrão no 
mercado atualmente. Em  cenários seguros, o veículo consegue acelerar, frear e se manter dentro 
de faixas de rodagem. Mas o  motorista deve permanecer atento à via todo o tempo para assumir a 
direção em situações de  emergência; nível 3: mais avançado oferecido atualmente em um carro de 
produção, o sistema autônomo  é capaz de guiar efetivamente o veículo em certas condições de 
tráfego. Mas o condutor deve se manter  pronto para assumir o controle do veículo quando 
solicitado; nível 4: atualmente em fase de testes, o sistema autônomo de nível 4 assume 
praticamente todas as funções do condutor. Mas em situações  adversas, como mudanças 
climáticas, a máquina pode solicitar que o motorista assuma os comandos;  nível 5: dispensa 
totalmente os motoristas e os comandos manuais, permitindo dar ordens ao veículo por  meio de 
comando de voz, por exemplo.” 
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trânsito (desde semáforos e pedestres até a observação de  veículos 

desgovernados), garantindo a segurança do passageiro. Assim, a  percepção que 

esses automóveis possuem sobre o ambiente é tão grande que  a previsão é, 

inclusive, de diminuição dos acidentes de trânsito, tendo em vista  que a inteligência 

artificial detecta elementos que os sentidos humanos não são  capazes de detectar.  

Ademais, a utilização desses automóveis corresponde a uma alteração  de 

todo o processo produtivo de veículos, visto que não se trata mais apenas de  um 

carro com os seus equipamentos fixos, mas de um carro que possui um  software 

que possibilita um constante aperfeiçoamento de sua utilização. Desse  modo, o 

modelo de negócio é diferente, de forma que, para além da aquisição  do veículo, 

pode haver a aquisição de programas com funcionalidades  específicas, como por 

exemplo um programa que permita um carregamento mais  rápido (ou, no caso de 

veículos movidos a combustível, um programa que  promova a economia de 

combustível com base nas especificidades dos trajetos  percorridos pelo 

passageiro).  

De outro modo, destaca-se a introdução da economia compartilhada,  que 

cada vez vem ganhando mais espaço no cotidiano das pessoas. Esse  modelo 

econômico baseia-se no consumo compartilhado de bens e serviços  entre pessoas 

desconhecidas. Assim, por exemplo, ao invés de comprar  determinado bem, uma 

pessoa pode utilizar-se desse bem pagando um  determinado valor. Foi a partir 

desse modelo que surgiu a ideia de Mobility as a  Service (MaaS), que se traduz em 

“um conceito para a mobilidade urbana,  consistente no uso de sistemas 

inteligentes para oferta de um serviço multimodal  de transportes” (TORRES, 2020). 

O MaaS centraliza-se na diversidade de  opções de transporte promovidas por meio 

do consumo compartilhado, de modo  a encontrar a melhor opção para o usuário 

conforme a sua necessidade e a  possibilitar uma dinâmica mais favorável para o 

trânsito das cidades. Assim,  incluem-se no MaaS diversas plataformas de 

mobilidade.  

Não obstante, a atividade da VOLTE POR UMA VIDA NÃO LTDA difere se da 

de outros aplicativos de mobilidade de carro, tais como Uber, Cabify e 99  POP. Nos 

aplicativos mencionados, as empresas prestam um serviço de  intermediação entre 

o motorista e o usuário, não possuindo essas empresas  propriedade sobre os 
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veículos utilizados. De outra forma, na VOLTE POR UMA  VIDA NÃO LTDA não há 

serviço de intermediação, o contato entre a plataforma  e o usuário é direto, de modo 

que o que se constata é a locação de veículos para  que os usuários se locomovam 

de um local para outro. Os veículos utilizados  são da própria empresa, não havendo 

intervenção humana no procedimento de  locação, que feito por meio da inteligência 

artificial.  

Cumpre ressaltar também o foco na sustentabilidade da atividade  

desenvolvida pela VÁ E VOLTE POR UMA VIDA NÃO LTDA. Ao utilizar-se de  carros 

autônomos, que possuem softwares que permitem a melhoria do  desempenho do 

veículo, é possível detectar uma economia de combustível e até  mesmo das vias 

públicas, visto que os softwares permitem que a utilização do  veículo varie 

conforme a especificidade de cada trajeto, evitando desgastes.  Ademais, a empresa 

promove o consumo colaborativo, de modo que ao invés  de adquirir um automóvel, 

o indivíduo pode locar o carro conforme sua  necessidade, carro este que também é 

utilizado por outras pessoas. Assim, a empresa desincentiva o consumo 

desenfreado de automóveis, prática que é  evidentemente anti-sustentável.  

Por fim, com a utilização de dados em tempo real, é possível detectar o  

melhor trajeto, dissipando os veículos e colaborando com o trânsito do município.  

Não obstante, enfatiza-se que a análise de dados instantânea feita por esses  carros 

tem potencial para evitar acidentes de trânsito, acidentes estes que  segundo a OMS 

(Organização Mundial da Saúde) é a primeira maior causa de  morte entre pessoas 

na faixa etária entre 15 a 29 anos.  

Diante dessas informações, torna-se, portanto, necessário realizarmos  

considerações a respeito do conceito de serviço, de modo a demonstrar como a  

atividade da VÁ E VOLTE POR UMA VIDA NÃO LTDA não se encaixa nessa  definição 

para fins tributários. Posteriormente, iremos comparar a natureza  jurídica da 

locação e do contrato de transporte, de modo a afastar a  caracterização deste 

último no exercício desempenhado pela sociedade  empresária. Para além, 

discorreremos sobre a Súmula Vinculante 31 do STF  para justificar o argumento de 

não incidência do ISS sobre referida atividade. Por  fim, pontuaremos sobre o 

Princípio da Legalidade a a sua respectiva violação  pelo Município recorrido ao 

tentar exigir o ISS da VÁ E VOLTE POR UMA VIDA  NÃO LTDA.  
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2- Questão Constitucional: Conceito de Serviço  

 

O sistema tributário brasileiro dividiu as competências do entes  federativos 

pelo recolhimento de impostos. Extrai-se de artigo 156, III da Carta  Magna a 

competência do municípios para o recolhimento do imposto sobre  serviços de 

qualquer natureza (ISSQN), que estão definidos em lei  complementar. Na lei 

116/2003, que complementa o dispositivo supracitado,  estão elencados os 

serviços que sobre os quais incidirá o ISSQN, através de  lista anexa. 

No ordenamento jurídico vigente existem, duas interpretações  

preponderantes sobre o conceito de serviço contido na Constituição para fins de  

incidência de ISS. O primeiro, parte da premissa do art. 110 CTN, pelo qual deve se 

entender o serviço como uma obrigação de fazer, em conformidade com o  conceito 

civilista do tema; e, a interpretação extraída da economia, que considera  o serviço 

em oposição de mercadoria em razão da tangibilidade, sendo que,  seria 

considerado serviço toda prestação que tivesse resultado um resultado  

intangível/imaterial.  

Destacamos o posicionamento doutrinário de Aliomar Baleeiro e Misabel  

Derzi, que interpretam o conceito de serviço como uma obrigação de fazer com  

base no Código Civil de 1916. Vejamos:  

 

(...) em linhas gerais, o fato gerador do ISSQN enquadra-se dentro do  conceito de 

serviço, prestado com autonomia, na mesma linha da  definição do Código Civil já 

revogado, que no seu art. 1.216, assim  dispunha sobre a locação de serviços: “toda a 

espécie de serviços ou  trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada 

mediante retribuição”. O novo Código Civil repete o mesmo conceito,  pressupondo o 

trabalho como elemento intrínseco à prestação de  serviços. Eis o teor do art. 594: “Toda 

a espécie de serviço ou trabalho  lícito, material ou imaterial, pode ser contratada 

mediante retribuição”.  O trabalho, muitas vezes, é predominantemente imaterial (do  

advogado, do professor, do cantor e alii), mas, em outras vezes, a  prestação de serviços 

se concretiza em bens materiais. O que é  fundamental é que o fazer haverá de 

prevalecer sobre o dar. (Grifo  nosso) (Baleeiro e Derzi, 2018, p. 725)  

 

No entendimento de Baleeiro e Derzi, configura-se serviço a prestação  que 

se aperfeiçoa através de uma obrigação de fazer, ainda que o fazer resulte  ao final 
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numa obrigação de dar. Deste modo, podemos extrair destes  ensinamentos que, 

ainda que a atividade exercida por um agente seja de  natureza mista, que mescla 

obrigações de dar e de fazer, há de se considerar a  atividade predominante.  

Em sentido semelhante, André Mendes Moreira também prestigia o  conceito 

de serviço como obrigação de fazer, e inclui em seu entendimento que  na prestação 

deve estar envolvido um o esforço humano. Segue:  

 

Para logo, podemos asseverar que serviço é sinônimo de bem  imaterial, resultado de 

um esforço humano. Já por prestação de serviço  deve-se entender uma obrigação de 

cunho negocial, na qual há participação de um terceiro que levará a cabo uma obrigação 

de fazer  previamente contratada, mediante remuneração. (MOREIRA, 2018, p. 78)  

 

Ainda nesta toada, Aires F. Barreto ao tratar o ISSQN na Constituição e  na lei, 

assenta seu entendimento sobre o serviço como obrigação de fazer,  tratando o 

fazer como a produção de algo que não existe, propondo a ideia de  criação em 

oposição a obrigação de dar, que segundo o doutrinador,  corresponde à algo já 

existente no mundo fático:  

 

A distinção entre dar e fazer como objeto de direito é matéria das mais  simples. Basta 

-aos fins que nos propusemos – salientar que a primeira  (obrigação de dar) consiste 

em vínculo jurídico que impõe ao devedor  entrega de alguma coisa já existente; por 

outro lado, as obrigações de  fazer impõem a execução, a elaboração, o fazimento de 

algo até então  inexistente. Consistem, estas últimas, num serviço a ser prestado pelo  

devedor (produção, mediante esforço humano, de uma atividade  material ou imaterial). 

(Grifo nosso) (BARRETO, 2015, p.43)  

 

Por fim, destacamos a posição de Hugo de Brito Machado, que formula  seu 

entendimento à partir das limitações da lista anexa à LC 116/03, e enfatiza  o 

conceito constitucional de serviço como uma obrigação de fazer. Ponderemos:  

 

O âmbito constitucional do ISS é o serviço de qualquer natureza. O  servir enquanto 

fazer. Não o dar. Por isto, o legislador complementar  não pode validamente incluir na 

“Lista de Serviços” tributáveis pelos  municípios qualquer fato que não seja serviço, 

como fez com a lei  complementar 116/2003. Nem o legislador municipal pode incluir 
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na  definição da hipótese de incidência do ISS atividade outra que não seja  serviço, 

como é o caso da locação de bens, do arrendamento mercantil  ou leasing e da franquia 

ou franchising. (Grifo nosso) (MACHADO,  2015, p. 415)  

 

Posto que, no ordenamento jurídico vigente não existe uma definição 

expressa do conceito constitucional de serviço para fins de incidência de ISS,  faz-

se necessária a análise das disposições da melhor doutrina para esclarecer  a 

temática. Pelas definições expostas, resta claro que serviço deve estar atrelado à 

uma obrigação de fazer, que envolve a atividade diretamente a atividade  humana, 

um fazer no sentido de produzir algo.   

A contribuinte VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA explora uma  atividade 

que não se amolda no conceito civilista de serviço vez que, o eixo da  atividade 

explorada pela recorrente caracteriza-se numa obrigação de  dar/disponibilizar, e 

não em um fazer, porquanto independe de ação humana  direta, o que impossibilita 

sua classificação da como um serviço em razão da  ausência de qualquer tipo de 

obrigação de fazer.  

O posicionamento dos renomados doutrinadores citados que patrocinam  a 

tese de que o conceito do vocábulo serviço empregado no art. 156 III da CF/88  como 

obrigação de fazer em conformidade com a Legis Civilis, serve para balizar  os 

limites da expressão empregada na CF/88, e já foi adotado diversas vezes  por esta 

corte.  

Apesar de entendermos o conceito civilista apropriado para a  interpretação 

constitucional do conceito de serviço, é relevante trazer à baila  outra interpretação 

aceita na doutrina: o conceito econômico de serviço. O  doutrinador Alberto Macedo 

defende a interpretação do vocábulo ‘serviço’ de  uma maneira mais ampla. In 

verbis:  

Essa adjetivação “de qualquer natureza”, aliás, faz muito mais sentido  quando se 

entende que o constituinte incorporou o conceito econômico  de serviços. Isso porque, 

diferentemente do conceito de serviços no  Direito Civil (e não no Direito Privado como 

um todo) – que não  demanda maiores exercícios interpretativos, por ser facilmente  

apreensível (embora dificilmente aplicável numa série de atividades  econômicas) –, o 

conceito de serviços na Economia, de maneira  distinta, já apresenta, de pronto, uma 

vagueza semântica caracterizada  pelo conjunto de atividades econômicas que não 

consubstanciam,  como produtos, bens materiais. Tal vagueza, ao ser acompanhada da   
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expressão “de qualquer natureza”, denota que é tributável pelo ISS  toda a residualidade 

desse conceito no universo da atividade  econômica, depois de afastados os serviços 

de comunicação e de  transporte interestadual ou intermunicipal, tributáveis pelo ICMS; 

os  serviços financeiros, tributáveis pelo IOF. (Grifamos) (MACEDO, 2015,  p. 64)  

 

Em que pese não entendermos a definição do r. doutrinador como a mais  

adequada para a definição do vocábulo em comento, não se pode perder de vista 

que há entendimento divergente sobre o tema. Neste ínterim, Macedo considera  a 

campo de incidência do ISS como residual que não são alcançados por outros  

tributos. Desta feita, podemos presumir que somente seriam alcançados pelo  ISS 

àqueles serviços elencados na Lista Anexa à LC 116/2003, pois do contrário  

estaríamos diante de um cenário de completa insegurança jurídica.  

Assim sendo, ainda que este Egrégio Tribunal leve em consideração a  

definição econômica para delimitar o conceito de serviço, é impossível tipificar a  

atividade exercida pela VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. como um  serviço 

pois, a locação de bens móveis não consta na Lista Anexa da lei que  regulamenta 

o ISS, além do que, este Tribunal assentou através da Súmula  Vinculante 31 a 

vedação expressa da incidência do referido imposto sobre este  tipo de atividade.  

Pelo exposto até aqui, independentemente da teoria adotada por esta  Corte 

para definir o conceito de serviço emprega na Carta Magna, a atividade de  locação 

de veículos autônomos exercida pela recorrente, que consubstancia-se  numa 

obrigação de DAR, não pode ser alcançada nem pelo conceito civilista em  razão da 

ausência da obrigação de fazer, nem pelo conceito econômico em  razão do veto ao 

item 3.1 da Lista Anexa à LC116/2003 e da Súmula Vinculante  31 que veda a 

incidência desta modalidade de tributo sobre a locação de bens  móveis.  

Superada a problemática com relação ao conceito de serviço, passamos  a 

tratar da natureza da atividade desenvolvida pela recorrente da recorrente.  

 

3- A natureza jurídica da locação e a natureza jurídica do contrato de  transporte  

 

A empresa VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. explora o ramo  de 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS uma vez que sua atividade  consiste apenas 
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em disponibilizar para o deslocamento de seus clientes. Trata se portanto, da 

locação de bens móveis através de uma plataforma de aplicativo  para 

smartphones, o que caracteriza tão somente um diferencial ao modelo de  locação 

de veículos tradicional.  

Enquanto as locadoras de automóveis comuns oferecem a locação por  

períodos diários, semanais ou mensais, e que em regra o locatário precisa se  

deslocar até uma agência para retirar o veículo, a recorrente oferece como  

diferencial um conjunto de comodidades ao cliente tais como: não precisar se  

deslocar até o estabelecimento para retirar o veículo; a utilização de um veículo  

100% autônomo; economia em relação às locações de veículos tradicionais, uma  

vez que permite ao cliente à locação do veículo apenas pelo tempo efetivo de  uso 

em relação ao deslocamento; ausência de preocupação com o trânsito, que  permite 

ao cliente executar outras tarefas, dentre outros.  

O Fisco municipal tenta exigir, de maneira equivocada, que a recorrente  

recolha ISSQN sob a alegação de que a empresa desenvolve serviço de  transporte 

intramunicipal, elencado no item 16 da lista anexa à LC 116/2003,  semelhante ao 

de plataformas de transporte individual de passageiros como a  Uber e a Cabify. O 

primeiro equívoco do Fisco ao equiparar a recorrente às  plataformas está na 

inobservância da atividade por elas exercidas. Estas  empresas oferecem um 

serviço de intermediação por aplicativo, que para fins  tributários estaria elencado 

no item 1.032 da lista anexa da lei do ISS como um  serviço de informática, ou no 

item 103 da mesma lista como um serviço de  intermediação.   

Neste sentido, não é possível equiparar a recorrente ao plataformas de  

transporte individual de passageiros em razão da ausência de prestação de  serviço 

de informática ou mesmo de intermediação uma vez que a VÁ E VOLTE  PARA UMA 

VIDA NÃO LTDA. não presta serviço de informática através do  aplicativo sendo este 

o ambiente disponibilizado ao cliente para locação, e que  não existe intermediação 

pela ausência de terceiros envolvidos na operação que  ocorre diretamente entre 

                                                     
2 1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas  
eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.  
3 10 – Serviços de intermediação e congêneres. 
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locador e locatário.  

Outro equívoco do Fisco está relacionado ao serviço de transporte  individual 

de passageiros em si, que é prestado pelos motoristas cadastrados  nestas 

plataformas e neste aspecto, não é possível equiparar a recorrente ao  Uber visto 

que nem mesmo a própria plataforma oferece o referido serviço.  

Forçoso apontar aqui a natureza jurídica e as distinções dos contratos  de 

locação e de transporte. Ambos os contratos estão dispostos no Capítulo V  do 

Código Civil com as seguintes definições, respectivamente:  

 

Art. 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à  outra, por tempo 

determinado ou não, o uso e gozo de coisa não  fungível, mediante certa retribuição.  

Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante  retribuição, a 

transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas.  

 

A recorrente tem como objeto em seu contrato social a “Disponibilização  de 

veículos autônomos para que transportem pessoas dentro dos limites do  

município”. Destarte, o emprego do verbo DISPONIBILIZAR no lugar de  transportar, 

demonstra que a empresa explora a locação/disponibilização dos  

veículos autônomos, sendo atividade diversa do transporte individual de  

passageiros.  

O civilista Carlos Roberto Gonçalves ensina que o contrato de transporte  

depende de três elementos para que seja caracterizado: o transportador, o  

passageiro, e a trasladação. Deste modo, podemos compreender que a  atividade 

desenvolvida pelo transportador, qual seja, a de transportar pessoas  ou coisas de 

um ponto a outro é que deve ser a atividade preponderante do  transportador, 

vejamos:  

Não se confunde com o fretamento ou contrato de charter, em que é  cedido o uso do 

meio de transporte – navio, avião, ônibus – ao  outorgado, que lhe dará o destino que 

lhe aprouver. No contrato de  transporte quem dirige e se responsabiliza pelo 

deslocamento das  pessoas ou coisas é o transportador. (...) o fretador (dono do veículo)  

não é responsável pelo adimplemento de transportes, porque não é, ex  hypothesi, 

transportador: transportador é o afretador (o que recebeu a  posse da nave). (Grifo 

nosso) (GONÇALVES, 2017, p.596)  
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No tópico dos fatos, esclarecemos que a atividade de locação explorada  pela 

requerente tem a receita baseada no tempo e na distância percorrida pelo  

veículo autônomo por ela disponibilizado através da plataforma, de modo que  

ela não pode ser a transportadora por que conforme preconiza Gonçalves,  aquele 

que recebe o veículo é que se torna responsável pelo transporte, ou seja,  o locador 

ao receber a posse veículo disponibilizado torna-se o transportador.  

A doutrina de Venosa (2004) preconiza que no contrato de locação a  

principal obrigação é possibilitar o uso e fruição da coisa. É crucial que esta Corte  

considere que apesar de a atividade da recorrente representar um tipo de  locação 

de veículos sui generis, seja pelo modo de aperfeiçoamento do contrato  através de 

um aplicativo, seja pela remuneração do contrato que é determinada  em razão do 

tempo e quilometragem percorrida, ou, em razão do uso de veículos  100% 

autônomos, a essência do contrato de locação que é de disponibilizar o  veículo para 

uso e fruição do locatário permanece a mesma.  

Desta feita, por se tratar de uma atividade de locação de bens móveis  que 

não pode ser tributada pelo ISSQN por força da Súmula vinculante, da  ausência 

obrigação de fazer e da não caracterização no conceito de serviço de  transporte, 

não assiste razão o município em exigir o recolhimento do referido  tributo.  

 

4- A Súmula Vinculante 31  

 

A não incidência do ISSQN na atividade do contribuinte encontra amparo  na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante  31 que 

formulou entendimento no sentido de que: “É inconstitucional a  incidência do 

imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre  operações de locação de 

bens móveis”.  

Certo é que a atividade exercida pela contribuinte VÁ E VOLTE PARA  UMA 

VIDA NÃO LTDA, é a de locação de veículos autônomos, sendo esta  atividade 

caracterizada como locação de bem móvel, conforme disposto no  Código Civil de 

2002 em seu artigo 565: “Na locação de coisas, uma das partes  se obriga a ceder à 

outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa  não fungível, mediante 

certa retribuição.” 
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Carlos Roberto Gonçalves nos traz a conceituação do contrato de  locação 

de bens móveis: “Locação de coisas é o contrato pelo qual uma das  partes se obriga 

a conceder à outra o uso e gozo de uma coisa não fungível,  temporariamente e 

mediante remuneração.” (GONÇALVES, 2017, p. 381)   

Ao conceder o uso do bem móvel por tempo determinado mediante  

remuneração estamos diante de uma obrigação de dar conforme disposto no art.  

233 do CC/02 que se concretiza com a entrega da coisa, diferindo da obrigação  de 

fazer do art. 247 do CC/02 que é realizada mediante um ato do devedor,  geralmente 

a prestação de um trabalho, aqui há uma prestação de fato.  

O civilista paulista trata a obrigação de dar como “a obrigação da  prestação 

de coisa” em contraposição a obrigação de fazer que, segundo ele  são aquelas que 

“abrangem o serviço humano em geral seja material ou  imaterial, a realização de 

obras ou artefatos, ou a prestação de fatos que tenham  utilidade para o credor”, e 

ainda coloca que a principal diferença entre as  obrigações de fazer e de dar está no 

fato de que “nas obrigações de dar a  prestação consiste na entrega de uma coisa, 

certa ou incerta; nas de fazer o  objeto consiste em ato ou serviço do devedor.” 

(GONÇALVES, 2017, p. 86).  

Tais conceitos do Direito Privado que abordamos anteriormente à luz da  

doutrina tributária, são fundamentais para entendermos o caso em lide, pois o  

sentido dado aos conceitos de obrigação de dar, obrigação de fazer e locação  no 

âmbito do Direito Privado devem ser preservados quando utilizados na lei  tributária, 

indo de encontro ao disposto no Art 110 CTN:   

 

“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.”  

(BRASIL, 1966)  

 

Novamente, evocamos Baleeiro e Derzi que, ao interpretar o dispositivo  legal 

acima referido nos ensinam que as disposições do Direito Tributário devem ser 

interpretadas conforme o sentido que lhe fora dado no direito privado,  vejamos:  
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“A conotação completa que advém da ciência do Direito Privado é  condição prévia de 

inteligibilidade e univocidade do discurso  constitucional. E se utiliza a Constituição 

desse sentido completo,  extraído de certo ramo jurídico, para assegurar a delimitação 

da  competência, enfim o pacto federativo. Permitir ao intérprete ou ao  legislador 

ordinário interessado (que legisla em causa própria) que  altere o sentido e alcance 

desses institutos e conceitos  constitucionalmente empregados, seria permitir que 

firmasse sem  licença da Constituição, novo pacto federativo, nova discriminação de  

competência” (BALEEIRO; DERZI, 2018, p. 110)  

 

Ainda neste sentido Hugo de Brito Machado (2004) argumenta que a  

disposição do art. 110 é meramente didática e que a consulta a matéria cível  seria 

dispensável:  

 

Não é necessário que o conceito de serviço esteja no Direito privado.  Muito menos que 

ele esteja definido em norma do Direito privado. Para  que ele não possa ser alterado 

pelo legislador tributário basta que  esteja, como está, na Constituição Federal, pois sua 

alteração pelo  legislador implica evidente alteração na norma da constituição qual  está 

albergado. (MACHADO, 2004, p.11)  

 

O entendimento de Machado (2004) foi acolhido no julgamento do  Recurso 

Especial 116.121-3 SP de relatoria do ex-Ministro Octavio Gallotti julgou  a 

impossibilidade de incidência do ISSQN sobre a locação de guindastes:  

 

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. Na realidade, 

a locação  de bens móveis configura verdadeira obrigação de dar, como resulta  claro 

do art. 1.188 do Código Civil: "Na locação de coisas, uma das  partes se obriga a ceder 

à outra, por tempo determinado, ou não, o uso  e gozo de coisa não fungível, mediante 

certa retribuição" (STJ, 2000)  

 

Este acórdão baseou-se no conceito civilista estabelecido pelo Código  

Beviláqua (Lei nº 3.071/1916) vigente ao tempo da decisão para fundamentar a  

impossibilidade de incidência do ISSQN bem como a inconstitucionalidade 

expressão “Locação de bens móveis” do item 79 da lista anexa de serviços  contida 
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no Decreto Lei nº406/1968, que culminou em um dos precedentes  essenciais para 

edição da Súmula Vinculante 31.   

Neste mesmo julgamento paradigma, o Min. Marco Aurélio considerou  em 

seu voto que em atenção aos preceitos constitucionais, a locação de um bem  móvel 

não poderia ser configurada como serviço, já que a atividade do  contribuinte 

recorrente seria tão somente a locação de guindastes, não tendo a  utilização do 

bem qualquer relação com a sua atividade.  

O ministro Marco Aurélio entendeu que a atividade neste caso, tratava se de 

locação pura e simples, já que a empresa locadora não colocaria a  disposição a 

prestação de algum serviço, logo não havendo o núcleo da  incidência do ISSQN que 

é a prestação de um serviço conforme dispostos na  Constituição Federal e no 

Código Tributário Nacional.   

Seguindo a mesma lógica, o voto do Ministro Celso de Mello no  julgamento 

do RE 116.121-3 SP faz coro ao pensamento do Ministro Marco  Aurélio ao dizer 

que:  

“a qualificação de locação de bens móveis como serviço configura  inadmissível e 

arbitrária manipulação, por lei complementar, da  repartição constitucional das 

competências impositivas, eis que o ISS  somente pode incidir sobre as obrigações de 

fazer (...) a locação de  bens móveis não pode ser qualificada como serviço, porque não   

envolve a prática de atos que consubstanciam um prestare ou um  facere.”  

 

Como é possível extrair da redação do art. 156, III da CF/88, cabe ao  ente 

municipal instituir o imposto sobre serviços desde que tais serviços estejam  

expressamente dispostos em lei complementar, mais especificamente na Lei  

Complementar 116/2003. O que não é o caso da atividade de locação de bens  

móveis, que por um equívoco do legislador chegou a ser inserido no item 3.01  da 

referida lista anexa da LC 116/03, mas sofreu veto presidencial que levou em  conta 

o julgamento paradigma do RE 116.121-3 SP. Vejamos as razões do veto  

presidencial:  

 

O STF concluiu julgamento de recurso extraordinário interposto por  empresa de locação 

de guindastes, em que se discutia a  constitucionalidade da cobrança do ISS sobre a 

locação de bens  móveis, decidindo que a expressão "locação de bens móveis"  



 

 

 
 

Equipe 421 - Contribuinte | 569 

 

constante do item 79 da lista de serviços a que se refere o Decreto-Lei  nº 406, de 31 de 

dezembro de 1968, com a redação da Lei  Complementar nº 56, de 15 de dezembro de 

1987, é inconstitucional  (noticiado no Informativo do STF no 207). O Recurso 

Extraordinário  116.121/SP, votado unanimemente pelo Tribunal Pleno, em 11 de  

outubro de 2000, contém linha interpretativa no mesmo sentido, pois a  "terminologia 

constitucional do imposto sobre serviços revela o objeto  da tributação. Conflita com a 

Lei Maior dispositivo que imponha o  tributo a contrato de locação de bem móvel. Em 

direito, os institutos, as  expressões e os vocábulos têm sentido próprios, descabendo  

confundir a locação de serviços com a de móveis, práticas diversas  regidas pelo Código 

Civil, cujas definições são de observância  inafastável." Em assim sendo, o item 3.01 da 

Lista de serviços anexa  ao projeto de lei complementar ora analisado, fica prejudicado, 

pois  veicula indevida (porque inconstitucional) incidência do imposto sob  locação de 

bens móveis. (Razões do veto do Presidente da República,  D.O.U. de 1º de agosto de 

2003)  

 

O veto presidencial fundamentado na decisão paradigmática desta  Suprema 

Corte que determinou a não incidência do ISSQN na locação de bens  móveis por 

entender que a atividade se trata de obrigação de dar ou de permitir  a utilização de 

um certo bem, corrigiu um erro histórico presente no item 79 do  Decreto Lei 406 de 

1968, a antiga lista anexa de atividades tributáveis mediante  o ISSQN.   

No ano de 2006, esta Colenda Corte proferiu decisão semelhante no  

julgamento do AgR. RE. 446.003-PR que tinha por objeto também a locação de  bens 

móveis, mais especificamente, a locação de veículos automotores, que  também foi 

precedente para a edição da Súmula Vinculante 31.   

O julgamento teve relatoria do Min. Celso de Mello que entendeu pela  

inadmissibilidade da cobrança do ISSQN em locação de veículos automotores  tal 

qual o presente caso. Verifica-se que no caso em comento o contribuinte  apenas 

exerce a atividade de locação de veículos automotores autônomos.  Vejamos a 

ementa do RE 446.003:   

 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) - LOCAÇÃO DE VEÍCULO  AUTOMOTOR - 

INADMISSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DA  INCIDÊNCIA DESSE TRIBUTO MUNICIPAL 

- DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (OBRIAÇÃO  DE DAR OU 

DE ENTREGAR) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  (OBRIGAÇÃO DE FAZER) - 

IMPOSSIBILIDADE DE A LEGISLAÇÃO  TRIBUTÁRIA MUNICIPAL ALTERAR A DEFINIÇÃO 
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E O ALCANCE  DE CONCEITOS DE DIREITO PRIVADO (CTN, ART. 110).  

INCONSTITUCIONALIDADE DO ITEM 79 DA ANTIGA LISTA DE  SERVIÇOS ANEXA AO DL 

406/1968. PRECEDENTES DO  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. 

Não se  revela tributável, mediante ISS, a locação de veículos automotores (que 

consubstancia obrigação de dar ou de entregar), eis que esse  tributo municipal 

somente pode incidir sobre obrigações de fazer, a cuja  matriz conceitual não se ajusta 

a figura contratual da locação de bens  móveis. (RE 446.003 AgR, rel. min. Celso de 

Mello, 2ª T, j. 30-5-2006,  DJ de 4-8-2006; grifo nosso)   

 

O Ministro Celso de Mello afirmou em seu voto que a tributação de  locação 

de bens móveis mediante ISSQN significaria usurpação da Constituição  Federal 

mediante Lei Complementar, que estaria ferindo as repartições de  competências 

tributárias, uma vez que o tributo municipal estaria tributando via  Imposto Sobre 

Serviços algo que não é serviço, conforme entendimento da Corte  Suprema, nas 

palavras do Ministro:  

 

Tenho para mim, Senhores Ministros, na mesma linha do entendimento  de AIRES 

FERNANDINO BARRETO ("Revista de Direito Tributário",  vol. 38/192) e de CLÉBER 

GIARDINO ("Revista de Direito Tributário",  vol. 38/196), que a qualificação da "locação 

de bens móveis" como  serviço, para efeito de tributação municipal mediante ISS, nada 

mais  significará, caso permitida, senão o inadmissível reconhecimento da  

possibilidade de arbitrária manipulação, por lei complementar, da  repartição 

constitucional de competências impositivas, eis que o ISS  somente pode incidir sobre 

obrigações de fazer, a cuja matriz  conceitual não se ajusta a figura contratual da 

locação de bens móveis.  

 

Além dos julgamentos supracitados que foram precedentes  representativos 

para a edição da Súmula Vinculante 31, a tese foi aplicada em  sede de repercussão 

geral por esta Corte como por exemplo na oportunidade do  julgamento no RE 

626.706, dentre outras jurisprudências como: Rcl 14.290 AgR,  de relatoria da Min. 

Rosa Weber, AI 854.553 ED, de relatoria do Min. Joaquim  Barbosa, dentre outras.  

Fica claro que aqui, temos farta jurisprudência no sentido de que a  atividade 

praticada pelo contribuinte de locação de coisa móvel, é uma obrigação de dar, não 

podendo incidir sobre estas obrigações o imposto sobre serviços de  qualquer 

natureza que prescinde de uma obrigação de fazer., Há de se ressaltar  ainda a 
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existência de entendimento específico quanto a locação de veículos  automotores, 

afastando a incidência do ISSQN, mencionado acima.   

Destarte, a atividade exercida pela sociedade empresária VÁ E VOLTE  POR 

UMA VIDA NÃO LTDA. ora recorrente, conforme entendimentos anteriores  desta 

Corte, por força dos princípios da segurança jurídica e da legalidade, não  pode ser 

alcançada pelo ISSQN sendo este, inclusive, um entendimento firmado  na Súmula 

Vinculante 31.  

 

5- Do Princípio da Legalidade e suas decorrências  

 

Para que um tributo seja exigível, é mister que seja observado o Princípio  da 

Legalidade. Assim, tem-se o art. 5º, II da Constituição Federal que determina  que 

“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em  virtude 

de lei”. Para além, a Constituição ainda dispõe, no art. 150,I, que os entes  federados 

não poderão exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.  Conforme aborda 

Luis Eduardo Schoueri (2019), não se trata de uma  redundância, uma vez que em 

matéria tributária não basta que o comportamento  seja exigido “em virtude” de uma 

lei, mas que a própria obrigação esteja prevista  em lei, impedindo, assim, que haja 

delegação.  

Esse princípio também encontra aparato no CTN, no art. 97, que  confirma 

não haver exceção à instituição de tributo apenas por meio de Lei.  Nesse sentido, 

afirmam Baleeiro e Derzi (2018, p. 75) que “não existem  exceções, quer na 

Constituição anterior, quer na atual, à legalidade, pois todo  tributo somente pode 

ser disciplinado, em seus aspectos substanciais (material,  temporal, espacial, 

subjetivo e quantitativo), por diploma legal, emanado do  Poder Legislativo”. Assim,  

 

Para que o tributo se considere “criado pela lei”, é preciso que, partindo  apenas do texto 

legal, seja possível determinar em quais  circunstâncias será devido (hipótese de 

incidência), por quem (sujeito  passivo), em que montante (base de cálculo e alíquota) e 

a qual entre  tributante (sujeito ativo). (...) É por essa razão que, do princípio da  

legalidade, extrai-se, como desdobramento, o princípio da tipicidade  tributária, segundo 

o qual a lei deve descrever com clareza em quais  hipóteses o tributo será devido, 

fazendo com que, por exclusão, o  tributo não seja devido em todas as outras hipóteses 



 

 

 

 

572 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

nela não  expressamente referidas. (MACHADO SEGUNDO, 2014, P. 35, grifo  nosso)  

 

Com base nessas informações, percebe-se que o tributo exigido não se  

encontra descrito com clareza em lei. Aliás, tendo em vista o conceito de serviço  

como obrigação de fazer, assim como a Súmula Vinculante 31, não há sequer,  no 

exercício da atividade da requerente, fato gerador para a incidência do ISS.  O que a 

VÁ E VOLTE POR UMA VIDA NÃO LTDA prática é a cessão, por tempo  determinado, 

de um bem infungível (qual seja, um veículo autônomo), mediante  certa retribuição, 

o que é caracterizado, nos moldes do art. 565 do Código Civil,  como locação. 

Destarte, a mera disponibilização de um veículo não pode ser  enquadrada como um 

serviço de transporte municipal.  

De outro modo, ainda cumpre-nos enfatizar a deturpação do Princípio  da 

Capacidade Contributiva, muitas vezes realizada pelo fisco, para ferir a  legalidade. 

Baseado na justiça fiscal, a capacidade contributiva está presente no  §1º do art. 

145 da CR/88 e determinada que os impostos serão graduados  conforme a 

capacidade econômica do contribuinte. Trata-se de uma garantia ao  contribuinte, 

impedindo que o Poder Público o onere acima de suas condições  financeiras.  

Não se trata, mencionado princípio, de uma possibilidade para que o  fisco 

atribua imposto sem que haja prévia e adequada determinação legal. Dessa  forma, 

o fato de haver uma eventual capacidade contributiva não basta para que  um 

imposto seja exigido. É nesse sentido que fundamenta Humberto Àvila  (2015): 

 

Ora, há tributação quando a lei determina que o imposto incida sobre  uma manifestação 

de capacidade contributiva. A capacidade  contributiva é um dos requisitos para a 

incidência dos impostos, mas ela  sozinha não é suficiente para fazer incidir o encargo 

tributário. Não em  um sistema que preza tanto a legalidade tributária quanto o 

brasileiro.   

(ÁVILA, 2015, p.217)  

 

Outrossim, ainda podemos salientar o art. 37 da CR/88, que determina  o 

dever da administração pública de obedecer ao princípio da legalidade. Desse  

modo, temos que “a administração não tem liberdade para decidir sobre a  

conveniência e oportunidade de agir - a exigência de tributo pelo poder público  não 
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é um ato discricionário” (MOREIRA; MACHADO, p. 88).  

Para além, destacamos a função dupla do art. 150, I da CR/88: a de  delimitar 

a competência de tributar e a de definir um direito fundamental para o  contribuinte. 

Esse último aspecto diz respeito ao fato de que a legalidade é a  garantia de que o 

Poder Público não ultrapassará os limites impostos pela  Constituição, fazendo com 

que o contribuinte tenha segurança na hora de  desempenhar suas funções. Sem 

essa garantia, estaríamos diante do um Estado  Absolutista. É baseada nessa ideia 

que Tôrres (1999, p. 03, apud Caliendo,  2009, p. 244) afirma que “o tributo nasce no 

espaço aberto para a  autodelimitação da liberdade e constitui o preço da liberdade, 

mas por ela se  limita e pode chegar a oprimi-la, se o não contiver a legalidade”.  

In casu, constata-se uma tentativa do Município de violar referido  princípio 

tão basilar para o Direito Tributário. Essa violação não pode ser tolerada  por essa 

Excelentíssima Corte, haja vista o demasiado dano ao Estado  Democrático de 

Direito que essa ação pode causar. Dessa forma, urge-se  abordar também sobre 

institutos correlatos com esse princípio: a vedação à  analogia e a segurança 

jurídica.  

 

5.1 Da vedação à analogia   

 

A vedação à analogia decorre da uma interpretação direta do Princípio  da 

Legalidade e é regulamentado no §1º do art. 108 do CTN, que dispõe que “o  

emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em 

lei”. De acordo com Kiyoshi Harada (2008, p. 455) “por força do princípio da  

legalidade, ela (a analogia) só tem aplicação na área do direito processual; não  

poderá ter aplicação no âmbito do direito material, ou seja, em relação aos  

elementos constitutivos da obrigação tributária”. Dito isto,   

 

Muitas vezes o intérprete da legislação, em especial a tributária,  procura aplicá-la a 

negócios jurídicos não existentes à época de sua  edição. Essa tentativa, compreensível 

e, por vezes, necessária, em  face da inexistência de disciplina específica, deve ser feita 

com  extrema cautela, sob pena de se cometer injustiças ou criar incidências  tributárias 

por analogia, o que é vedado pelo art. 108, § 1o, do Código  Tributário Nacional. 

(MACHADO; BRANDÃO; 2018, p. 906)  
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A partir disso, observa-se que a atividade pela VÁ E VOLTE POR UMA  VIDA 

NÃO LTDA, é uma atividade nova, que utiliza uma tecnologia recente e  que possui 

especificidades que a diferenciam dos modelos tradicionais  existentes no mercado. 

Dessa forma, não obstante seja compreensível a  tentativa do Poder Público de 

tributar novas atividades, essa tributação não pode  ocorrer por meio da aplicação 

da analogia para equiparar as atividades  realizadas pela empresa com as 

realizadas por aplicativos como Uber, Cabify e  99 POP, visto a exorbitante diferença 

entre essas atividades.  

 

5.2 Segurança Jurídica   

 

A imposição de um tributo, como almeja o Município, em  desconformidade 

com os parâmetros legais, afeta a segurança jurídica da  relação. Isso pois, a VÁ E 

VOLTE POR UMA VIDA NÃO LTDA, ao iniciar sua  atividade, foi surpreendida com a 

exigência de um imposto cujo fundamento não  corresponde com o exercício 

desempenhado pela empresa.  

Desse modo, frisa-se que a sociedade empresária traz ao Brasil uma  

atividade inovadora, que visa melhorar a qualidade de vida dos brasileiros ao  

promover uma maior segurança no trânsito, ao permitir que as pessoas possam  

desempenhar outras funções enquanto estiverem se deslocando para o trabalho,  e 

ao estimular o consumo sustentável, entre várias outras vantagens. Também  se 

trata de um empreendimento que possui tendência de se expandir para o  mundo 

todo, de forma que, ao obstaculizar esse exercício, o governo brasileiro  encontra-

se na contramão da evolução tecnológica.  

Outrossim, é necessário ressaltarmos o custo do empreendimento.  Como se 

refere a utilização de veículos autônomos, extremamente tecnológicos  e que são 

novidade no mercado, a empresa teve de arcar com elevados  dispêndios para a 

aquisição desses veículos, além dos gastos com a elaboração  de sua plataforma. 

Ademais, enfatizamos que a empresa iniciou suas atividades  recentemente, de 

maneira que, considerando os custos do início da atividade,  ainda não é possível 

afirmar a ocorrência de lucro.  

Essas questões foram apreciadas antes da sociedade empresária  decidir por 
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empreender no município. Entretanto, o que a empresa não esperava  era a 

possibilidade de autuação por um imposto cuja hipótese de incidência não  

corresponde com o seu exercício, o que gerou altos gastos inesperados pelo  litígio 

ocasionado por essa errônea autuação. Nesses termos, citamos Betina  

Grupenmacher:   

 

se o núcleo da hipótese de incidência do ISS é “prestar serviços”, a base  imponível do 

imposto só pode ser perspectiva dimensível que reflita a  intensidade dessa atividade. 

Pretender, como pretendem as autoridades  fazendárias municipais, tributar qualquer 

outro elemento estranho à  prestação de serviço, é incidir em insanável 

inconstitucionalidade.  (GRUPENMACHER, 2004, p.194)  

 

Destarte, cumpre destacar a insegurança jurídica, que conforme Kiyoshi  

Harada (2004), pode encontrar aparato quando o Executivo aplica as leis  

"interpretando-as de forma distorcida e parcial, principalmente quando se trata  de 

cobrar tributos", de maneira que não basta que as leis estejam presentes na  

constituição se elas não forem aplicadas corretamente. É o que ocorre no caso  em 

questão. Desse modo, sustenta Heleno Torres (2011):  

 

A insegurança Jurídica no Brasil é avassaladora (...). Imagina uma  empresa de boa-fé, 

promovendo um contrato desses, olhando para o custo da obra. Ela vai levar em conta 

várias questões tributárias, mas  nisso não estão uma série de repercussões que vão 

desde a cobrança  indevida de tributos até as diferenças de interpretação que fazem da  

legislação o Estado e o contribuinte. Aí começa o contencioso, onde a  imprevisibilidade 

é muito grande. O contribuinte muitas vezes entende  que não incide imposto sobre a 

operação. Ele vai fazendo as operações  e, daqui a pouco, vem o fisco e diz que ele 

apurou errado ao longo dos  anos. (TORRES, 2010)  

 

Com isso, podemos afirmar que, para além de prejudicar o  empreendimento 

da VÁ E VOLTE POR UMA VIDA NÃO LTDA, a decisão  favorável à incidência de ISS 

sobre a atividade poderá prejudicar todo o cenário  econômico brasileiro, visto que 

menos empresas se sentirão seguras em investir  em um país de tamanha incerteza 

jurídica. Afinal, há até mesmo entendimento  consolidado por esta Egrégia Corte 

sobre a não incidência deste imposto sobre  a locação de bens móveis.  
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Ante todo o exposto, necessário afirmar que a VÁ E VOLTE POR UMA  VIDA 

NÃO LTDA não pretende evadir-se de pagar tributos. Pelo contrário, o que  a 

recorrente deseja é a garantia da segurança jurídica para a viabilização de sua  

atividade.   

Cumpre ressaltar também que, em conformidade Hugo de Brito  Machado 

(2004), a ausência de tributação direta sobre o consumo não implica  em ausência 

de tributação, de modo que, havendo lucro, há a tributação sobre  a renda. Assim, “o 

fato de não ser a locação de bens móveis alcançada pelo ICM  não quer dizer que 

tenha de ser alcançada pelo ISS” (MACHADO, 2004, p. 4)  

Ademais, conforme já apresentado, não pode o Poder Público violar o  

Princípio da Legalidade para atingir uma finalidade econômica. A atividade em  

questão não corresponde a serviço, mas a uma modalidade sui generis, na qual  

ainda não foi estabelecido imposto para tributar a referida prática. Por  conseguinte, 

não pode a empresa ser penalizada pela ausência de lei dispondo  sobre a incidência 

tributária da atividade.   

Assim, necessário constar que, caso seja de interesse do Poder Público,  

poderá a União, utilizando-se de sua competência residual, instituir novo tributo  

que abranja a situação, nos termos do art. 154, inciso I. Apenas desse modo seria 

possível a exigência de um tributo indireto, visto que é irrefutável a não  incidência 

do ICMS sobre a atividade e que, por tudo o que foi anteriormente  alegado, também 

não é possível a exigência do ISS.  

 

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Haja vista todo o exposto neste presente memorial, resta evidente que a  VÁ 

E VOLTE POR UMA VIDA NÃO LTDA exerce a atividade de locação, que,  conforme o 

conceito civilista e orientando-se pelo art. 110 do CTN, consiste em  uma obrigação 

de dar. Entretanto, mesmo que este Egrégio Tribunal adote o  entendimento 

econômico, resta imperar a Súmula Vinculante 31, que determina  a não incidência 

de ISS sobre a locação de bens móveis.  

Ademais, há que se considerar o cenário de extrema insegurança  jurídica 

caso a Colenda Corte afaste a aplicação da aludida súmula, o que  poderá impactar 



 

 

 
 

Equipe 421 - Contribuinte | 577 

 

na decisão de outras empresas de não investir no Brasil,  causando um retrocesso 

econômico. Além disso, enfatiza-se o Princípio da  Legalidade como um direito 

fundamental do contribuinte, de modo que a sua  violação representa uma afronta 

ao Estado Democrático de Direito.  

Dessa forma, as justificativas do fisco não devem prosperar, visto que,  além 

de não consistir a atividade da sociedade empresária em serviço de  transporte, 

também não é possível fundamentar a incidência tributária no  Princípio da 

Capacidade Contributiva sem Lei que estabeleça o tributo.   

Destarte, requer o contribuinte que o presente recurso  extraordinário seja 

julgado procedente, de modo que a autuação do Município  pela cobrança de ISS 

seja extinta, nos moldes do art. 156, X do CTN.  

 

Nestes termos, pede o deferimento.  

LOCAL, DATA  

Advogado  

Oab XX.XXX 
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Recorrente: VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA.  

Recorrido: Município (...)   

Autos n. (...)  

 

EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

I. BREVE SINTESE FÁTICA  

 

Em razão de autuação realizada pelo Município, que exigiu Imposto sobre 

Serviços  sobre a disponibilização de carros automatizados, a ora recorrente não 

teve alternativa a  não ser ajuizar ação judicial questionando a incidência desse 

imposto, por entender que  não se está diante de serviço tributável.  

Sinteticamente, a recorrente disponibiliza veículos automotores 

automatizados, via plataforma informatizada, que possibilita o transporte de 

pessoas, sem a necessidade de  direção humana. Trata-se de tecnologia que 

viabiliza a condução autônoma do automóvel. O consumidor apenas aluga o 

automóvel para realizar um deslocamento por ele definido  e que pode ser alterado 

por meio do próprio aplicativo.  

Ocorre que referida ação foi julgada improcedente em primeiro grau e a 

sentença  foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado, de modo que a empresa 

VÁ E VOLTE  PARA UMA VIDA NÃO LTDA interpôs recurso extraordinário, com fulcro 

no art. 102,  III, “a” da CF/88, porquanto o acórdão do Tribunal de Justiça, ao manter 

a sentença de  primeiro grau, feriu o art. 156, III da CF/88.  

 

II. DA SÚMULA VINCULANTE Nº 31 

 

Inicialmente, há que se registrar que o presente caso se amolda, a mais não 

poder,  ao prescrito na Súmula Vinculante nº 31 do STF: “ É inconstitucional a 

incidência do  imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações 

de locação de bens  móveis.”  

Sim, porque não se está diante de prestação de serviço de transporte. O 

consumidor,  quando contrata a recorrente, está locando um automóvel 
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automatizado (sem motorista,  portanto), no qual, através de uma plataforma, ele 

escolhe para onde ele deseja se  locomover.  

Não se tem qualquer intervenção por parte da recorrente. A diferença para a 

locação  tradicional é que, no presente caso, há a comodidade do consumidor não 

precisar dirigir,  porquanto isso é feito por um computador de bordo.  

Claro que é compreensível a tributação pretendida pela recorrida, mas não é  

justificável à luz do ordenamento jurídico. É compreensível, porque se está diante 

de um  mundo novo, ainda não compreendido em sua integralidade, no qual os 

cidadãos estão  experimentando situações inéditas.  

Veja-se que o consumidor pode escolher entre alugar um automóvel não  

automatizado, no qual, para realizar o percurso desejado, ele terá que dirigir. Mas, 

agora,  há uma novidade: o consumidor pode alugar um automóvel automatizado, 

no qual ele dá  os comandos a respeito do trajeto que quer realizar, sem que exista 

qualquer interferência  por parte da recorrente.  

O que se tem como restrição apenas é que o consumidor não pode “guiar” ou  

direcionar o veículo automatizado para determinadas áreas da cidade que 

previamente  sejam consideradas de difícil acesso ou perigosas.  

No mais, tal como na locação tradicional, o consumidor pode estabelecer as 

rotas  que desejar, via aplicativo, com a comodidade de que não precisa dirigir.  

 

III. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO   

 

Ainda que a Súmula Vinculante supracitada seja clara, o importante é 

entender que  a locação de um automóvel automatizado, por se tratar de bem móvel, 

não é prestação de  serviço.  

É que a prestação de serviços envolve uma atividade humana, como é 

reconhecido  por toda doutrina civilística: 

 

“Conceito: A atividade humana – física ou intelectual – constitui,  portanto, o objeto do 

contrato de prestação de serviços. Nessa  esteira, para fins de qualificação contratual, 

a ênfase do contrato  de prestação de serviços recai no facere, isto é, na obrigação de  

fazer assumida pelo prestador de serviços, a configurar, no  comum dos casos, 
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obrigação de meio”1.  

 

“A prestação de serviços pode ser conceituada como o contrato  sinalagmático pelo 

qual uma das partes, denominada prestador,  obriga-se a prestar serviços a outra, 

denominada dono do serviço,  mediante remuneração. (...) Trata-se de contrato bilateral, 

pois  gera direitos e obrigações para ambas as partes e como  decorrência é oneroso; 

consensual, por se aperfeiçoar com  simples acordo de vontades, e comutativo, porque 

impõe  vantagens e obrigações recíprocas que se presumem equivalentes,  conhecidas 

pelas partes. Quanto ao objeto, conforme o art. 594,  absorve toda a espécie de serviço 

ou trabalho lícito, material ou  imaterial. O art. 1.217 de 1916 anotava que, quando 

qualquer das  partes não soubesse ler, nem escrever, o instrumento poderia ser  escrito 

e assinado a rogo, com subscrição de quatro testemunhas.   

O art. 595 do Código mantém a redação, reduzindo o número de  testemunhas para 

duas. Tal não o transforma, porém, em contrato  formal. Não se exige a forma escrita 

para consubstanciá-lo.  Mormente na legislação trabalhista, os direitos do trabalhador  

estão detalhadamente protegidos, independentemente de qualquer  formalidade que 

não a prestação pura e simples do serviço”2.  

“Sob essa denominação, designa-se o contrato mediante o qual  uma pessoa se obriga 

a prestar um serviço a outra, eventualmente,  em troca de determinada remuneração, 

executando-os com  independência técnica e sem subordinação hierárquica.”3 

 

Já no presente caso não se tem qualquer atividade desenvolvida pela 

recorrente. Ela  apenas disponibiliza o uso de um bem, como se estivesse alugando 

uma bicicleta ou um  patinete eletrônico.  

Assim sendo, para que ocorra o ISS é necessário o esforço humano do 

prestador  de serviço, o que inexiste no caso concreto. Em verdade, o que se tem é 

mero contrato de  locação, que, nas lições de Flavio Tartuce:   

 

“Genericamente, em sentido amplíssimo, o contrato de locação é  aquele pelo qual uma 

das partes, mediante remuneração (aluguel,  salário civil ou preço), compromete-se a 

fornecer à outra, por  certo tempo, o uso de uma coisa (...)”4 

                                                     
1 TEDEDINO, Gustavo; KONDER, Carolos Nelson; BANDEIRA, Paula Greco. Contratos. 1. ed. Rio de 
Janeiro:  Forense, 2020. p. 276. 
2 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil – Contratos – Vol. 3. 20.ed. São Paulo: Grupo Gen, 2020. p. 
526. 
3 GOMES, Orlando. Contratos. 27.ed. São Paulo: Grupo Gen, 2019. p. 294 
4 TARTUCE, Flávio. Direito Civil - Vol. 3 - Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 14ª  
edição, Grupo GEN, 2018. Pag 419. 
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Bem por isso, nem mesmo a legislação tributária poderia inovar e conceituar  

como prestação de serviço algo que no direito civil é considerado como locação de 

bem.  Afinal, ao assim proceder, estaria ofendendo flagrantemente o art. 110 CTN: 

“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”  

Perceba-se que tal dispositivo não é uma inovação do Código Tributário  

Nacional, mas uma concretização do postulado constitucional de divisão de  

competências. A partir do momento que a Constituição dividiu a competência 

legislativa  tributária entre os entes federativos, tomando por base conceitos do 

direito privado (ou  de outras áreas do direito), não pode o legislador 

infraconstitucional desrespeitar o que se  encontra nessas outras áreas jurídicas. 

Simplesmente porque, se assim o fizer, ao cabo,  não haverá divisão de 

competência, podendo os Municípios tributar como serviços o que  bem entender.  

Portanto, serviço tributável deve ser considerado a partir do direito civil como  

um “esforço humano a terceiros”, que “só pode abranger as obrigações de fazer (e  

nenhuma outra)”, nos escólio de Aires F. Barreto5.  

Diante dessas considerações, deve ser reformado o acórdão recorrido, para 

julgar  procedente a ação ajuizada e declarar a inexigibilidade do ISS sobre os fatos 

autuados  pelo Município, por não se tratar de prestação de serviços, como aliás, 

especificamente já  decidiu o Supremo Tribunal Federal em relação a locação de 

automóveis não  automatizados:  

 

EMENTA: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) -LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - 

INADMISSIBILIDADE DA  INCIDÊNCIA DESSE TRIBUTO MUNICIPAL - DISTINÇÃO  ENTRE 

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (OBRIGAÇÃO DE DAR OU DE ENTREGAR) E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS  (OBRIGAÇÃO DE FAZER) – IMPOSSIBILIDADE DE A  LEGISLAÇÃO 

TRIBUTÁRIA MUNICIPAL ALTERAR A  DEFINIÇÃO E O ALCANCE DECONCEITOS 

                                                     
5 ISS na Constituição e na lei. 2ª ed. São Paulo: Dialética, 2005, p. 45. 
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DEDIREITO  PRIVADO (CTN, ART. 110) - INCONSTITUCIONALIDADE  DO ITEM 79 DA 

ANTIGA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO  DECRETO-LEI Nº 406/68 - PRECEDENTES DO 

SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL - ATENDIMENTO, NA ESPÉCIE,  DOS PRESSUPOSTOS 

LEGITIMADORES DA  CONCESSÃO DE PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ 174/437- 438) - 

OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO  EXTRAORDINÁRIO, QUE, 

INTERPOSTO POR EMPRESAS  LOCADORAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, JÁ FOI 

ADMITIDO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL  RECORRIDO - DECISÃO REFERENDADA 

PELA TURMA”6 

 

V. DO PEDIDO   

 

Diante do todo exposto, a parte recorrida vem, respeitosamente, perante V.  

Exas., requerer o provimento do Recurso Extraordinário em questão, para reformar 

o  acórdão recorrido e julgar procedente a ação ajuizada pela recorrente, com a 

inversão do  ônus de sucumbência.  

 

Nesses termos,  

sempre respeitosamente,  

pede deferimento.  

Cidade, data.  

Advogado  

OAB/UF n. XXX  

                                                     
6 AC 661 QO / MG - MINAS GERAIS. QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO CAUTELAR. Relator(a): Min. 
CELSO  DE MELLO. Julgamento: 08/03/2005. Publicação: 08/04/2005. Órgão julgador: Segunda 
Turma 
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EXCELENTISSÍMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) MINISTRO(A)  RELATOR(A) DO 

EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL   

 

I.SÍNTESE DOS FATOS   

 

A Sociedade Empresária VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA., de ora  em 

diante apenas Recorrente, tem como pilar a inovação tecnológica. Daí a razão  pela 

qual, ao materializar o seu objeto social, optou por oferecer à sociedade veículos de  

condução integralmente autônoma, sem a presença humana na qualidade de 

motorista.  

Para tanto, a Recorrente, em fevereiro de 2.021, incorporou veículos 

autônomos  ao seu patrimônio, com softwares específicos que permitem o pleno 

deslocamento.  Desta forma, a Recorrente proporciona aos seus usuários 

comodidade, agilidade,  eficiência e segurança na locomoção.  

O preço estipulado pela Recorrente é calculado a partir do tempo e da 

distância  percorrida. Cabe, contudo, como um contrato sintagmático, a ambos os 

lados da relação,  o cumprimento de regras pé estipuladas de uso, de trânsito local 

e restrição de  locomoção à circunscrição do Município, no qual, diga-se de 

passagem, está localizada  a sede da Recorrente.  

Ocorre que após quatro meses de funcionamento da Recorrente, em especial,  

no dia 30 de Junho de 2.021, houve a sua autuação pelo Município, de ora em diante  

apenas Recorrido. O fundamento apresentado refere-se às novas formas de 

transporte  individual de passageiros, e, por consequência, a necessidade de 

recolhimento do  Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).  

Sem alternativa, a Recorrente ajuizou, perante o Poder Judiciário, a ação 

judicial  adequada. Em juízo primário, confirmado pelo E. Tribunal de Justiça 

Estadual/Distrital, a  sua pretensão foi afastada, eis que os seus fundamentos 

jurídicos não foram acolhidos.  Inconformada, interpôs Recurso Extraordinário. 

Trata-se, sem dúvida, de matéria com  repercussão geral. 

É importante salientar, desde o início, que é perceptível, no caso concreto, que  

não há prestação de serviços. Isto porque, diferente dos exemplos de transporte  

individuais mencionados pelo Município, ora Recorrido, não há intermediação, ou  
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melhor, agenciamento. Há, na relação jurídica concreta, apenas os elementos que  

compõe um contrato de locação. Eis a razão pela qual a autuação é nula e o 

presente  Recurso Extraordinário deve ser provido.  

 

II. MÉRITO  

 

II.A. CONSIDERAÇÕES INICIAIS A RESPEITO DA FORMAÇÃO DA REGRA  MATRIZ DE 

INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA  

 

A Recorrente interpôs Recurso Extraordinário o qual reivindicou a Nulidade 

de  Auto de Infração lavrado pelo Município regente, com base na suposta prestação 

de  serviço, cujo o fecho não foi exitoso.   

Ora bem, a empresa jamais realizou a prestação serviço, sendo 

improsperável a  incidência do ISSQN, isso porque “o cerne da materialidade do ISS 

não se restringe à  serviço, mas a uma prestação de serviço, compreendendo um 

negócio (jurídico)  pertinente a uma obrigação de fazer”1 

Assim, a suposta prestação de serviço é insuficiente a concluir pelo  

descumprimento da legislação tributária e os cânones constitucionais pela parte ré, 

eis  que comprovado na fase instrutória as seguintes incontroversas:   

a) não houve agenciamento de empresa;   

b) não houve prestação de serviço;  

c) a empresa não realizou a prestação de fazer, mas, sim, realizou a  

obrigação de dar, pois disponibilizou bem móvel;  

d) a empresa incorporou veículos autônomos ao seu patrimônio, com  

softwares específicos que permitem o pleno deslocamento do usuário; e) não 

existiu a presença do critério material, na exata medida em que não  ocorreu a 

prestação de serviço, pois, inexistente esforço pessoal;  

f) na remota hipótese de ser reconhecido a realização de prestação, está 

limitou-se, tão-somente, à prestação de atividade meio;  

g) efetivamente houve o contrato de locação entre a empresa e os usuários;   

                                                     
1 PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos: federais, estaduais e  municipais. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. n.p. 
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O objeto social da empresa Vá e Volte para uma vida não Ltda é a  

disponibilização de bem móvel, cuja condução é integralmente autônoma, não se  

utilizando de presença humana para essa finalidade.  

Denota-se, portanto que, para incidir o tributo do ISSQN, o Município regente  

deverá analisar os critérios de incidência tributária, tal qual, “o critério material 

somente  pode ser definido como um comportamento humano representado por 

meio de um  verbo pessoal transitivo”2.   

Por essa razão, resta clarividente que inexistindo a presença de esforço 

humano,  pois, os veículos disponibilizados são totalmente autônomos, pelo que, 

inverossímil o  enquadramento da empresa à regra de incidência tributária.  

Ora, não há dúvidas que os veículos automatizados não tem qualquer  

fundamento para seja enquadrado na hipótese de incidência do ISSQN. Isso porque 

nunca existiu comportamento humano, logo, inexistente a presença  do critério 

material, sendo inaplicável a incidência do tributo ISSQN.  Mesmo se assim não 

fosse, na remota hipótese do reconhecimento da prestação  de serviço aos demais 

atos praticados pela empresa, ocorreu para a realização da  atividade meio.   

No entanto, a prestação da atividade-meio não tem base para a cobrança de  

tributo, pois, “a prestação de serviço tributável pelo ISS é, pois, entre outras coisas,  

aquela em que o esforço do prestador realiza a prestação-fim, que está no centro 

da  relação contratual, bem como não caracteriza prestação de serviço”.3   

A atividade meio limita-se a “funções e tarefas empresariais e laborais que 

não  se ajustam no núcleo da dinâmica empresarial do tomador dos serviços, nem 

compõem  a essência dessa dinâmica ou contribuem para a definição de seu 

posicionamento no  contexto empresarial e econômico mais amplo. São, portanto, 

atividades periféricas à  essência empresarial”.4  

Assim, a capitulação do ato administrativo impugnado teve fonte única nas  

informações sobre as corridas realizadas dentro do Município regente, o que beira 

ao  absurdo tal cobrança, pois absolutamente genérica e infundada!  

                                                     
2 BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS: Do texto à norma. ed., São Paulo: Quartier Latin do Brasil,  2005. p. 
325.   
3 BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS: Do texto à norma. ed., São Paulo: Quartier Latin do Brasil,  2005. 
n.p. 
4 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 12 ed., São Paulo: Ltr, 2013. p.  595. 
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Veja, a regra matriz de incidência tributária tem escopo na padronização dos  

elementos para ensejar a tributação, garantindo ao Estado receita através do 

processo  de arrecadação5, bem como ao contribuinte, na exata medida em que 

existe o  lançamento tributário para a cobrança devida do tributo, garantindo a 

segurança jurídica  à ambas as partes.   

Paulo de Barros CARVALHO leciona que “regra-matriz de incidência tributária 

é,  por excelência, uma norma de conduta, vertida imediatamente para disciplinar a 

relação  do Estado com seus súditos, tendo em vista contribuições pecuniárias”6.  

Denota-se que, a regra matriz de incidência tributária como “norma de 

conduta,  vertida imediatamente para disciplinar a relação do Estado com seus 

súbitos, tendo em  vista a tributação pecuniária”.7   

Para tanto, à respeito da fenomenologia “Fato Gerador”, de modo que não é  

especificidade do Direito Tributário, mas, sim, da Ciência do Direito a partir da 

tradução  do artigo francês “O Fato Gerador do Imposto”8, do autor Gastos Jèze, 

publicado em  1937.  

Ocorre que, atualmente, a doutrina especializada, começou a problematizar a  

respeito da fenomenologia, isto é, se a expressão “fato gerador” seria a mais 

adequada.  Inicialmente, é com Alfredo Augusto BECKER que destacamos as 

primeiras  preocupações com as consequências negativas acarretadas pela 

utilização imprópria  deste conceito no âmbito do Direito Tributário.9
 

O autor preferiu e optou pela denominação de “hipótese de incidência”. Isso  

porque a expressão “fato”, por si só já remonta a ideia de algo concreto, que já se  

desdobrou no mundo jurídico.10   

Assim, o real significado de “fato gerador” seria justamente o de revelar uma  

situação abstrata, ou seja, algo que ainda não foi incidido por uma norma jurídica. 

Em  outros termos, é dizer a respeito de um fato econômico-social.   

                                                     
5 CONTI, José Maurício. A autonomia Financeira do Poder Judiciário. São Paulo: MP Editora,  2006. 
p.102. 
6 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito tributário. 13 ed., rev. e atual. São Paulo:  Saraiva, 
2000. p.340. 
7 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. Op. cit. p. 239-240. 
8 Idem.   
9 Idem.  
10 BECKER. Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1963. p.  266-267. 
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Da mesma forma, a expressão também teria o condão de revelar uma 

situação  em concreto, isto é, a realização da hipótese de incidência, demonstrando, 

portanto,  ambiguidade no tratamento do tema.  

Por conta desta contraposição, Alfredo BECKER preconiza que a tipologia  

adequada seria “hipótese de incidência”, tendo em vista o caráter abstrato de algo 

que  ainda não foi incidido pela regra jurídica. A hipótese aqui esclarecida refere-se 

a uma  situação que antecede a realização da regra jurídica, isto é, o plano abstrato 

da norma.11  

Por outro lado, destaca-se também as considerações de Geraldo ATALIBA, já  

que este também teceu preocupações quanto à fenomenologia do “fato gerador” 

adotado  em grau máximo na doutrina brasileira.12  

E neste sentido, Geraldo ATALIBA discorda de Alfredo BECKER, não poupando  

críticas ao autor tributarista, apesar de reconhecer as tentativas deste em promover 

a  mudança no cenário jurídico brasileiro13.  

Desta forma, ATALIBA aduz que “até mesmo um jurista do porte de A. Becker  

se vê na contingência de ter que referir-se a “hipótese realizada” o que é um contra 

senso, pois, se se trata de fato já acontecido, não é mais hipótese, e vice-versa.”14 

Isso porque, o próprio BECKER incorreu no erro que ele criticava ao utilizar a  

mesma expressão para designar dois momento distintos – hipótese de incidência. 

Observa-se que depois que a hipótese de incidência (o estado de fato; a conjectura 

que o legislador elabora em um plano genérico) se concretiza no mundo  

fenomênico, deixa ela de ser hipótese, uma vez que já foi materializada, existindo,  

portanto, uma ilogicidade no termo “hipótese realizada” adotado por Alfredo Becker. 

Assim sendo, substitui-se a concepção “hipótese realizada” por “fato imponível”,  

pois este representa o fato jurígeno, a situação concreta determinável tanto no 

tempo,  quanto no espaço.15  

Visto a concepção de Alfredo BECKER e Geraldo ATALIBA, cumpre, por fim,  

analisar o entendimento de Paulo de Barros de CARVALHO a respeito do assuntos, 

                                                     
11 BECKER. Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. Op. cit. p. 268-271. 
12 Idem. 
13 Idem. 
14 ATALIBA. Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. Op. Cit. p. 56.  
15 ATALIBA. Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. Op. cit. p. 66. 
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um  dos mais renomados autores do Direito Tributário.  

Desde já, digo que o referido autor discorda daqueles analisados 

inicialmente,  em particular, de Geraldo ATALIBA.  

De acordo com Paulo Barros de CARVALHO o termo “fato gerador” acaba por  

situar duas realidades totalmente distintas: a descrição abstrata do fato e a 

consequente  concretização deste fato no mundo fenomênico. Percebe-se 

fortemente que se trata de  acepção ambígua16.  

Por conta disso, CARVALHO adota a expressão “hipótese tributária” para  

designar o campo abstrato e genérico das circunstâncias factuais; e “fato jurídico  

tributário” como significado da concretização dessas circunstâncias factuais17.  

Diferentemente de Geraldo ATALIBA que prefere a denominação de hipótese 

de  incidência e fato imponível para a situação abstrata e concreta, respectivamente,  

CARVALHO discorda de tais denominações, tendo em vista que a concepção fato  

imponível, que possui viés impositivo ou obrigatório, não existe antes da 

incidência18.  

Em outros termos, assim que a descrição legislativa se adequar ao caso 

concreto  e individual, a incidência irá ocorrer automaticamente, originando a 

relação jurídica  tributária sem contudo a presença de fato imponível.  

Adiante, CARVALHO revela que a regra-matriz de incidência tributária possui  

dois elementos: antecedente e consequente. O elemento antecedente é aquele que  

revela o reconhecimento do fato, isto é, conceitua os critérios que descrevem a  

conjectura factual. Por outro lado, o elemento consequente traz à tona os critérios 

de  identificação do vínculo jurídico originado na relação jurídica tributária19.  

Em vista disso, imperioso destacar os cinco critérios ou aspectos que 

definem a  regra-matriz de incidência tributária20, de modo que os três primeiros 

compõem o  antecedente; e os dois últimos compõe o consequente: a) material; b) 

espacial; c) temporal; d) pessoal; e) quantitativo.  

                                                     
16 Idem. 
17 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 30 ed. – São Paulo; Saraiva  Educação, 
2019. p. 284-286. 
18 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. Op. cit. p. 285-289.  
19 Idem. 
20 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. Op. cit. p. 320. 
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Digno de nota, que a caracterização de cada um destes critérios será 

realizado  em momento oportuno quando for analisado a regra matriz de incidência 

do ISS. Em decorrência dos ensinamentos propostos pelo doutrinador Paulo de 

Barros  CARVALHO, ficamos com a sua concepção, por entender ser a mais plausível 

e lógica.21 Posto isso, a compreensão dos marcos teóricos mais importantes da 

doutrina  tributarista brasileira é de extrema importância para entender como 

efetuar a regra matriz  de incidência, em especial, a regra matriz do imposto sobre 

serviços de qualquer  natureza.  

Assim sendo, o fenômeno tributário ocorre em momentos distintos. Isto é: no  

primeiro vértice, há, com a descrição legislativa, o nascimento da relação jurídica  

tributária. Já, no segundo momento, quando da ocorrência do fato, há a 

materialização da norma abstrata.   

Pelo exposto, tem-se que o “próprio acontecimento relatado no antecedente 

da  norma individual e concreta do ato de aplicação.”22 Assim, a regra matriz de 

incidência  tributária é formada, segundo o seu posicionamento, a partir da hipótese 

de incidência  (antecedente) e o mandamento (ou consequente).   

 

II.B. REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA DE ISSQN - CRITÉRIOS DE  

HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA   

 

No âmbito do Direito Tributário, em especial, diante dos artigos 5°, inciso II23 

e  150, inciso I24 , ambos da Constituição Federal de 1988, faz-se necessário a 

previsão em  lei sobre a cobrança de tributos.   

Os artigos 3°25 e 11426 do Código Tributário Nacional exigem que a obrigação  

                                                     
21 Idem. 
22 Ibidem, p. 340. 
23 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos  
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à  
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: II - ninguém será obrigado a fazer ou  
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
24 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,  aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
25 Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa  
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade  
administrativa plenamente vinculada. 
26 Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e  
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tributária seja delimitada por critérios pré-fixados. Portanto, antes da análise do 

caso  concreto, torna-se necessária a compreensão da regra matriz de incidência 

tributária do  ISSQN.   

Ocorre que, o Município regente não observou a determinação da regra-

matriz,  tampouco respeitou os critérios de incidência, muito menos os elementos 

pelos quais  incide o tributo do ISS.   

Portanto, deverá ser afastado a incidência do ISSQN tributado a empresa  

recorrida, pois não houve a regra-matriz de incidência tributária, tampouco a 

observação  aos critérios, razão pelo qual, passa a prosseguir a recorrida no 

argumento específico  sobre o critério material violado.  

Ademais, verifica-se que o sujeito ativo na relação tributária no qual ocorre a  

incidência da norma do ISS refere-se a pessoa política, de modo que deverá estar  

atribuído por meio de lei.27 

Destarte, “o sujeito ativo será o Município ou quem a lei municipal dotar de  

capacidade tributária ativa. Mas o ISS, como foi demonstrado, não é um tributo de  

competência exclusiva dos Municípios. Insere-se, também, na competência 

tributária do  Distrito Federal e, ainda, da União Federal, nas hipóteses autorizadas 

pela  Constituição.”28 

Razão pelo qual, insta salientar que “a incidência de norma tributária que 

institui  o ISS é restrita aos fatos ocorridos dentro dos limites territoriais definidos 

pelo critério  espacial de sua hipótese.”29
 

Para tanto, o destinatário constitucional do ISS será o contribuinte, “por 

incidir  sobre a prestação de serviço, a norma tributária do ISS está amparada na 

presunção de  que esse comportamento revela capacidade contributiva”.30 

Ora bem, a empresa Vá e Volte Para Uma Vida Não LTDA., não tem 

legitimidade,  pois não contém capacidade contributiva, na exata medida em que 

não realizou a  prestação de serviço!  

                                                     
suficiente à sua ocorrência. 
27 BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS: Do texto à norma. ed., São Paulo: Quartier Latin do Brasil,  2005. p. 
773. 
28 Idem. 
29 Ibidem, p. 773-774.   
30 Ibidem, p. 775. 
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É dizer, o sistema tributário jurídico revela que a incidência da norma 

tributária  ocorrerá ao titular da prestação de serviço31, no qual, dispõe sobre o 

comportamento  tributável.   

Pois bem.   

Conforme exaustivamente demonstrado, a empresa jamais prestou serviço,  

portanto, não tem capacidade contributiva para responder o liame processual.  

Frisa-se que “quando a Constituição Federal de 1988 estabelece a competência  

tributária para tributar a prestação de serviço, pois esse é o conteúdo jurídico do  

enunciado do artigo 156, III, ela indica o prestador como o destinatário 

constitucional  tributário. É ele, inequivocamente quem deverá ter seu patrimônio 

reduzido pela  incidência do imposto pois ele foi o eleito para contribuir para com o 

Estado.”32 Nesta ocasião, a incidência do ISS é inconstitucional, ao passo que o 

Município,  sem qualquer razão, atribuiu, à recorrente, pessoa eleita para sofrer os 

efeitos  econômicos, bem como redução no seu patrimônio, sem que a empresa 

tivesse prestado  qualquer prestação de serviço!!  

O absurdo piora, em nenhum momento houve a devida comprovação de que 

a  empresa era prestadora de serviço, sendo certo que a única comprovação com 

relação  à natureza do objeto social da empresa refere-se a disponibilização de bem 

móvel, o que  não pode ser confundido com prestação de serviço, por obviedade.   

Nota-se que, “a relação jurídica não tributária cuja prestação-fim perfaz a  

hipótese de incidência do ISS, contempla, basicamente, duas pessoas apenas, o  

prestador de serviço e o tomador do serviço”33.   

A empresa Vá e Volte para uma vida não Ltda não configura como empresa  

prestadora de serviço, mas, sim, que disponibiliza bem móvel.   

Ora, considerando que o legislador não conceituou a prestação em sim, 

temos  que, a Constituição Federal, no artigo 156, III, dispõe que “a tributação só é  

cientificamente viável em face ao comportamento humano, do que serviço não se 

trata.”34 

                                                     
31 Idem. 
32 Ibidem, p. 776.   
33 Idem.   
34 Ibidem, n.p. 
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Assim, “a expressão serviço, tecnicamente responde ao resultado da  

prestação”35 “É o resultado do esforço que o prestador direciona ao tomador no  

desempenho da sua atividade.”36 

No entanto, indaga-se, que prestador? qual esforço humano a empresa Vá e  

Volte para uma vida não Ltda efetivamente teve?   

Outrossim, verifica-se que a empresa disponibilizou veículos autônomos, 

sem a  necessidade de um obreiro que demandar qualquer esforço humano e, com 

relação às  atribuições relativa as atividade-meio, conforme evidenciado, esta não 

incide o ISSQN.   

Sendo essa, de regra, a configuração da relação de prestação de serviço, o  

tomador é, por sua excelência, a pessoa que pode ser colocada, pela lei, no lugar do  

destinatário constitucional tributário do ISS, ou seja, prestador de serviço.”37 

Assim sendo “o critério material da hipótese de incidência do ISS o  

comportamento prestar serviço, é ele o fato cujo conteúdo econômico será 

representado  pela base de cálculo, pelo que somente poderá ser o preço da 

prestação.”38 

Destarte, o binômio identificador do tributo, exclusivamente, é o preço da  

prestação, inexistindo prestação de serviço, não existe base de cálculo.  Ademais, o 

artigo 72, caput, do CTN, bem como Decreto-Lei nº. 406/68, artigo,  7º e 9º, e Lei 

Complementar nº. 116/2003 “reconhecem a sua inconstitucionalidade, por  incidir 

base de cálculo inconciliável com o arquétipo constitucional do imposto sobre o  

serviço”.39 

Logo, é possível concluir que, sem a presença dos critérios supracitados,  

principalmente no que tange ao critério material, resta comprovado que a incidência 

do  ISS é absolutamente incabível ao caso em apreço, vez que não há a presença do 

fato  tributável.  

Pela declaração da inconstitucionalidade da incidência do ISS, pois inexiste  

regra-matriz, tampouco a presença do critério material, na exata medida em que 

                                                     
35 Ibidem, p. 785. 
36 Idem.   
37 Ibidem, p. 776. 
38 Ibidem, p. 785.   
39 Idem. 
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não  houve a realização da prestação de serviço.   

Pelo observar.  

 

III. ANÁLISE DO CASO CONCRETO: NATUREZA JURÍDICA DE LOCAÇÃO -NÃO  

INCIDÊNCIA DO ISSQN 

 

III.A. Introdução: objeto social da Recorrente (o que a Recorrente oferece ao  

mercado).  

 

Como anteriormente narrado, o pilar da Recorrente é a inovação tecnológica.  

Para tanto, a Recorrente, por meio de softwares adquiridos de terceiro,  disponibiliza 

para o mercado, com total autonomia e independência, veículos  automatizados, os 

quais proporcionam ao interessado o deslocamento dentro de limites  

preestabelecidos.   

Desta forma, destaca-se que não há esforço humano para a entrega do 

produto  oferecido ao consumidor.  

A Recorrente não oferece nenhum tipo de suporte humano para ao 

cumprimento  do objeto proposto, eis que é a automação do veículo que garante a 

materialização da  relação jurídica. O suporte, assim como o relacionamento com o 

consumidor, dá-se,  também, por meio da tecnologia existente.   

Nota-se, portanto, que a atividade-fim da Recorrente deve ser caracterizada  

como a disponibilização de bem móvel para o interessado. Resta evidente, desta 

forma,  que, diante da ausência do esforço pessoal, não há a realização de prestação 

de serviço  e, assim, o caso concreto não deve ser enquadrado ao critério material 

da incidência  tributária do ISSQN. Daí a necessidade de garantir provimento ao 

presente recurso  constitucional.   

 

III.B. Necessária distinção entre obrigação de fazer e obrigação de dar, ou melhor,  

entre a prestação de serviços e a cessão de bem móvel. Distinção fundamental  para 

a caracterização do critério material 

 

A estruturação do regime econômico é realizado por meio das relações  
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obrigacionais, sendo que estas tem como base a estrutura econômica da 

sociedade.  O instituto da obrigação tributaria faz referencia a relação jurídica 

presente entre  Estado e Particular, os quais podem exigir entre si a realização 

tributaria positiva ou  negativa, de acordo com a lei tributária aplicável.   

Para Washington de Barros MONTEIRO “obrigação é a relação jurídica, de  

caráter transitório, estabelecida entre devedor e credor e cujo objeto consiste numa  

prestação pessoal econômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao 

segundo,  garantindo-lhe o adimplemento através de seu patrimônio”40 

Tendo isto, é necessário observar o objeto da relação obrigacional, o qual se  

coloca como ação ou omissão por parte do devedor na prestação (obrigação de dar,  

fazer ou deixar de fazer), sendo este o determinador dos aspectos fundamentais da  

obrigação.  

A obrigação de dar, tendo como fundamento os Artigos 233 e 246 do Código  

Civil, consistem em obrigação positiva, a qual tem obrigação de entregar prestação, 

que  anteriormente estava em sua posse, transferindo-a ao credor.   

A obrigação de fazer é obrigação de caráter positivo, atrelada à prestação de  

serviço ou ação positiva, material ou imaterial, próprio ou de terceiro, em 

favorecimento  do credor ou de outrem. Essa relação tem por desígnio qualquer 

procedimento humano,  licito e admissível, do devedor ou de outro a despesas 

daquele, seja a prestação de  ocupação físico ou material, seja a concretização de 

serviço intelectual, artístico ou  cientifico.  

Em contraponto, a obrigação de não fazer é obrigação de carater negativo, e 

faz  referência ao compromisso de abster-se de alguma ação que tenha interesse 

jurídico do  credor ou de outem.  

Pois bem. Passa-se a análise do caso concreto.  

Não há, diferente dos conceitos acima expostos, a presença do esforço 

humano,  elemento fundamental da caracterização do conceito de “prestação de 

serviços”.  Em primeiro lugar, deve-se deixar claro que não há esforço da Recorrente 

na  atividade de agenciamento, conforme advoga o Município, ora Recorrido.  A 

Recorrente, diferente do termo de autuação, conforme será demonstrado no  item 

                                                     
40 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 2007, v.4, p.8. 
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“III.D” da presente peça processual, não desempenha a mesma atividade  

económica exercida pelo UBER, Cabify, 99POP, as quais, por seu turno, são  

devidamente tributadas pelo ISSQN.   

Isto porque não há esforço humano no “agenciamento” de motoristas, os 

quais,  por sua vez, pretendem prestar serviços de transportes.   

Sob um segundo ângulo de argumentação, não há que se falar em prestação 

de  serviço de forma imaterial, pois não há fornecimento de software para uso 

pessoal, diante  de uma situação peculiar, ou seja, a demanda. Trata-se de um uso 

impessoal, disponível  a quem tiver interesse.  

A conduta da Recorrente é, em verdade, materializada no mercado pela  

disponibilização do veículo automatizado, ou seja, uma obrigação de dar (cessão 

de uso  de bem móvel, mediante remuneração).   

O objeto da Recorrente é oferecer um bem ao mercado. O próprio interessado  

no uso do bem, para deslocamento, poderá dirigir-se ao local desejado. Não 

mediante o  esforço humano da direção, mas sim mediante o simples uso de um 

software.   

Dito isso, a Recorrente cede, mediante uma remuneração, o elemento “uso” 

de  um bem próprio, dentro do limite territorial do Município, a terceiro interessado, 

que,  mediante a correta compreensão do software (como se direção, ou, “volante” 

fosse) será  capaz de atingir o objetivo almejado (deslocamento). 

 

III.C. Inexistência da relação jurídica da prestação de serviço  

 

Primeiramente, incumbe conceituar a prestação de serviços, a fim de saber 

se  incide ISS/ISSQN sobre a atividade desempenhada pela sociedade empresária. 

Pois então, a prestação de serviço é um negócio jurídico por meio do qual o  

prestador realiza uma determinada atividade para o tomador, mediante certa  

retribuição41.  

Tal ação depende de duas partes integrantes, sendo uma o prestador de  

serviços, que tem a obrigação com a outra parte, sendo está o tomador. Por isso,  

                                                     
41 TARTUCE. Flávio. Manual de direito civil: volume único – 8º ed. rev, atual. e ampl. Rio de  Janeiro 
– Forense; São Paulo: Método, 2018. p. 828. 
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classifica-se o contrato de prestação de serviço como um contrato sintagmático, a 

qual  prevê obrigações recíprocas a ambas as partes, além de ser oneroso devido 

ao  pagamento da retribuição.  

Mas a problemática do caso refere-se ao prescrito no art. 594 do Código 

Civil42,  pois trata do objeto da prestação de serviço. Nesse sentido, destaco os 

ensinamentos  de Pablo Stolze GAGLIANO e Rodolfo Pamplona FILHO43:  

 

O objeto primordial do contrato de prestação de serviço é sempre uma atividade  

humana lícita, que pode ser tanto manual (material) quanto puramente intelectual  

(imaterial), conforme se extrai do já citado art. 594.  

 

Percebe-se, portanto, que a além da atividade ser lícita é necessário que o 

cerne  da atividade esteja centrado na questão humana.   

Assim, com o devido respeito, veja-se, Vossa Excelência, que a atividade  

exercida pela sociedade empresária não possui em nenhum de seus processos  

intervenção humana.   

Isso porque a solicitação do cliente para deslocar-se de um lugar ao outro é  

realizado diretamente para a empresa, não ocasionando, em nenhum momento, a  

presença de qualquer pessoa humana.  

A única hipótese em que realmente ocorre a intervenção de pessoas, é no 

caso  de o veículo sofrer com alguma pane ou então havendo acidentes. E mesmo 

assim,  diante desse caso, por trata-se de atividade-meio, e não atividade-fim, não 

pode incidir se o imposto de serviço de qualquer natureza.  

Como bem lembra a distinção entre atividade-meio e atividade-fim, Marcelo  

Caron Baptista aduz:  

 

Sempre que o intérprete conhecer o fim do contrato, ou seja, descobrir aquilo que 

denominamos  de “prestação-fim”, saberá ele que todos os demais atos relacionados a 

tal comportamento são  apenas “prestações-meio” da sua realização44.   

                                                     
42 Art. 594. CC. Toda espécie de serviço ou trabalho ilícito, material ou imaterial, pode ser  contratada 
mediante retribuição. 
43  GAGLIANO. Pablo Stolze; FILHO. Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil, volume  4: 
contratos – 2º ed. unificada. São Paulo – Saraiva Educação, 2019. p. 483. 
44 BAPTISTA. Marcelo Caron. ISS: Do Texto À Norma. Doutrina e jurisprudência da EC 18/65  à LC 
116/2003. Ed. Quartier Latin; São Paulo, 2005. p. 284. 
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Por isso, não há dúvidas de que ocorrendo a disponibilização de veículos  

inteiramente autônomos aos indivíduos interessados, não há prestação de serviços, 

pois  inexiste a intervenção humana em qualquer das etapas da atividade 

empresarial  exercida.   

 

III.D. Da inexistência da prestação de serviço na modalidade de agenciamento de  

serviços.  

 

A atividade da Recorrente pode ser assim caracterizada: o cliente, por meio 

do  seu smartphone, solicita um veículo com a intenção de se deslocar de um ponto 

ao outro,  mediante o preço já convencionado. Nesse trajeto percorrido, não há em 

nenhum  momento intervenção humana (a não ser do próprio consumidor que deve 

ter  conhecimento do uso do software), pois os veículos são inteiramente 

automatizados.  Mais importante do que o transporte, é a capacidade do passageiro 

em compreender  e usar o software disponibilizado pela Recorrente.  

Sendo assim, a conduta do Recorrido, Município, de autuar a Recorrente é  

inconstitucional, eis que afrontado os princípios do direito tributário brasileiro, ou 

seja, o  princípio da legalidade tributária e da tipicidade tributária, os quais buscam 

a proteção  do contribuinte ante às arbitrariedades do Estado   

No que tange o princípio da legalidade, este já inicialmente faz referência ao  

Artigo 5o, inciso II da Constituição Federal de 1988, que expressa que ninguém será  

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude em lei. E,  

especificamente ao Direito Tributário, o princípio faz relação ao Artigo 150, inciso I 

da  Constituição Federal 1988, o qual traz que, sem prejuízo de outras garantias  

asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos  Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.  

Com tais embasamentos, é possível afirmar então que, o princípio da 

legalidade  traz a segurança jurídica e a confiança na criação, aplicação e execução 

tributária sobre  a sociedade, uma vez que estas devem seguir estritamente as leis 

vigentes. Além de  que estas devem conter todos os aspectos da norma jurídica, 
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sendo estes a hipótese de  incidência tributária, sujeitos, base de cálculo, alíquotas.  

Neste sentido, o autor Luciano Amaro diz que:  

 

Em suma a legalidade tributária não se conforma com a mera autorização de lei para a 

cobrança  de tributos; requer-se que a própria lei defina todos os aspectos pertinentes 

ao fato gerador,  necessários à quantificação do tributo devido em cada situação 

concreta que venha a espelhar  a situação hipotética descrita na lei.45 

 

E, por sua vez, o princípio da tipicidade tributária ou tipicidade cerrada, 

disciplina  que o tributo deverá conter expressamente todas as características do 

fato gerador  previstas em lei, diminuindo, portanto, a interpretação judicial do tema. 

Assim, este  princípio sendo decorrendo do princípio da legalidade.  

Tal princípio faz referência ao Artigo 97, incisos III e IV do Código Tributário  

Nacional, os quais dispõem que somente a lei pode estipular a definição do fato 

gerador  da obrigação tributária principal e a fixação da alíquota do tributo e da sua 

base de  cálculo.  

E a respeito do assunto, Roque CARRAZA diz que:  

 

Aliás, a tipicidade, no Direito Tributário, é, por assim dizer, mais rigorosa do que no 

próprio Direito  Penal. Neste, a lei confere ao julgador, no momento da imposição da 

pena, uma considerável  dose de subjetivismo. Já, naquele, a lei indica, 

peremptoriamente, ao seu aplicador, não só o  fundamento da decisão, como o critério 

de decidir e as medidas que está autorizado a adotar,  para que a arrecadação do tributo 

se processe com exatidão. Assim, criar tributos por lei não é  apenas rotulá-los (isto é, 

declarar simplesmente que estão instituídos), mas descrever,  pormenorizadamente, 

suas hipóteses de incidência, seus sujeitos ativos, seus sujeitos passivos,  suas bases 

de cálculo e suas alíquotas.46 

 

Assim, com esses princípios, o intuito é a coibição da arbitrariedade do 

aplicador  da lei tributária e, como consequência, a segurança jurídica e o respeito 

com os direitos  garantidos do contribuinte.   

                                                     
45  AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 112.  46 

CARRAZZA, R.A. Curso de Direito Constitucional Tributário. 14ª ed. São Paulo: Malheiros,  2000, p. 
185 
46  
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Seguindo a linha de previsão legal tributária, o conceito de serviço é trazido 

pela  Constituição Federal de 1988, por meio do Artigo 155, inciso II e Artigo 156, 

inciso III os  quais propõem a instituição de imposto sobre as prestações de serviço. 

E a partir destas  previsões, a Lei Complementar nº 116/2003 materializou a 

tipicidade dos serviços. A lista de serviços, anexa à Lei Complementar acima citada, 

em particular, por  meio do ponto 10 trata dos serviços de agenciamentos e 

congêneres. Ora, com o devido respeito, mas qualquer medida do Município em 

enquadrá-la  como se empresa de agenciamento fosse, configura analogia, instituto 

esse vedado art.  108, §1º do CTN, bem como, não havendo que se falar em 

interpretação extensiva por  conta da natureza da atividade desempenhada pela 

empresa.  

Sobre a ação de analogia Sacha COELHO coloca que:  

 

Equipole ao seguinte: se a lei for omissa, ou obscura, ou antiética em quaisquer desses 

pontos,  descabe ao administrador (que aplica a lei de ofício) e ao juiz (que aplica a lei 

contenciosamente)  integrarem a lei, suprindo a lacuna por analogia. É dizer, em Direito 

Tributário a tipicidade é  cerrada oferecendo resistência ao princípio de que o juiz não 

se furta a dizer o direito ao  argumento de obscuridade na lei ou de dificuldades na sua 

intelecção. Na área tributária o juiz  deve sentenciar, é certo, mas para decretar a 

inaplicabilidade da lei por insuficiência normativa  somente suprível através do ato 

formal e materialmente legislativo.47 

 

Nesta linha ainda, cabe entendimento do Tribunal de Justiça de Rondônia:  

 

Número: 1007020-20.2006.822.0101 – APELAÇÃO CÍVEL.  

EMENTA:Tributário. ISS. Lista de serviços tributáveis. Taxatividade. Vedação de 

analogia.  Interpretação extensiva. Possibilidade.  

A lista dos serviços passíveis de tributação pelo ISS é taxativa, vedada a aplicação da 

analogia,  admitindo-se apenas uma leitura extensiva de cada item, a fim de enquadrar-

se outras espécies  de serviços quando expressamente previsto o gênero.  

RELATOR(A): DES. RENATO MARTINS MIMESSI; JULGAMENTO: 08/09/2009; SEGUNDA  

CÂMARA ESPECIAL.48 

                                                     
47 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 9ª ed. Rio de  Janeiro: 
Forense, 2006, p. 221. 
48 Idem.  
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Logo, não é demais frisar, de maneira insofismável que a contratação entre o  

usuário e a empresa ocorre sem qualquer agenciamento, pois a empresa não é  

agenciamento de transporte, mas, sim, locação de bem móvel, conforme passa a 

ser  exposto a seguir.  

 

III.E. Da existência da obrigação de dar: locação de bem móvel 

 

O presente caso acaba por ser inserido na dicotomia do contrato de locação 

vs  contrato de prestação de serviços, além da diferença entre a obrigação de dar 

coisa certa  e obrigação de fazer.  

Como já mencionado, entende-se que o caso sub examine não se enquadra 

no  contrato de prestação de serviços, tampouco na modalidade de obrigação de 

fazer. Pelo  contrário, a Recorrente exerce uma atividade consubstanciada no 

contrato de locação,  cuja núcleo central está arrazoado na modalidade de 

obrigação de dar coisa certa,  conforme adiante será demonstrado.  

De início, cumpre destacar o art. 56549 do Código Civil que trata do contrato 

de  locação, podendo ser definido como o contrato pelo qual o locador cede o bem 

móvel ou  imóvel à pessoa do locatário, por tempo determinado ou não, o uso e gozo 

de coisa não  fungível, mediante certa remuneração, intitulado aluguel.50 

Nesse sentido, é imperioso a doutrina dos civilistas e juízes de direito Pablo  

Stolze GAGLIANO e Rodolfo Pamplona FILHO ao destacar os elementos essenciais 

do  contrato de locação: a) tempo; b) coisa; c) retribuição ou remuneração.51 

A começar com o tempo, a lei disciplina que o referido contrato de locação 

pode  ser por tempo determinado 52  ou indeterminado 53  vai caber às partes 

contratuais definir o  que melhor lhe convir, não havendo restrição quanto ao 

                                                     
49  Art. 565. CC. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo  
determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.  
50 TARTUCE. Flávio. Manual de direito civil: volume único – 8º ed. rev, atual. e ampl. Rio de  Janeiro 
– Forense; São Paulo: Método, 2018. p. 828. 
51 GAGLIANO. Pablo Stolze; FILHO. Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil, v.4:  contratos – 
2º ed. unificada. São Paulo – Saraiva Educação, 2019. p. 422-427.  
52 Art. 573. CC. A locação por tempo determinado cessa de pleno direito findo o prazo estipulado,  
independentemente de notificação ou aviso. 
53 Art. 574. CC. Se, findo o prazo, o locatário, continuar na posse da coisa alugada, sem oposição  do 
locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado. 
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período de vigência.  

No entanto, incumbe ressaltar que a transgressão do prazo determinado para 

o  prazo indeterminado dependerá da análise da boa-fé ou má-fé da conduta do 

locatário  em não devolver o bem, assim como da inércia em exigir a devolução do 

bem por parte  do locador.54  

No que tange ao objeto da locação, a coisa poderá ser móvel ou imóvel, 

contudo,  é imprescindível que seja infungível, até porque não é possível locar bens 

que venham  a ser trocados por aqueles de mesma espécie (hipótese de bem 

fungível).  

E por fim, é necessário que no contrato de locação haja uma remuneração 

em  troca da coisa cedida. Isso porque estamos diante de um contrato oneroso, 

sintagmático e comutativo, de forma que ambas as partes possuem obrigações 

recíprocas pactuadas  antes do contrato repercutir efeitos.  

Feita as considerações iniciais, importa neste momento realizar o cotejo 

fático jurídico do presente caso no âmbito do direito tributário. Em outras palavras, 

é preciso  analisar se a atividade da sociedade empresária se enquadra dentro dos 

elementos  essenciais do contrato de locação.  

Vejamos.  

Da mera leitura do que consta no objeto do contrato social, podemos ter uma  

noção da atividade desempenhada pela empresa: “disponibilizar veículos para que  

transportem pessoas dentro dos limites do Município”. Acresce o fato de que os 

veículos  são inteiramente autônomos e de propriedade da recorrente, já 

incorporados ao seu  patrimônio.  

Sendo assim, temos na relação jurídica a sociedade empresária na qualidade 

de  locadora, e o cliente na pessoa do locatário. Este, realiza uma solicitação 

diretamente à  empresa (não havendo nenhuma intervenção humana nessa 

operação), que por sua vez,  disponibiliza um veículo a fim de atender o desejo do 

cliente-usuário.  

Nesta relação, o cliente visa a disponibilização do veículo para ir de um lugar 

ao  outro, ao passo que a sociedade empresária tem por fito a obtenção do lucro por 

                                                     
54 Vide Stolze Gagliano e Pamplona Filho. op cit. p. 423. 
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meio  de uma atividade tecnológica inovadora.  

A par disso, pode-se dizer que os três elementos essenciais estão 

contemplados  na relação jurídica versada, configurando, portanto, um contrato de 

locação de bem  móvel.  

O prazo de duração contratual já é acertado no momento em que o cliente 

solicita  a disponibilização do veículo inteiramente autônomo, sendo em geral um 

prazo  determinado, já que leva-se em conta o cálculo da distância percorrida dos 

lugares  citados pelo cliente-usuário.  

Com relação a coisa, não há dúvidas de que se trata de um bem móvel, isto 

é,  um veículo inteiramente autônomo, uma novel tecnologia no ramo de 

transportes. E por óbvio, essa atividade desempenhada pela Recorrente acaba 

gerando para  o locatário a obrigação de realizar uma prestação pecuniária, em valor 

acordado  previamente.  

Desta sorte, é certo em dizer que o contrato de locação é o instrumento mais  

adequado ao caso versado, por cumprir com todos os requisitos do art. 565 do 

Código  Civil. 

De todo modo, esse percurso traçado a fim de enquadrar a atividade da  

sociedade empresária no contrato de locação repercute efeitos inimagináveis no 

ramo  do Direito Tributário.  

Como se sabe, o objeto do presente Recurso Extraordinário é afastar a  

incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). A respeito 

disso, o Colendo Supremo Tribunal Federal, a partir do Tema 212 55 ,  com 

repercussão geral, e vindo, posteriormente, a edital a Súmula Vinculante nº 31,  

consolidar o seguinte entendimento: É inconstitucional a incidência do imposto 

sobre  Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens 

móveis. Essa conclusão deu-se pelo simples fato de que “a não incidência do ISS 

sobre  a locação de bens móveis decorre da impossibilidade do poder de tributar vir 

                                                     
55 Descrição do Tema 212 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu  recurso 
extraordinário, em que se discute, à luz do art. 156, III, da Constituição Federal, a  constitucionalidade, 
ou não, da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre  a locação de 
bens móveis. 
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a modificar  o conceito constitucional de serviço que provém do direito privado”.56 

Do mesmo modo, é válido trazer à baila o julgado da segunda turma do C. STF,  in 

verbis:  

EMENTA: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) - LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – 

INADMISSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DA INCIDÊNCIA DESSE TRIBUTO MUNICIPAL 

– DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (OBRIGAÇÃO DE DAR 

OU  DE ENTREGAR) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (OBRIGAÇÃO DE FAZER) - 

IMPOSSIBILIDADE DE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL ALTERAR A DEFINIÇÃO  

E O ALCANCE DE CONCEITOS DE DIREITO PRIVADO (CTN, ART. 110)- 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ITEM 79 DA ANTIGA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO  

DECRETO-LEI Nº 406/68 – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 

RECURSO  IMPROVIDO. - Não se revela tributável, mediante ISS, a locação de veículos 

automotores  (que consubstancia obrigação de dar ou de entregar), eis que esse tributo 

municipal  somente pode incidir sobre obrigações de fazer, a cuja matriz conceitual não 

se ajusta a  figura contratual da locação de bens móveis[9]. (g.n.)57 

 

Como se depreende do julgado acima, tendo em vista a presença do conceito 

de  direito privado (contrato de locação e das diversas modalidades de obrigação), 

não é  permitido ao ramo do direito financeiro e tributário alterar a sua definição, 

razão pela qual  cabe a aplicação do Enunciado nº 31 do C. STF e, por consequência, 

o afastamento da  incidência do ISS/ISSQN.  

Por seu turno, uma outra característica a ser relevada é quanto à modalidade 

da  obrigação. In casu, até mesmo por tratar-se de um contrato de locação, a 

obrigação  imperativa é a obrigação de dar coisa certa, ao invés da obrigação de 

fazer, muito comum  das prestações de serviços.  

E essa característica é fundamental, assim como o enquadramento da 

atividade  empresária no contrato de locação, visto que a obrigação de dar consiste 

na atividade  de dar, entregar ou restituir coisa determinada e certa à alguém.58 

Diferentemente, a obrigação de fazer consubstancia-se na atividade do 

devedor,  que poderá ser prestada por um terceiro, de natureza fungível ou 

                                                     
56 Precedentes (STF). Doutrina. RE 602295 AgR (DJ 23.4.2015), Relator Ministro Roberto  Barroso, 
Primeira Turma, julgamento em 7.4.2015.   
57 Idem. 
58  GAGLIANO. Pablo Stolze; FILHO. Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil, volume  2: 
obrigações – 2º ed. unificada. São Paulo – Saraiva Educação, 2019. p. 86. 
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infungível.59 À vista disso, é notável que a atividade exercida pela Recorrente funda-

se em  uma obrigação de dar coisa certa, havendo em conta que apenas ela presta 

essa  atividade (exclusão da hipótese de terceiro), sendo exclusivamente infungível. 

A fim de aclarar o tema no aspecto jurisprudencial, destaca-se a ementa do  julgado 

proveniente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí:  

 

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO - MANDADO DE  

SEGURANÇA - INDEVIDA COBRANÇA DE ISS INCIDENTE SOBRE LOCAÇÃO DE BENS  

MÓVEIS. - INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 31. - SENTENÇA MANTIDA. 1. "É  

inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 

sobre  operações de locação de bens móveis" (Súmula Vinculante n. 31, STF). 2. "Não 

se revela  tributável, mediante ISS, a locação de veículos automotores (que 

consubstancia obrigação  de dar ou de entregar), eis que esse tributo municipal 

somente pode incidir sobre  obrigações de fazer, a cuja matriz conceitual não se ajusta 

a figura contratual da locação  de bens móveis.60 

 

Nem mesmo há que se falar na presença mista do contrato de locação aliado 

com  o contrato de prestação de serviço, pois, conforme julgado a61 seguir, nesta 

hipótese  incidiria o ISS: 

  

Apelação. Embargos à penhora. Direito Tributário. Contrato de locação. Prestação de 

serviços.  ISS. Parcial incidência.  

1. O imposto sobre serviços de qualquer natureza não incide em operações de locação 

de bens  móveis, entretanto, quando o objeto do contrato apresenta não apenas a locação, 

mas  também a prestação de serviços, no caso de motorista, haverá a incidência parcial 

do  referido imposto, uma vez que a Súmula Vinculante 31 não exonera a prestação de  

serviços concomitante à locação de bens.  

2. Recurso provido parcialmente.  

 

Ocorre que o presente caso não configura em nenhuma hipótese a prestação 

de  serviço, pois como já mencionado, os requisitos elementares do contrato de 

                                                     
59 Vide Stolze Gagliano e Pamplona Filho. op. cit. p. 98. 
60  Reexame Necessário Nº 2010.0001.006784-7; Relator: Des. Brandão de Carvalho; 2ª Câmara  
Especializada Cível; Data de Julgamento: 16/06/2015. 
61  Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia – TJRO - Número: 7003311-84.2016.822.0015 – 
Apelação Cível; Primeira Câmera Cível; Relator(a): Des. Eurico Montenegro; Data de Julgamento:  
02/03/2020. 
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locação  foram devidamente preenchidos.  

Ademais, trata-se de uma novidade tecnológica que rompe barreiras no ramo 

de  transporte, pois não há motorista conduzindo o veículo, evidenciando mais uma 

vez que  a prestação de serviços está fora de questão.  

Por esta razão, diante de todo o exposto, requer-se que a atividade exercida 

pela  sociedade empresária, ora Recorrente, seja fundada na modalidade de 

obrigação de  dar coisa certa e, consequentemente, caracterizada pelo contrato de 

locação, motivo  pelo qual restaria afastado a incidência do ISS/ISSQN em apreço 

ao preconizado pelo  Súmula Vinculante nº 31 do C. STF.  

 

IV. Conclusão  

 

Diante do exposto e do muito que suprido por Vossas Excelências,  requer-

se o provimento do presente recurso de forma a declarar a não incidência de  

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) em relação à atividade 

econômica  prestada pela Recorrente.  

Nestes termos,  

Pede e espera o deferimento.  

Local, data  

OAB/XX.XXX 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO COLENDO SUPREMO  

TRIBUNAL FEDERAL  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº ____________  

RECORRENTE: Vá e Volte Para uma Vida Não LTDA.  

RECORRIDO: Fazenda Pública do Município  

 

I. DO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  

 

Inicialmente, deve-se demonstrar que o presente Recurso Extraordinário 

possui amparo  legal, uma vez que o acórdão ora combatido contraria dispositivo 

constitucional, razão pela  qual deverá ser reformado, nos termos do art. 102, III, “a”, 

da Constituição Federal de 1988:  

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou  última 

instância, quando a decisão recorrida:  

a) contrariar dispositivo desta Constituição;  

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;  

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta  Constituição.  

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.   

No presente caso, conforme será demonstrado, foram afrontados o art. 150, 

I1, art. 146- A2 e art. 5º II3.  

Ademais, o objeto do presente Recurso Extraordinário se trata de matéria  

exclusivamente jurídica, sem necessidade de reexame dos elementos probatórios 

dos autos e,  portanto, não contraria a Súmula 2794 deste Tribunal.  

 

 

 

                                                     
1 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito  Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
2 Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo 
de prevenir  desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, 
estabelecer normas de igual  objetivo. 
3 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos  estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: II - ninguém será obrigado a fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa senão em  virtude de lei;  
4 “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 
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II. DA REPERCUSSÃO GERAL  

 

A Emenda Constitucional n.º 45/04 inseriu no §3º, art. 102, da Constituição 

Federal, o  reconhecimento de repercussão geral do tema como requisito de 

admissão para o recurso  extraordinário:   

Artigo 102 § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a  

repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos  da lei, a 

fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente  podendo recusá-lo pela 

manifestação de dois terços de seus membros.  

Esse preceito foi regulamentado pelo artigo 2º da Lei n.º 11.418/06, que 

inseriu os artigos 543-A5e 543-B6 no Código de Processo Civil. Assim, o Regimento 

Interno do STF,  após a edição da Emenda Regimental n.º 21/07, foi alterado para 

se ajustar à nova regra  processual.   

Diante disso, tendo o tema constitucional em debate relevância do ponto de 

vista  econômico, político, social e/ou jurídico, sua discussão deve transcender os 

interesses  individuais das partes litigantes e abranger maior número de 

contribuintes. Tal assertiva se  evidencia pela redação que foi conferida ao art. 322 

do Regimento Interno da presente Corte,  conforme segue:  

Artigo 322 – O Tribunal recusará recurso extraordinário cuja questão  constitucional 

não oferecer repercussão geral, nos termos deste capítulo.  Parágrafo único – Para efeito 

da repercussão geral, será considerada a  existência, ou não, de questões que, relevantes 

do ponto de vista econômico,  político, social, ou jurídico, ultrapassem os interesses 

subjetivos das partes.  

No caso dos autos, as exigências são cumpridas, pois trata-se de matéria 

constitucional  com repercussão geral reconhecida e relevante nos âmbitos:   

(i) Econômico, ao impactar diretamente nos custos decorrentes da atividade 

empresarial  desenvolvida não apenas pela recorrente, mas por outras empresas do 

                                                     
5  Art. 543-A. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso 
extraordinário,  quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos 
termos deste artigo. § 1º Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de 
questões relevantes do ponto de  vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os 
interesses subjetivos da causa. § 2º O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para 
apreciação exclusiva do Supremo Tribunal  Federal, a existência da repercussão geral. [...] 
6 Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, 
a análise da  repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal, observado o  disposto neste artigo. 
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setor. A imputação da  obrigação de recolher um tributo ao qual a empresa não está 

sujeita acaba por inviabilizar o  modelo de negócios de empresas similares, vez que 

a aquisição dos carros autônomos que são  bens alto valor agregado seriam 

compensados justamente pela ausência de remuneração de  mão-de-obra humana 

e consequente recolhimento de ISS.   

(ii) Político e social, visto que a busca por meios de transporte mais baratos 

e seguros é  um desafio constante da sociedade moderna. Existem diversos 

estudos7que comprovam que os  veículos autônomos são mais seguros que os 

dirigidos por seres humanos. Contudo, uma injusta  tributação encarece o valor da 

atividade para o empreendedor, que se vê obrigado a repassar os  custos para o 

usuário, limitando o acesso das pessoas com menor poder aquisitivo aos  

benefícios do desenvolvimento tecnológico. Ademais, o uso e desenvolvimento de 

veículos  autônomos, como é comum em atividades pioneiras em P&D, favorece o 

uso da mesma  tecnologia para diversas outras funcionalidades.   

(iii) Jurídico, na medida em que a tributação em divergência com a legislação, 

ou sem  a expressa disposição legal, atenta contra os princípios da segurança 

jurídica, da legalidade e  da tipicidade, o que é incompatível com o Estado 

Democrático de Direito.   

Além disso, o julgamento a ser proferido pelo presente Tribunal em relação à 

hipótese  em lide trará repercussão para todas as empresas do ramo de locação de 

bens móveis,  especialmente as que oferecem a locação de bens tecnológicos 

autônomos, como é o caso da  ora Recorrente.  

 

III. DOS FATOS  

 

Trata-se de Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea 

                                                     
7 Estima-se que o carro automotor com inteligência artificial de nível 1 seja capaz de reduzir o dano, 
ou de evitar  o acidente, em 18% do total de ocorrências com vítimas, e em 34% daqueles com vítimas 
fatais, segundo a National  Highway Traffic Safety Administration, autarquia dos Estados Unidos 
responsável pelo estabelecimento de  padrões mínimos de segurança que os veículos daquele país 
devem apresentar. Ainda segundo a NHTSA, 94%  dos acidentes atuais decorrem de falha dos 
condutores. (Critical Reasons for Crashes Investigated in the National  Motor Vehicle Crash 
Causation Survey. National Highway Traffic Safety Administration. TRAFFIC SAFETY  FACTS. 
Washington, DC. 2015.) 
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“a”, da  Constituição Federal8, interposto pela Vá e Volte Para uma Vida Não LTDA., 

em face do  Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, que permitiu a cobrança, 

pela Fazenda Pública  Municipal, de ISSQN sobre a atividade de disponibilização 

onerosa de carros autônomos para  transporte de passageiros.   

No caso em tela, a Recorrente é proprietária de diversos carros autônomos e 

os  disponibiliza aos clientes por meio de um aplicativo digital, cuja utilização fica 

circunscrita ao  espaço geográfico do Município em questão. A empresa não é a 

desenvolvedora e não controla  os carros, apenas disponibiliza atendimento ao 

cliente em caso de pane ou outra emergência.   

O Município autuou a Recorrente, em 30/06/2021, sob a alegação de que a 

atividade  exercida estaria prevista no item n° 16 da lista anexa à Lei Complementar 

166/2003.   

Contudo, como restará demonstrado, não existe previsão legal para a 

cobrança desse  tributo para a atividade da empresa. Apesar de existir semelhança 

com o transporte de  passageiros por aplicativos, realizado por motoristas, existem 

elementos de extrema  importância que afastam a aplicação da regra matriz do 

ISSQN. É o que está demonstrado nos  autos e agora se reforça.   

 

IV. DAS RAZÕES PARA O PROVIMENTO DO RECURSO  

 

IV.1. DA DESCARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA RECORRENTE COMO  SERVIÇO 

DE TRANSPORTE  

 

Segundo o art. 4 do Código Tributário Nacional, “a natureza jurídica 

específica do  tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação”, 

sendo o conceito de fato  gerador, conforme art.114 do CTN, “a situação definida 

em lei como necessária e suficiente à  sua ocorrência”. Nesse sentido, o fato gerador 

do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é a prestação de serviços 

descritos em lei específica.     

                                                     
8  Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe: III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 
instância, quando a decisão  recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; 
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Contudo, a autuação da ora Recorrente pelo ISSQN, sob o argumento de que 

esta presta  serviço de transporte, não deve prevalecer, porquanto não se vislumbra 

o fato gerador  necessário para a cobrança do referido tributo. Isso porque não há a 

prestação de serviço alegada  pela Fazenda, de acordo com o próprio conceito de 

serviço, definido por Aires Fernandino  Barreto como 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 terceiros”.9 

No mesmo sentido, ensina Bernardo Ribeiro de Moraes10 que a expressão 

prestação de  serviços tem o sentido de “fornecimento de trabalho realizado por 

uma pessoa a outra, mediante  remuneração, seja qual for a natureza de seu vínculo. 

Prestar serviço é servir, é prestar atividade  ou trabalho a outrem”. Ou seja, o esforço 

humano com o fim de servir ao outro aparece como  requisito básico para a 

conceituação doutrinária de prestação de serviço.  

No que tange ao âmbito do STF, a primeira teoria consagrada cunhou a 

distinção  utilizada pelo Direito Civil e adotada pela doutrina acerca de serviço 

sujeito à incidência  tributária, também impondo-lhe a imprescindibilidade da 

atividade humana. Em outras palavras, o serviço foi considerado pelo E. Tribunal 

como um bem econômico imaterial ligado  umbilicalmente à obrigação de fazer.  

Mais tarde, por meio de decisões monocráticas no Recurso Extraordinário 

116.121- 3/SP, o STF ressaltou o esforço humano como parte do fato gerador do 

ISS. O Ministro Marco Aurélio entendeu que “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”.  

Tendo em vista o conceito de serviço apresentado tanto pela doutrina, quanto 

pela  jurisprudência, nota-se que o transporte que ocorre por meio dos carros 

autônomos não pode  ser considerado uma prestação de serviços, pois:   

(i) Ao solicitar o carro pelo aplicativo, o requerimento é conectado 

diretamente ao carro  pela rede do aplicativo e o passageiro indica o seu destino 

dentro do carro;   

(ii) Não há motorista e não ocorre nenhuma intervenção humana por parte da 

                                                     
9 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. 1.ed. São Paulo: Dialética, 2003. 
10 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e prática do imposto sobre serviços. p.82. 
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empresa;   

(iii) Dentre os níveis de automação dos carros autônomos, os carros 

oferecidos pela  Recorrente se classificam no nível máximo, sendo inteiramente 

autônomos, no que tange à  condução.  

Ademais, a autuação se baseou em uma comparação do transporte por 

carros autônomos  oferecido pela Recorrente aos aplicativos que oferecem uma 

plataforma online para conectar  os passageiros aos motoristas, a exemplo da uber. 

Porém, cumpre esclarecer que empresas  como a uber são meras intermediadoras, 

e não transportadoras, pois não há o oferecimento de  serviço, mas apenas de 

contato com o motorista autônomo, que é quem de fato cumpre os  requisitos do 

fato gerador do ISSQN. Diversas são as decisões que reconhecem essa  

classificação:  

 

Verifica-se que a empresa Uber por ser nova no mercado, não possui  regulamentação 

própria, gerando assim dúvidas sobre de quem seria a  responsabilidade da reparação 

dos danos causados. Ocorre que, analisando a  situação descrita nos autos é forçoso 

reconhecer a ilegitimidade passiva da  parte ré . Isto porque a responsabilidade solidária 

ocorre por força de lei ou  contrato entre as partes. A finalidade do aplicativo 

desenvolvido e utilizado  pela recorrente é conectar quem necessita da condução com 

quem fornece o  transporte. Não se trata de serviço de transporte mas tão somente de  

intermediação. Portanto, entendo que a sentença merece ser reformada . Isto  posto, 

VOTO no sentido de conhecer do recurso interposto pela ré e dar-lhe  provimento para 

o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir o  processo sem julgamento do 

mérito.11
 

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação indenizatória por  danos material e 

moral proposta pela condutora e por sua genitora, proprietária  do automóvel, em face 

do condutor do outro veículo envolvido na colisão e  da empresa Uber. Sentença de 

procedência com amparo no CDC. Caso  concreto no qual os veículos envolvidos na 

colisão estavam ocupados tão  somente por seus condutores. Dinâmica do acidente 

não foi questionada,  restando preclusa a matéria. Debate entre as partes nos autos 

com amparo no  Código Civil. Inaplicabilidade do CDC ao caso em exame. 

Relacionamento  entre a empresa e o motorista que não é de vínculo empregatício, 

porque  ausentes os elementos caracterizadores, consoante entendimento do  Tribunal 

Superior do Trabalho (Agravo de Instrumento em Recurso de  Revista nº 11199-

                                                     
11  TJRJ, Recurso inominado nº 0037899-10.2017.8.19.0203, 4ª Turma Recursal, Juíza Flávia de 
Azevedo Chagas,  j. em 11.09.2018 
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47.2017.5.03.0185), mas sim de parceria. Descaracterização  de responsabilidade 

objetiva por ato do preposto, a teor do que dispõe o art.  932, III, do CC. Exame da matéria 

a ser realizado sob a ótica da  responsabilidade extracontratual subjetiva, inexistindo 

elementos que  justifiquem a manutenção da responsabilidade solidária reconhecida na  

sentença. Parcial reforma do julgado que se impõe, com o reconhecimento de  

improcedência dos pedidos em relação ao Uber. RECURSO PROVIDO.12 

 

Assim, os motoristas parceiros são prestadores de serviço de transporte 

individual  privado, atuando de forma independente e autônoma, visto que 

contratam, por conta própria, a  intermediação digital oferecida por aplicativos como 

o da Uber. Por isso mesmo, as empresas  intermediadoras não possuem frota 

própria de veículos, diferentemente das locadoras, que  oferecem o bem em si.  

No caso do transporte que ocorre por meio dos carros autônomos 

comprados pela  empresa VÁ E VOLTE, não há a prestação de serviço de transporte, 

ainda que exista o  transporte, e não se trata de intermediação, ainda que o 

aplicativo viabilize um contato entre o  passageiro e o carro autônomo.   

Isso porque, além de possuir frota própria, a empresa não oferece uma nova 

utilidade para  os carros autônomos, cujas funções permanecem sempre as 

mesmas. Ou seja, caso o passageiro  opte por adquirir um carro autônomo, o bem 

adquirido será idêntico em funcionalidades ao que  pode ser locado pela empresa.   

Nesse sentido, destaca-se mais um requisito para a conceituação de 

prestação de serviços,  transcendendo à mera exigência do esforço humano voltado 

a outrem a criação de uma utilidade, cujo conceito é apresentado pelo STF. É ver:  

 

(...) Sob este ângulo, o conceito de prestação de serviços não tem por  premissa a 

configuração dada pelo Direito Civil, mas relacionado ao  oferecimento de uma utilidade 

para outrem, a partir de um conjunto de  atividades imateriais, prestados com 

habitualidade e intuito de lucro, podendo  estar conjugada ou não com a entrega de bens 

ao tomador. (...) A LC 116/2003 teve por objetivo ampliar o campo de incidência do 

Imposto Sobre Serviço,  principalmente no sentido de adaptar a sua anexa lista de 

serviços à realidade  atual, relacionando numerosas atividades que não constavam dos 

atos legais  antecedentes. (...) Ao longo dos anos a jurisprudência das cortes superiores   

evoluiu quanto ao entendimento acerca da tributação dos serviços médicos no  que 

                                                     
12 TJRJ, Apelação Cível nº 0044520-57.2016.8.19.0203, 5 Câmara Cível, Des. Denise Simões, j. em 
28.05.2019 
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concerne à tributação do ISSQN. (...) A atualização da legislação vigente  pela LC 

116/2003 provocou a evolução da jurisprudência dos tribunais  superiores (overruling), 

ao adotar-se a interpretação de que “existe a previsão  de incidência do Imposto Sobre 

Serviços tanto sobre a atividade dos  profissionais de medicina, quanto a atividade de 

fornecimento de planos de  saúde e assistência médico-hospitalar” (...). Assentadas as 

premissas teóricas,  impõe-se na repercussão geral a aplicação da tese ao caso 

concreto.13 

 

No caso da atividade desenvolvida pela Recorrente, não há que se falar em 

criação de  utilidade, já que a prestação se dá inteiramente por meio da cessão 

temporária do bem, que  realiza de maneira inteiramente autônoma as viagens. A 

empresa, por si só, não altera em nada  o software do carro e, portanto, não cria 

nenhuma utilidade nova, o usuário somente desfruta  daquela que já é intrínseca ao 

bem.   

Conclui-se que a prestação de serviços envolve majoritariamente de uma 

obrigação de  fazer, ainda que possa estar vinculada a uma prestação de dar14. 

Conforme elucidado, sua  característica predominante, além do emprego do esforço 

humano, é a criação de uma utilidade, não havendo o que se falar em fato gerador 

do ISSQN no caso em que tais requisitos não são  preenchidos.  

 

IV.2. DA LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL   

 

Desde logo, cumpre ressaltar uma das principais características da lei 

tributária: a  impossibilidade de ser usada para alterar definição própria do direito 

privado. O art. 110 do  CTN explica:  

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.  

Tal dispositivo é plenamente empregado pelo STF:  

                                                     
13 STF, RE 651.703/PR, voto do rel. min. Luiz Fux, Plenário, j. 29.9.2016, DJe 86 de 26.4.2017, Tema 
581 
14 Em julgamento do Recurso Extraordinário 651703 (Tema 581 STF), concluiu-se que as atividades 
realizadas  pelas operadoras de planos de saúde estão sujeitas à incidência do ISS, sendo que as 
atividades englobam tanto  obrigações de "dar", quanto de "fazer". 
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Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  INCIDÊNCIA DE ISS 

SOBRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.  PRETENSA NECESSIDADE DE NOVA 

INTERPRETAÇÃO APÓS O  ADVENTO DA LC Nº 116/2003. ENTENDIMENTO QUE 

INDEPENDE  DO DIPLOMA DE REGÊNCIA POR ESTAR AMPARADO NO  CONCEITO 

CONSTITUCIONAL DE SERVIÇO. 1. A não incidência do  ISS sobre a locação de bens 

móveis decorre da impossibilidade do poder  de tributar vir a modificar o conceito 

constitucional de serviço que  provém do direito privado. Tal conclusão afasta a 

competência do sujeito  ativo com relação a qualquer dos diplomas que tenham 

disciplinado as normas  gerais sobre o imposto. Não é por outro motivo que o item da 

atual lista de  serviços que previa a possibilidade de fazer o tributo incidir sobre a 

atividade  em questão foi objeto de veto presidencial. 2. Agravo regimental a que se 

nega  provimento.15  

 

Nesse sentido, sabe-se que o Código Civil conceitua a locação de bem móvel 

como  relação em que “uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo 

determinado ou não, o uso  e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição” 

(art. 565 do Código Civil), enquanto  os bens móveis são considerados “bens 

suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força  alheia, sem alteração 

da substância ou da destinação econômico-social” (art. 82 do Código Civil).  

A partir da definição estabelecida pelo Direito Privado, percebe-se que os 

carros, tanto  autônomos quanto não-autônomos, tratam-se de bens móveis. O 

fator que os diferencia é que, apesar de se destinarem ao mesmo propósito, o carro 

não autônomo depende da ação humana  para que ele cumpra seu papel, ou seja, é 

necessário que um ser humano capacitado o opere.  Em contrapartida, o carro 

autônomo opera a partir de um software de Inteligência Artificial que  se utiliza de 

sensores e câmeras para se orientar, bem como na tomada de decisões em caso de  

emergência.  

Portanto, sendo o carro autônomo um bem móvel que a ora Recorrente cede 

aos  passageiros mediante certa retribuição, fica evidente de que se trata de locação 

de veículos sem  motorista, ou seja, apenas a disponibilização de um bem para 

utilização do locatário por tempo  determinado, sem contato algum com a empresa 

                                                     
15 STF. RE 602.295/RJ, AgR, voto do rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07.04.2015, DJe-
075 de  22.04.2015   
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que possibilita essa locação.   

Além disso, conforme já evidenciado, o transporte é inerente ao carro 

autônomo, bem  oferecido pela empresa sem que haja qualquer criação de utilidade, 

podendo o cliente comprar  um bem equivalente e ser transportado da mesma 

forma.   

Para restar comprovada a caracterização da empresa Vá e Volte Para uma 

Vida Não  LTDA. como locadora de carros autônomos, cabe analisar o 

funcionamento de uma das mais  tradicionais locadoras de veículos do Brasil, cujo 

contrato16 dispõe, dentre outros pontos, que:  

 

3.1. O prazo da locação e o local de devolução do carro estarão  registrados no Contrato 

como “Data e Local de Devolução”. 4.1.1. Locação. j. Rastreador: o Cliente aceita e 

declara ter  conhecimento de que o carro alugado poderá possuir dispositivo de  

rastreamento, para permitir sua localização via sinais GSM, GPRS e  GPS, onde houver 

rede ativa e em funcionamento desses sinais,  estando autorizado o seu rastreio em 

caso de roubo, furto, apropriação  indébita e outras hipóteses de Uso Inadequado. (...) 

c. Tarifa de Quilometragem Controlada: será cobrada quando a  locação for contratada 

nessa condição. (...)  

 

Uma das modalidades previstas para o contrato de locação a ser celebrado 

com a  empresa é o de Quilometragem Controlada, em que é cobrado valor base, de 

acordo com o  tempo em que o bem estará disponível para a locação (diárias) além 

de valor por quilômetro  rodado. No site da referida locadora existe a seguinte 

informação acerca da base de cálculo  usada para efetuar a cobrança17:   

 

                                                     
16 LOCALIZA HERTZ. Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, Belo Horizonte, 
19 de  setembro de 2018. 
17  LOCALIZA HERTZ. Perguntas Frequentes. Disponível em 
<https://www.localizahertz.com/brasil/pt br/perguntas-frequentes>. Acesso em 11 de setembro de 
2020). 
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Perceba-se que se está diante, exatamente, da mesma forma de cobrança 

utilizada pela  Recorrente: pelo tempo no qual o passageiro permanece utilizando o 

veículo, adicionado de valor por quilômetro rodado. Os modelos de negócio se 

assemelham ainda pelo uso de serviços  de rastreamento e geolocalização como 

forma de garantir a segurança, tanto do usuário quanto  do patrimônio da empresa.  

Ademais, ainda que a empresa possa intervir no caso de pane ou acidente, 

bem como  em problemas com o veículo, ligados à IA ou não, tal responsabilidade 

não descaracteriza a  locação de bem móvel e nem pode servir de base para a 

atribuição de prestação de serviço,  tratando-se meramente de responsabilidade 

civil atribuída ao locador.   

Esse é o posicionamento do colendo Supremo Tribunal Federal, ao 

estabelecer, em sua  Súmula nº 492, que “a empresa locadora de veículos responde, 

civil e solidariamente com o  locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no 

uso do carro locado”.  

Conclui-se, que a atividade da Vá e Volte Para uma Vida Não LTDA se 

caracteriza  como locação de bens móveis, excluindo-se a possibilidade de se 

considerar a empresa como prestadora de serviço de transporte ou 

intermediadora.O fluxograma demonstra que, em que pese, em precipitada análise 

haja alguma  semelhança na prestação executada pelas empresas de transporte ou 

intermediação e a realizada  pela Recorrente, a atividade das locadoras de 
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automóveis é a que guarda com esta a maior  similaridade para fins de tributação.   

Caracterizado o transporte efetuado por meio de carros autônomos como 

locação de  bens móveis e admitindo-se que, apesar de existir o transporte em si, 

não se vislumbra prestação  de serviço, importa destacar que não se trata de fato 

gerador do ISS.   

Como explica a Professora Misabel Abreu Machado Derzi, o Sistema 

Tributário  Nacional, ao contrário de outros países do globo, não acolheu a tese da 

interpretação econômica  dos fatos geradores. Por isso, utilizou termos e conceitos 

conhecidos, presentes da legislação  civilista e comercial:  

 

Quando a Constituição usa um conceito, um instituto ou forma do Direito  Privado, o 

nome empregado denota certo objeto, segundo a conotação que ele  tem na ciência 

jurídica particular, da qual se origina. A conotação completa  que advém da ciência do 

Direito Privado é condição prévia de inteligibilidade  e univocidade do discurso 

constitucional. E se a Constituição se utiliza desse  sentido, extraído de certo ramo 

jurídico, para assegurar a discriminação e  delimitação de competência, enfim o pacto 

federativo, não é dado ao  legislador infraconstitucional alterá-lo. Permitir ao intérprete 

ou ao legislador  ordinário que alterasse o sentido e alcance desses institutos e 

conceitos  constitucionalmente empregados seria permitir que firmasse, sem licença da  

Constituição, novo pacto federativo, nova discriminação de competência.18 

 

O mesmo posicionamento é adotado pela presente Corte, visto que, a partir 

do  julgamento do Recurso Extraordinário n. 116.121-3-SP, o STF declarou 

incidentalmente a  inconstitucionalidade da incidência do ISSQN sobre a atividade 

de “locação de bens móveis”,  previstos no item 79 da lista de serviços, ditada pelo 

Decreto-Lei 406/68, com redação conferida  pela Lei Complementar n. 56/87:  

 

TRIBUTO - FIGURINO CONSTITUCIONAL. A supremacia da Carta  Federal é conducente 

a glosar-se a cobrança de tributo discrepante daqueles  nela previstos. IMPOSTO 

SOBRE SERVIÇOS - CONTRATO DE  LOCAÇÃO. A terminologia constitucional do Imposto 

sobre Serviços revela  o objeto da tributação. Conflita com a Lei Maior dispositivo que 

imponha o  tributo considerado contrato de locação de bem móvel. Em Direito, os  

institutos, as expressões e os vocábulos têm sentido próprio, descabendo  confundir a 

                                                     
18 DERZI, Misabel Abreu Machado In: BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro – 11a. ed. Rio 
de  Janeiro: Forense, 2010, p. 492.   
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locação de serviços com a de móveis, práticas diversas regidas  pelo Código Civil, cujas 

definições são de observância inafastável - artigo 110  do Código Tributário Nacional.19 

 

A inconstitucionalidade da cobrança de ISS restou consolidada por meio da 

Súmula nº  31, que dispõe que “é inconstitucional a incidência do imposto sobre 

serviços de qualquer  natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis”, 

de modo que as decisões do E.  Tribunal são proferidas de acordo com o 

posicionamento da súmula desde a sua publicação:   

 

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO  EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. ISS. CONTRATOS  MISTOS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CLARA 

DISSOCIAÇÃO  EM RELAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO  INCIDÊNCIA. 1. O 

acórdão recorrido está alinhado à orientação do  Supremo Tribunal Federal, que, ao 

apreciar o Tema 212 da sistemática  da repercussão geral, fixou a seguinte tese: É 

inconstitucional a  incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISS  

sobre operações de locação de bens móveis, dissociada da prestação  de serviços. 2. 

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que  não houve fixação de honorários 

advocatícios contra o recorrente. 3.   

Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa   

prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.20 

 

AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE 

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.   

ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A  JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O 

acórdão do Tribunal de origem  revela-se em dissonância com a jurisprudência do 

SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL. 2. “É inconstitucional a incidência do  Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre  operações de locação de bens móveis, 

dissociada da prestação de  serviço” (RE 626.706, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 212, 

DJe  de 24/9/2010). 3. Impõe-se a inversão dos ônus de sucumbência. 4.  Agravo 

interno do Município do Rio de Janeiro a que se nega  provimento e agravo interno de 

Rentalcenter Comércio e Locação de  Bens Móveis Ltda. a que se dá parcial provimento 

tão somente para  inverter os ônus sucumbenciais definidos na sentença.21 

                                                     
19  STF, Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário 116.121/SP, Relator Ministro Octavio Gallotti, 
Relator para  acórdão Ministro Marco Aurélio, j.11.10.2000, DJ 25.05.2001. 
20 STF. ARE 1.249.080/RN AgR voto do rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27.04.2020, DJe-
119 de  14.05.2020. 
21 STF. RE 553.004/RJ AgR, voto do rel. min Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j.31.08.2018, 
DJe de 18.09.2018. 
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO. ISS. LOCAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS. REPETIÇÃO  DE INDÉBITO. ART. 166 DO CTN. OFENSA REFLEXA. 

TEMA  752. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA  ROVIMENTO. MULTA 

APLICADA. I – É inconstitucional a  incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza - ISS sobre  operações de locação de bens móveis (Súmula Vinculante 31 do 

STF  e Tema 212 – RE 626.706) II – A parte agravante sucumbiu apenas no  pedido de 

repetição de indébito, em face da interpretação que o  Tribunal de origem fez do art. 166 

do CTN, e do exame das provas  produzidas nos autos. III – O STF já afirmou, por se 

tratar de matéria  infraconstitucional, a ausência de repercussão geral da controvérsia 

sobre a legitimidade para ajuizar, nos termos do art. 166 do CTN, ação  de repetição de 

indébito. (Tema 752 – RE 753.681 RG). Incidência do  óbice previsto na Súmula 279 do 

STF. IV – Agravo regimental a que  se nega provimento, com aplicação de multa (art. 

1.021, § 4º, do  CPC).22 

 

Do exposto, conclui-se que a Recorrente atua como locadora de bens móveis, 

no caso,  de carros autônomos, não podendo ser autuada pelo ISSQN.  

 

IV.3. DA TAXATIVIDADE DA LISTA DE SERVIÇOS DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003  

 

Previamente, cabe ressaltar que o princípio da segurança jurídica visa 

assegurar que os  valores basilares do Estado Democrático de Direito sejam 

concretizados, o que exige que os  contribuintes tenham previsibilidade das 

possíveis consequências legais diante de seus atos e  omissões. Para que tal 

previsibilidade exista, é necessário que o Princípio da Legalidade,  chamado por 

XAVIER de princípio da determinação ou da tipicidade fechada23, seja respeitado,  de 

forma que o ato que o Estado pretende punir precisa estar anteriormente previsto 

em lei.24   

Assim, a Constituição de 1988 veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos  Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I), e 

dispõe, em seu  art. 146-A que a “lei complementar poderá estabelecer critérios 

                                                     
22 STF. RE 974.325/RJ AgR, voto do rel. min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 
28.10.2016,  DJe-243 17.11.2016. 
23 XAVIER, Alberto. Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma Antielisiva. São Paulo: Dialética, 
2001, p. 19 
24 Constituição Federal - Art. 150: “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à  União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem 
lei que o estabeleça”.   
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especiais de tributação”, bem  como estabelece no inciso III do artigo 156 que os 

Municípios e o Distrito Federal podem  instituir imposto sobre “serviços de qualquer 

natureza, não compreendidos nos art. 155, II,  definidos em lei complementar”.  

Em observância ao princípio da legalidade previsto no art. 5º II, da Magna 

Carta25 e no  art. 97 do CTN26, dispõe o art. 1º, “caput” da LC n. 116/03, que:  

 

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos  Municípios 

e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de  serviços constantes da lista 

anexa, ainda que esses não se constituam como  atividade preponderante do prestador. 

Ou seja, o princípio da legalidade é inerente ao princípio da segurança jurídica, de forma  

que, conforme explica Paulo de Barros Carvalho 27 : a cobrança de um tributo é 

considerada  legítima apenas quando há a correta subsunção de um fato-tipo tributário 

ocorrido de acordo  com a norma que o institui e o regulamenta”,   

Ainda, conforme ensina Alberto Xavier28:  

Sem embargo de se denotarem neste campo algumas imprecisões  terminológicas, 

pode dizer-se que a doutrina dominante – especialmente a  alemã – tende a ver a 

essência da segurança jurídica na susceptibilidade de  previsão objetiva, por parte dos 

particulares, das suas situações jurídicas (Vorhershsehbarkeit e 

Vorausberechenbarkeit), de tal modo que estes possam  ter uma expectativa precisa 

dos seus direitos e deveres, dos benefícios que lhe  serão concedidos ou dos encargos 

que hajam que suportar. Daqui resulta que  a idéia geral de segurança jurídica se analise 

– como observam Löhlein e  Jaenke – num conteúdo formal, que é a estabilidade do 

Direito e num conteúdo  material, que consiste na chamada "proteção da confiança"  

(Vertrauensschutz).  

 

Conclui-se que para haver a previsibilidade que é de direito do contribuinte, é 

necessário  que o princípio da legalidade seja plenamente respeitado pelos Entes, 

de maneira que o ISSQN  pretendido pela Fazenda precisaria estar descrito 

claramente em lei para que fosse passível de  cobrança. Ou seja, a atividade de 

locação de bem móveis precisaria fazer parte da lista de  serviços da LC 116/2003. 

Corroborando o entendimento, em julgamento do RE nº 603.136/RJ, (Tema 300 da 

                                                     
25 “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.  
26 Art. 97: “Somente a lei pode estabelecer: I - a instituição de tributos, ou a sua extinção”. 
27 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 28ª ed. Saraiva, 2017, p. 261. 
28 Xavier, Alberto. Os Princípios da Legalidade e da Tipicidade da Tributação. São Paulo: Revista dos 
Tribunais,  1978. p.45. 
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Repercussão Geral), o relator ministro Gilmar Mendes ressaltou que:  

 

[...] aquilo que não consta da lista foi excluído pelo legislador complementar  do conceito 

de serviço para fins de incidência de ISS, ainda que pudesse, de  fato, ser tomado como 

serviço noutro contexto [...] a mera inclusão na lista  não transforma em ‘serviço’ a 

atividade que, pela sua natureza, tenha outra  qualificação jurídica, mas a falta, a não 

previsão, na linha da  jurisprudência deste Tribunal, afasta a incidência do imposto.  

 

Ainda, em recente julgamento, realizado no bojo do RE 784.439, o STF, ao 

analisar o  tema 296, “caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se 

refere o art. 156, III, da  Constituição Federal”, em voto relatado pela Ministra Rosa 

Weber, fixou a seguinte tese:     

 

É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da  Constituição 

Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as  atividades inerentes 

aos serviços elencados em lei em razão da interpretação  extensiva.  

Da análise da tese fixada é que se depreende que apesar de se admitir uma 

interpretação  extensiva da lista anexa à LC 116/2003, a prestação que constituirá fato 

gerador do ISS deve  estar intrinsecamente ligada a serviço que esteja previsto no 

dispositivo legal.   

No caso em tela, já se demonstrou que a atividade realizada pela Recorrente, apesar de  

constituir uma atividade completamente sui generis, decorrente da utilização de uma 

tecnologia  completamente inovadora, não encontra similitude com nenhum dos 

serviços descritos na lista  anexa da LC 116/2003.   

 

Como supracitado, a atividade realizada que mais se assemelha àquela 

exercida pela  Empresa Vá e Volte Para uma Vida Não LTDA. é a de locação de bem 

móvel, com cobrança  realizada com base no tempo disponibilizado e 

quilometragem percorrida pelo carro. Portanto,  como há entendimento fixado pelo 

STF por meio da Súmula 31, de que na atividade de locação  de bens móveis não há 

a incidência de ISS, como também não há que se falar interpretação  extensiva dos 

serviços incluídos na lista.  
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IV.4. DA IMPOSSIBILIDADE DE SE TRIBUTAR ATIVIDADE-MEIO  

 

Ainda que a presente Corte considere que há alguma prestação de serviço 

pela  Recorrente, não poderia se tratar de serviço de transporte, conforme 

argumentou a Fazenda em  sua autuação, mas tão somente de serviços 

relacionados à tecnologia, atividade-meio, que  viabiliza a locação dos carros 

autônomos de propriedade da empresa.  

Isso porque, ainda que existam equipes da empresa, com função de dar 

continuidade ao  funcionamento do aplicativo, nenhuma atribuição está diretamente 

relacionada ao transporte  em si, mas apenas à rede que intermedeia a relação entre 

o locador e o interessado em alugar o  carro autônomo, conforme se percebe pelo 

esquema a seguir: 

 

 

É sabido, contudo, que não pode haver a tributação da atividade-meio, 
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conforme  assinala BARRETO29:   

O ISSQN é devido sobre a atividade fim, não sobre os serviços de composição  

que, realizados como meios de atingir um fim, consistem em meros atos  

insuscetíveis de tributação, vez que não há serviço para si mesmo.  [...] Na maioria 

das vezes, a atividade de meio é uma etapa da prestação do  serviço tributável (este 

sendo atividade fim); é possível separá-la, para tratá-la  como atividade 

independente e autônoma, mas não é correto tributá-la. Ainda  que se saiba que o 

custo das atividades de meio está direta ou indiretamente  agregado ao preço do 

serviço, não é possível, juridicamente, tomá-la  isoladamente, como se cada uma 

delas fosse uma atividade autônoma,  independente, dissociada daquela que 

constitui atividade fim.  

Da leitura do trecho acima, depreende-se que o serviço o qual constitui fato 

gerador é aquele  que é um fim em si mesmo, e não aquele que, de maneira residual, 

dá suporte a outra prestação. Se  fossemos aplicar essa lógica a outras atividades, 

toda atividade de comércio que possui qualquer tipo de  atendimento, como 

vendedores em lojas de roupas ou calçados, estaria sujeitos ao ISSQN, situação  

completamente desarrazoada.   

   

É possível colher diversos julgados onde é tal posicionamento é reconhecido:  

 

[...] Não há previsão legal para um serviço decomposto, o serviço vem previsto  na sua 

integralidade, onde se consideraram intelectualmente as várias ações de  meio que o 

integram, daí porque não se pode pretender tributá-las  separadamente, uma a uma de 

forma isolada, como se cada uma delas  correspondesse a um serviço autônomo e 

independente.30 

[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,  

independente da cobrança pela prestação de serviço, "não incide ISS sobre  serviços 

prestados que caracterizam atividade-meio para atingir atividades-fim,  no caso a 

exploração de telecomunicações.31 

 

                                                     
29 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. 1.ed. São Paulo: Dialética, 2003. p. 279 e 280. 
30 STJ. RE no REsp 888.852/ES. voto do rel. min Relator Luiz Fux. 1ª Turma, j. 04.11.2008. DJe 
25.03.09. p. 19. 
31 STJ REsp 883.254/MG, voto do rel. min José Delgado, Primeira Turma, j. 18.02.07, DJ 28.208 p.74).  
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ 
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No caso narrado no julgado citado acima, o que se pretendia é a tributação 

de serviços  que servem de suporte à prestação principal, que no caso é a de 

serviços de telecomunicação  (serviço notadamente sujeito à incidência de ICMS), 

o que foi prontamente vedado pela  jurisprudência.   

Como citado anteriormente, a jurisprudência aponta no sentido da 

taxatividade da lista  de serviços, porém admite-se uma interpretação extensiva de 

alguns serviços inerentes à  prestação de outros, porém não se pode confundir 

interpretação extensiva do dispositivo legal  com tributação por analogia, nesse 

sentido o Professor André Mendes Moreira32 explica:   

 

Vê-se, destarte, que a interpretação extensiva é permitida em razão da  existência de 

itens da lista de cunho genérico, como os que fazem referência a  “congêneres”. É o 

caso dos itens 1.03 (“processamento de dados e congêneres”)  (...)  

Importante ainda ressaltar que, eventualmente, os tribunais denominam a  interpretação 

extensiva de “interpretação analógica”. Contudo, não se trata de  uma referência ao 

método de integração do ordenamento jurídico (analogia),  mas sim ao processo 

interpretativo. De fato, a analogia, enquanto método de  integração, é terminantemente 

vedada em Direito Tributário.   

Acertadamente, o STF também já se manifestou sobre tal impossibilidade:   

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. ITEM 33 DA LISTA ANEXA AO  DECRETO-LEI 839/69. 

ÂMBITO DE INCIDENCIA DO TRIBUTO. A  ANALISE TECNICA DE QUE TRATA O ITEM 33 

DE LISTA DE  SERVIÇOS ANEXA AO DECRETO-LEI 839/69, NÃO PODE INCLUIR  AS 

ATIVIDADES-MEIO QUE FORNECEM A MATÉRIA PARA  ANALISE. A INCLUSAO DESSA 

ATIVIDADE NO ÂMBITO DE  INCIDÊNCIA DEFINIDO NAQUELE ITEM, IMPORTA 

INTEGRAÇÃO  ANALOGICA, QUE MALFERE A REGRA DO ARTIGO 108 DO CÓDIGO  

TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.33 

 

Dessa forma, percebe-se que é inaplicável ao caso da recorrente, qualquer 

possibilidade  de interpretação extensiva, o que se faz é uma analogia, o que é 

vedado expressamente por  dispositivo legal e confirmado por jurisprudência em 

tribunal superior. As atividades  desenvolvidas pela equipe da empresa possuem o 

intuito de fornecer manutenção aos sistemas  e suporte, em caso de emergência, 

                                                     
32 MOREIRA, André Mendes. A tributação dos serviços de comunicação. 2 ed. São Paulo. Noeses. 
2016, p. 313 e  314. 
33 STF. RE 114.354/RJ, voto do rel. min Carlos Madeira, Segunda Turma, j.06.11.1987, DJ 04.12.1987 
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aos usuários. Sendo assim, trata-se de uma prestação  residual, que não tem o 

condão de atrair a incidência do ISS.  

  

V. DAS CONCLUSÕES  

 

Tendo em vista todos os pontos levantados, de fato e de Direito, pode-se 

concluir que:   

a) Inexiste prestação de serviços na atividade exercida pela recorrente, pois 

conforme  exposto, não há esforço humano empregado na atividade, uma vez que 

as operações tanto do carro quanto do sistema se dão sem a intervenção humana, 

que só ocorre  nos casos em que há algum tipo de emergência.   

b) A atividade da Recorrente também não pode ser entendida como serviço 

de  intermediação, porque a frota de veículos é pertencente à própria empresa. 

Portanto,  existe apenas uma relação bilateral na prestação, estabelecida entre o 

cliente e a  Recorrente.   

c) Por conta da utilização de uma tecnologia completamente disruptiva, a 

prestação  realizada pela Recorrente não é idêntica a nenhuma outra. Todavia, da 

análise de  suas características, é possível traçar um paralelo com a locação de 

bens móveis.   

Nesse sentido, tendo em vista a súmula 31 do STF, que veda a incidência de 

ISS  sobre a locação de bens, resta evidente a ilegalidade da autuação.   

d) Tendo em vista que a LC 116/2003 elenca de maneira taxativa os serviços 

que  constituem fato gerador de ISS, estando afastadas a possibilidade de 

identificação  da atividade enquanto transporte municipal de passageiros, ou ainda 

de intermediação, não há previsão legal que autorize a cobrança do tributo. Mesmo  

levando em consideração o voto da Ministra Rosa Weber no Acórdão que julgou o  

RE 784.439 (Tema 296), onde foi consentido que se haja uma interpretação  

extensiva da lista de serviços, para abarcar também as atividades inerentes aos  

serviços constantes no anexo da LC 116/2003, percebe-se que não é o caso da  

Recorrente. A interpretação extensiva, no caso, levaria à aproximação de sua  

atividade da locação de bens móveis, que por ausência de expressa previsão legal 

e  entendimento jurisprudencial sumulado, escapa à incidência do ISS.   
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e) O suporte oferecido ao cliente em caso de emergência ou alguma situação 

atípica  não é parte intrínseca da atividade. A grande maioria dos clientes sequer 

fará uso  desse recurso. Sendo assim, essa atividade é residual, o que, por si só, não 

é capaz  de atrair a incidência de ISS.   

 

V. DO PEDIDO  

 

Ante ao exposto, pugna-se pelo provimento do Recurso Extraordinário e,  

consequentemente, pela fixação da seguinte tese: “A disponibilização de veículo 

automotor  autônomo de forma onerosa, caracteriza locação de bem móvel”.   

Nestes termos, pugna pelo deferimento.  

Local, data.  

Advogado(a) OAB/XX XXXX 
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MINISTROS DO EGRÉGIO SUPREMO  TRIBUNAL 

FEDERAL  

 

Recurso Extraordinário nº XXX  

Recorrente: VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA.  

 

Recorrido: MUNICÍPIO DE...  

 

MUNICÍPIO DE... , pessoa jurídica de direito público, já devidamente 

qualificada  nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossas 

Excelências, por intermédio de  seus procuradores que abaixo subscrevem, 

apresentar MEMORIAIS DE JULGAMENTO,  em razão dos fatos e fundamentos a 

seguir aduzidos.  

 

1. DOS FATOS  

 

A empresa VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA., ora Recorrente, é  

sociedade empresária, cujo objeto social, na forma de seu contrato social1, consiste 

na  disponibilização de veículos para o transporte individual de passageiros dentro 

dos limites  municipais, mediante o uso de aplicativos de smartphones.  

Todavia, em que pese a similaridade dos seus serviços prestados aos 

serviços de Uber, 99pop ou Cabify – já amplamente discutidos perante esta Corte, 

a Recorrente se distingue em um único aspecto: a prestação direta do serviço é feita 

por carros autônomos. Ou seja, não há a presença de um motorista, tendo em vista 

que a empresa utiliza-se da inteligência artificial. 2  

Não sendo esta singularidade fator determinante para a não incidência do 

tributo, a Recorrida, utilizando-se de sua competência municipal, lavrou auto de 

infração face à Recorrente, tendo em vista a ausência de recolhimento do Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN pelos serviços prestados.  

                                                     
1  Resposta aos pedidos de esclarecimentos 7, 8 e 9: “Disponibilizar veículos para que transportem 
pessoas dentro  dos limites do Município”.   
2 Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1hUFEnSs8GXBcpYZBCqufm>.  
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Em seguida, a Recorrente, inconformada com as autuações, ingressou com 

medida judicial, entendendo indevidas as cobranças, pelo fato de não se enquadrar 

como contribuinte do referido tributo.  

Em que pese as instâncias ordinárias terem, acertadamente, julgado 

improcedentes os pedidos da Recorrente, a mesma ingressou com o presente 

Recurso Extraordinário, o qual não merece provimento consoante as razões de 

direito a seguir expostas.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA  

 

Consoante descrito nas razões recursais, a presente medida judicial tem por 

objeto a anulação das autuações realizadas pela Recorrida referente à incidência 

do ISSQN sobre os serviços de transporte realizados pela Recorrente, as quais 

foram respaldadas no art. 156, III da Constituição Federal de 1988 e item 16.02 da 

lista anexa à Lei Complementar 116/2003.  

Para tanto, visando demonstrar a constitucionalidade das referidas 

autuações, serão  abordados os seguintes tópicos: (i) as características relevantes 

da inteligência artificial para a  análise do caso concreto; (ii) a distribuição das 

competências trazidas pela Constituição Federal  de 1988; (iii) a interpretação do 

conceito constitucional de serviço (econômico e civilista); (iv)  o papel da Lei 

Complementar no ordenamento jurídico brasileiro; e, por fim (v) as  consequências 

da não incidência do ISSQN no caso concreto.  

 

3. A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: CARACTERÍSTICAS RELEVANTES PARA A ANÁLISE 

DO CASO CONCRETO   

 

Antes de entrar no mérito da presente demanda, cumpre esclarecer as 

características essenciais da Inteligência Artificial que serão preponderantes para 

o desenvolvimento da lide. 

Na modernidade, se tornou da essência do homo sapiens estudar a forma 

como pensamos e como podemos perceber, compreender, prever e manipular um 
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mundo mais complexo e complicado que ele próprio3.  

Nesse sentido, desde os anos 400 a.C., os filósofos debatiam que a mente 

humana é, em alguns aspectos, parecida com uma máquina comum. Isso porque 

ela acaba internalizando o conhecimento através de alguma linguagem e, através 

de pensamentos e impulsos, escolhe e aponta as ações que deverão ser 

executadas4.  

Com o avanço da tecnologia e o auxílio dos matemáticos5, economistas6,  

neurocientistas 7 e psicólogos 8 , os engenheiros da computação começaram a 

fabricar computadores com capacidade para processar dados cada vez mais 

rápido, o que possibilitou a criação da Inteligência Artificial: um software capaz de 

captar informações do mundo externo e, através de impulsos, fornecer comandos 

para o instrumento que controla.  

No mundo automotivo esta tecnologia já se encontra disponível, como 

podemos observar no caso da Recorrente.  

Os carros autônomos possuem câmeras e sensores externos ao redor do 

veículo.  Essas câmeras são responsáveis pela captura de informações do ambiente 

externo, tais como luzes de faróis, placas de trânsito (advertência e indicações), 

faixas de pedestre, meio-fio, sinalização na via, linha entre as pistas, objetos 

estáticos e objetos em movimento9.  

Em razão desse rápido processamento de dados, estes carros autônomos 

não precisam de um motorista para fornecer seus comandos. Contudo, ao contrário 

do que demonstra a Recorrente, a ausência de um ser humano como motorista não 

é suficiente para desconfigurar o serviço prestado pela empresa.   

                                                     
3NORVIG, Peter; RUSSELL, Stuart J. Inteligência artificial. 3. ed. trad: Regina Célia Simille. Rio de 
Janeiro:  Elsevier, 2013, p. 24.  

4 Idem., p. 55-56. 
5 “Os matemáticos forneceram as ferramentas para manipular declarações de certeza lógica, bem 
como declarações incertas e probabilísticas. Eles também definiram a base para a compreensão da 
computação e do raciocínio sobre  algoritmos.” Ibidem., p. 56.  

6  “Os economistas formalizaram o problema de tomar decisões que maximizam o resultado 
esperado para o tomador de decisões.” Ibidem., p. 56.  
7 “Os neurocientistas descobriram alguns fatos sobre como a mente trabalha e a forma como ela se 
assemelha e se diferencia dos computadores.” Ibidem., p. 56.   
8“Os psicólogos adotaram a ideia de que os seres humanos e os animais podem ser considerados 
máquinas de  processamento de informações”. Ibidem., p. 56.  
9    Disponível em: <https://olhardigital.com.br/carros-e-tecnologia/noticia/veja-como-a-tesla-
treina-a-inteligencia de-seus-carros-autonomos/92936>. Acesso em 30/08/2020. 
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Diante disso, a fim de demonstrar a incidência do ISSQN na atividade 

desenvolvida, faz-se necessário desenvolver as características e discussões do 

tributo municipal em âmbito  constitucional e infraconstitucional, pugnando, ao 

final, o desprovimento do presente Recurso Extraordinário.  

 

4. A DISTRIBUIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS PREVISTA NA CF/88  

 

A delimitação de competências é corolária do princípio federativo, 

delimitando aos entes políticos a “área” sob a qual poderão atuar. Nesse sentido, o 

art. 1º da CF/88 estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela 

União, Estados, Municípios e Distrito Federal, sendo que cada ente público possui 

competência e autonomia para instituir impostos, observados os requisitos dos 

artigos 145 e seguintes da Lei Maior10.  

O eminente professor Roque Antonio Carrazza leciona que a “Constituição é 

a Carta das Competências”, indicando o que os entes políticos “podem, o que não 

podem e o que devem fazer, inclusive e principalmente em matéria tributária”11.   

Essa repartição visa assegurar igualdade aos entes, já que garantindo-lhes a 

autonomia financeira, é possível assegurar a autonomia política, legislativa e 

administrativa12. Assim, têm por destinatário imediato as pessoas políticas e, em 

alguma medida, os próprios contribuintes, que não serão obrigados a pagar tributos 

que excedam os limites de competência de um dado ente federativo.   

Com isso, veja-se que não é a Constituição quem cria os tributos, mas quem 

cria a possibilidade de se criar tributos. A consequência disso é a faculdade de um 

ente político fazer lei a fim de criar, em abstrato, um tributo. Ao dispor de todos os 

elementos13, poderá incidir o tributo no caso concreto, eis que haverá a subsunção 

                                                     
10 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 30. ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2015, p. 601.   

11 Idem, p. 602. No mesmo sentido, “BARRETO, Aires F. Curso de Direito Tributário Municipal. São 
Paulo:  Editora Saraiva, 2009. O prof. Schoueri, por sua vez, entende que a rígida repartição de 
competência trata-se em verdade de uma opção do legislador constituinte nacional, não sendo uma 
exigência do sistema federal (SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção 
econômica. Rio de Janeiro: Forense:  2005, p. 343.). 
12 Ibidem., p. 601. 
13 Os elementos consistem na Regra-Matriz desenvolvida por Paulo de Barros Carvalho. Nesse 
sentido, como  ensina o doutrinador, temos: (i) o critério material, que consiste em ações 
comportamentais das pessoas, marcadas  por um fazer, um dar ou um ser. Assim, como exemplo, 
podemos identificar “vender mercadorias”, “industrializar  produtos”, “auferir renda”, etc.; (ii) o 



Equipe 401 – Fazenda Municipal  | 649 

 

de um dado fato à norma.14 A Constituição, ao estabelecer as competências, traça 

“o mínimo necessário (o átomo), de cada tributo”15.   

Entretanto, com base nessa distribuição das competências tributárias, a 

doutrina pátria tem divergido sobre a interpretação da Constituição a partir dos 

tipos ou conceitos, os quais representam diferentes técnicas de abstração e 

possuem importantes implicações práticas.   

A utilização dos tipos como forma de interpretar as competências tributárias 

surgiu na doutrina alemã, tendo como pioneiros Klaus Vogel e Hannfried Walter16.  

Os referidos pensadores, ao identificarem que as normas constitucionais não 

possuem exatidão, passaram a defender que os enunciados normativos não se 

definem, mas descrevem-se. Isso porque sua acepção é construída através da 

observação e análise da realidade fática, apontando suas características 

normalmente verificadas17.  

Destarte, “a noção de tipo admite dessemelhanças e especificidades, desde 

que não se transformem em desigualdades ou anormalidades” 18 . Em outras 

palavras, nos tipos “há abstração e concretude, pois é encontrado tanto na vida 

social como na norma jurídica”19.  

Assim, a análise tipológica, por ser aberta, aproxima a realidade fática da 

norma, através de uma observação sobre o enunciado prescritivo20.  

                                                     
critério espacial, que consiste no local em que o fato deve ocorrer, a fim que  irradie efeitos ao ente 
público competente. Como exemplo, o IPTU incide no perímetro urbano do Município em  que o 
imóvel se encontra; (iii) o critério temporal, que consiste em saber, com exatidão, o preciso instante 
em que  acontece o fato descrito, que faz com que nasça o direito subjetivo para o Estado e um dever 
jurídico para o sujeito  passivo. Como exemplo, o imposto sobre a importação incide no momento 
em que o produto entra no território  nacional; (iv) o critério pessoal, que aponta os sujeitos ativo e 
passivo da relação. Como exemplo, no caso do  Imposto de Renda, o sujeito ativo é a União e o 
sujeito passivo é a pessoa física ou jurídica que auferir renda; e  (v) o critério quantitativo, indicador 
dos fatores que, conjugados, exprimem o valor pecuniário da dívida, ou seja,  a base de cálculo de 
alíquota do referido tributo. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário – 30. ed. – São 
Paulo : Saraiva Educação, 2019. Pág. 336-348 e 382)  
14  CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 30. ed. São Paulo: Editora  
Malheiros, 2015, p. 593-597.   
15 Ibidem., p. 609.   
16 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 9.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2019. Pág. 469. 16 

Idem. Pág. 470.  
17Idem. Pág. 470.  
18   TORRES, Ricardo Lobo. O princípio da tipicidade no direito tributário. Revista de Direito 
Administrativo,  Rio de Janeiro, v. 235, p. 195, jan. 2004. ISSN 2238-5177. Disponível em:  
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45134/45062>. Acesso em: 12 Ago. 
2020.  doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v235.2004.45134.  
19Idem, p. 195.   
20 E destacamos, respeitosamente, que não há que se falar em tipicidade fechada. Isso porque, essa 
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Por outro lado, os conceitos são representações abstratas, não construídos 

com base em observações do mundo fenomênico e apresentam características 

obrigatórias.21  Todavia, isso não significa dizer que os conceitos são exatos22 . 

Consoante aos ensinamentos do prof. Humberto Ávila, “os termos constantes dos 

dispositivos constitucionais são, em maior ou menor medida, ambíguos, e seus 

significados, em maior ou menor grau, vagos” 23 . Há, com isso, um contínuo 

processo de determinação do conceito, o qual, como veremos adiante, tem a lei 

complementar importante papel.   

Veja-se então que, na verdade, a distinção entre os tipos e os conceitos não 

é tão radical, havendo casos em que mostra-se bastante nebulosa a referida 

diferenciação24. Nesse sentido, Vislumbra-se a aplicação de ambos os métodos na 

jurisprudência do STF.   

Quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 651.703/PR, o Ministro 

Relator Luiz Fux consignou entendimento de que a Constituinte optou pela 

distribuição das competências tributárias por tipos, eis que estas não se definem, 

mas se descrevem e, pela sua própria abertura, estão voltadas à concretização de 

valores25-26.  

Todavia, em que pese o entendimento supramencionado, é possível perceber 

                                                     
ideia, bastante difundida pela obra do professor Alberto Xavier, e seguida por notáveis tributaristas 
como Sacha Calmon Navarro Coêlho e Ives Gandra da Silva Martins, baseou-se na 1ª edição da obra 
do jurista alemão Karl Larenz. Ocorre que, a partir da 3ª edição da obra, é abandonada pelo próprio 
autor a concepção de tipicidade fechada. Desse modo, baseando-se na teoria de Karl Larenz, 
defendeu-se “ponto de vista diametralmente oposto ao do jurista alemão”.  (TORRES, Ricardo Lobo. 
Ibidem., p. 196-200). Afastando também o termo “tipicidade fechada”: MACHADO DERZI, Misabel de 
Abreu. Tipo ou Conceito no Direito Tributário. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, [S.l.], n. 30-
31, p. 213-260, fev. 2014. ISSN 1984-1841. Disponível em:  
<https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/1046>. Acesso em: 02 set. 
2020.  
21 ÁVILA, Humberto. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as 
noções de tipo e conceito. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 11.   
22 Idem, p. 39-47.  
23 Ibidem., 44. O prof. Ricardo Lobo Torres denomina de conceitos indeterminados. (Ob. cit., 
p. 206-208.)  
24 TORRES, Ricardo Lobo. Ob. cit., p. 207.; ÁVILA, Humberto. Ob. cit., p. 44-45.   

25 STF RE: 651703 PR - PARANÁ, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data de 
Publicação: DJe-183 26/04/2017, pág. 13.  
26 Todavia, em que pese a prevalência da conclusão trazida pelo Ministro Relator (a incidência do 
ISSQN sobre os serviços prestados pela operadoras de planos de saúde), os demais Ministros que 
integraram a maioria se utilizaram de opções valorativas distintas quanto aos fundamentos do voto 
do relator, não se mostrando prudente entender que de fato há entendimento consolidado na 
utilização de tipos. Isto é, não houve um acompanhamento integral dos motivos que justificaram o 
entendimento. 
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que a maior parte dos julgados da Corte utiliza a interpretação das competências 

tributárias pelos conceitos, conforme infere-se do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 116.121/SP.  

Na ocasião, o Ministro Marco Aurélio defendeu que as expressões e os 

vocábulos constitucionais revelam conceitos, os quais apresentam características 

obrigatórias  estabelecidas com a passagem do tempo, quer por força de estudos 

acadêmicos, quer pela atuação dos Tribunais27.   

De todo modo, como adiante demonstrar-se-á, ambas as técnicas de 

interpretação levam à subsunção da atividade prestada pela empresa Recorrente 

ao termo serviço, não restando dúvidas sobre a constitucionalidade e legalidade das 

referidas autuações.   

 

5. A INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE SERVIÇO  

 

A partir das considerações tecidas no tópico anterior, sobre a distribuição das 

competências tributárias de um modo geral, passa-se à análise, em específico, da 

competência outorgada aos Municípios para instituir impostos sobre serviços de 

qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, e definidos em Lei 

Complementar (art. 156, inc. III, da CF/88).  

Percebe-se que o significado de “serviço” acaba se tornando fundamental 

para definir a abrangência do campo da incidência do imposto municipal.   

Atualmente, a jurisprudência majoritária desta E. Corte Suprema tem 

entendido que o conceito de “serviço” seria aquele do direito privado, de modo que 

“serviço” estaria atrelado a uma obrigação de fazer28.  

Contudo, o entendimento desta Procuradoria é no sentido de que o termo 

“serviço” a ser tributado pelo ISSQN possui características econômicas, e várias são 

as razões que justificam tal afirmativa, as quais serão tratados no tópico 

subsequente “5.1”.29  

                                                     
27  STF RE: 116121 SP - SÃO PAULO, Min. OCTAVIO GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/10/2000, 
Data de Publicação: DJe-183 28/05/2001, pág. 704.  
28 À essa linha de entendimento, dar-se-á o nome de “conceito civilista”.   
29  Além dos pontos trazidos no tópico 5.1, outras observações nos levam à mesma conclusão: a) a 
Constituição  Federal de 1988 usa o termo “de qualquer natureza”, o que denotaria maior 
abrangência; b) Interpretar a  Constituição Federal pelo 110 do Código Tributário Nacional (norma 
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Não obstante, se eventualmente Vossas Excelências não venham a entender 

que o signo “serviço” previsto no art. 156, inc. III, da CF/88 possui um significado 

mais amplo que àquele do direito civil, por amor ao debate, indicar-se-á, nos tópicos 

“5.2 e 5.3”, os motivos pelos quais mesmo a partir da utilização do conceito civilista 

o pleito da empresa Recorrente deve ser desprovido integralmente.   

 

5.1. Histórico do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Conceito 

Econômico)   

 

Desde a criação do ISSQN, com a Emenda Constitucional nº 18 de 1965, vê-

se que o referido tributo possui um escopo mais amplo que tão somente o civilista.  

À época, a Comissão Especial de Reforma que instituiu o ISSQN buscou tratar do 

problema da “multiplicidade e da acumulação de incidências tributárias que 

dificultavam e oneravam a produção e a circulação de bens”30.   

Os notáveis tributaristas integrantes da Comissão31 estavam convictos “de 

que a causa principal dos defeitos da discriminação de rendas tributárias, então 

vigente, era o fato de o assunto ter sido tratado como problema jurídico e não 

econômico”32.   

A partir disso, a Comissão de Reforma estabeleceu duas premissas: (i) a 

construção de um Sistema Tributário Nacional33; e (ii) a “reunião dos impostos de 

idêntica natureza em figuras unitárias, definidas em referência às suas bases 

econômicas”34. Com isso, é dada primazia ao aspecto econômico do imposto.   

                                                     
infraconstitucional) iria na contramão dos  que defendem a rigidez, vez que a Constituição é 
interpretada a partir dela mesma; c) a Lei Complementar  116/2003 dá a entender que o termo 
serviço mostra-se mais amplo, uma vez que afasta expressamente o ISS de  relações de emprego e 
possibilita p. ex. no caso de concessões de serviço público. d) o conceito de serviço na 
jurisprudência, à época, como exposto por Bernardo Ribeiro de Moraes, era com base em uma 
interpretação econômica. 
30  MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e Prática do Imposto Sobre Serviços. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1975, p. 47.   
31 “A Comissão Especial de Reforma era constituída por juristas e técnicos de renome: Luiz Simões 
Lopes (Presidente), Rubens Gomes de Souza (Relator), Gerson Augusto da Silva, Sebastião de 
Santana e Silva, Gilberto Ulhôa Canto e Mário Henrique Simonsen. [...].”. Idem, nota de rodapé n. 50, 
p. 47.   
32 Ibidem, p. 47.  
33  Isso porque desde a Constituição de 1891 até a de 1946 tinha-se “três sistemas tributários 
autônomos (federal, estadual e municipal), cada qual com seus impostos privativos, originando três 
campos supostamente estanques, separados, sem entrosamento algum”. Ibidem, p. 48.  
34 Ibidem, p. 48. Tal passagem encontra-se em: Fundamentos da Reforma, item ¼, in Reforma da 



Equipe 401 – Fazenda Municipal  | 653 

 

Tendo tais premissas em mente, a referida Comissão dividiu todos os 

impostos do Sistema Tributário Nacional em quatro categorias econômicas, quais 

sejam: a) imposto sobre o comércio exterior; b) impostos sobre o patrimônio e a 

renda; c) impostos sobre a produção e a circulação; e d) impostos especiais35.   

Em relação aos impostos sobre a produção e a circulação, dividiu a 

competência para tributar entre os Estados e os Municípios, ficando os Estados 

responsáveis pela tributação dos bens materiais (mercadorias ou produtos) e os 

Municípios pela tributação dos bens imateriais (serviços de qualquer natureza)36. 

Como consequência, nasceram o ICM, com  competência estadual (art. 12 da EC 

18/65), e o ISSQN, com competência municipal (art. 15 da EC 18/65)37.   

Logo, verifica-se que desde o nascimento do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza, o conceito de serviço adotado não fora ligado ao significado do 

direito civil  (obrigação de fazer).   

Desta feita, entende-se que o serviço poderia ser conceituado como “todo 

produto destinado à satisfação de uma necessidade, mas que não se apresenta sob 

a forma de bem material”.38 No caso das pessoas jurídicas, seu enquadramento 

estaria vinculado à prática habitual, visando a obtenção de lucro, através da venda 

de bem imaterial39.   

Inclusive, era esse o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal40 

quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, o qual prevaleceu até o 

ano de 2000, com a decisão no RE 116.121/SP.   

O professor Humberto Ávila41 defende que toda Constituição, quando utiliza 

                                                     
Discriminação Constitucional de Rendas (anteprojeto), Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas - 
Comissão de Reforma do  Ministério da Fazenda, 1a. ed. 165, vol. 6, p. 6. (apud) Ibidem, p. 48.   
35 Ibidem, p. 49.   

36 Ibidem, p. 50-52.  
37  Alguns autores, tal como Aliomar Baleeiro, entendem que o ISSQN seria apenas um novo Imposto 
Sobre Indústria e Profissões. Entretanto, o ISSQN tratou-se à época de imposto novo, o qual 
substituiu uma série de outros impostos, sendo um deles o Imposto Sobre Indústria e Profissões - 
IIP. (BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. 
11. ed. Rio de Janeiro: Forense: 2003, p.  490.).  
38 Ibidem, p. 84.  
39  Ibidem, p. 96.  

40  Tal orientação pode ser vislumbrada nos RE 112.947/SP - SÃO PAULO, Rel. Min. CARLOS 
MADEIRA,.  Julgado em 16.09.1987; e RE 115.103/SP - SÃO PAULO, Rel. Min. OSCAR CORREA. 
Julgado em 22.03.1988.  
41  ÁVILA, Humberto. Imposto sobre a Prestação de Serviços de Qualquer Natureza - ISS. Normas 
Constitucionais Aplicáveis. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Hipótese de Incidência, Base 
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de termos sem defini-los, acaba incorporando conceitos vigentes em um período 

antes de sua promulgação42.   

Tal assertiva corrobora a tese de que ao dispor do termo serviço, a 

Constituição Federal foi além do significado civilista, uma vez que já à época da 

promulgação da Constituição, o entendimento era pela utilização de conceitos 

econômicos.   

Destarte, em outras competências tributárias, a Constituição também 

incorporou  conceitos que iam além de termos civilistas. Tem-se um bom exemplo 

disso quando vislumbramos o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial 

e Territorial Urbana - IPTU. Se o Direito Tributário seguisse as definições civilistas, 

o contribuinte do referido imposto seria somente o proprietário do imóvel, e não o 

possuidor ou aquele que detém o domínio útil43.  

Ademais, a distinção entre as obrigações de dar e fazer demonstra-se  

demasiadamente tormentosa e, muitas vezes, impossível de segregação, em razão 

da atividade  desenvolvida44. De maneira que se tem percebido uma tentativa de 

retorno ao critério econômico ou, ao menos, pela busca de novos métodos de 

interpretação das regras que definem a competência tributária, a fim de afastar a 

problemática distinção entre as obrigações de dar e fazer45.   

                                                     
de Cálculo e Local da Prestação. Leasing Financeiro: Análise da Incidência. Revista Dialética de 
Direito Tributário. São Paulo: Dialética. 2005, Pág. 122. 
42 Porém, para o professor o significado incorporado seria o do direito civil o que, respeitosamente, 
entende-se equivocado, pelas razões expostas.  
43 CTN. Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial 
urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza 
ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.  
44 O prof. Washington de Barros Monteiro dizia que “rigorosamente, toda obrigação de dar mistura-
se e complica se com uma obrigação de fazer, ou de não fazer. Muitas vezes, elas andam juntas”. 
(MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil, vol. IV, parte 1, 33. ed.. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 52.). No mesmo sentido, em recente obra publicada à respeito do direito civil das obrigações, 
os professores Gustavo Tepedino e Anderson Schreiber demonstraram que a referida distinção 
possui maior importância tão somente no que tange aos efeitos da inadimplência entre uma ou outra 
modalidade, tendo inclusive alguns sistemas jurídicos, tal como o Italiano, optado por abolir a 
referida distinção. Isso porque, durante muito tempo, afastava-se a possibilidade de execução 
específica sobre as obrigações de fazer, tendo em vista que entendia-se ser essa uma restrição 
desmedida à  liberdade individual. Hoje em dia, essa ideia não mais prevalece. (SCHREIBER, 
Anderson; TEPEDINO, Gustavo (Org.). Fundamentos do Direito Civil: Obrigações. vl. 2. - 1. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2020, p. 51-53.   
45   Exemplificativamente: “ideias como a divisão das obrigações em “dar” e “fazer” desafiam a 
caracterização de operações nas quais a distinção dos meios de formatação do negócio jurídico 
cede espaço às funções econômicas e social”.(STF - RE: 226899 SP, Relator: Min. ROSA WEBER, 
Data de Julgamento: 01/10/2014,  Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-244 DIVULG 11-12-2014 
PUBLIC 12-12-2014). “os conceitos constitucionais tributários não são unívocos, devendo-se 
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Portanto, Excelências, considerando o fato de que desde o nascimento do 

ISSQN,  com a Emenda Constitucional nº 18 de 1965, o imposto era definido por via 

de referência às  suas bases econômicas, sendo esse o entendimento prevalecente 

à época, tanto pela doutrina  quanto pela jurisprudência desta Corte Suprema, bem 

como tendo em consideração o fato de  que a utilização do conceito civilista 

mostra-se de difícil aplicação prática, tem-se como mais  adequado ao buscar 

interpretar o signo “serviço de qualquer natureza” um retorno à utilização  do 

conceito econômico.   

Ao utilizar o conceito econômico, não resta dúvida que a atividade da 

Recorrente deve ser tributada pelo ISS. Isso porque a empresa fornece a venda de 

seu bem imaterial (transporte) com habitualidade e intenção lucrativa. Ou seja, nos 

moldes desta interpretação, é um serviço, o que torna plenamente possível a 

incidência do tributo municipal.  

 

5.2. Conceito civilista de serviço  

 

A partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 116.121/SP, em que se 

discutia a incidência do ISSQN sobre os contratos de locação de bens móveis, 

prevaleceu o  entendimento proferido pelo Ministro Marco Aurélio, de que o serviço 

a ser tributado pelo  ISSQN era aquele oriundo do Código Civil de 191646.  

Como já fora anunciado, a partir do referido julgamento, esta Corte passou a  

entender que o ISSQN só poderia incidir sobre os contratos em que se verifica uma 

obrigação  de fazer. Isso porque, como a Constituição teria incorporado institutos e 

conceitos do direito privado, prevalece a previsão do artigo 110 47  do Código 

Tributário Nacional, norma que vedaria ao Direito Tributário interpretar conceitos 

civilistas pré-existentes48.   

                                                     
recorrer também aos aportes de ciência afins para a sua exegese, como a Ciência das Finanças, a 
Economia e a Contabilidade.” (STF RE: 651703 PR - PARANÁ, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de 
Julgamento: 29/09/2016, Data de Publicação: DJe-183 26/04/2017, pág. 20). 

46 STF RE: 116121 SP - SÃO PAULO, Min. OCTAVIO GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/10/2000, Data 
de Publicação: DJe-183 28/05/2001 
47CTN. 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.  
48 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 11. Ed. Salvador. Ed. JusPodivm, 2017, p. 756 e 757.  
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Flávio Tartuce49 define obrigação de fazer como uma obrigação positiva cuja  

prestação consiste no cumprimento de uma tarefa ou atribuição por parte do 

devedor. No mesmo sentido, a professora Maria Helena Diniz esclarece que a 

referida obrigação civilista  “vincula o devedor à prestação de um serviço ou ato 

positivo, material ou imaterial, seu ou de terceiro, em benefício do credor ou de 

terceira pessoa”50.   

Nesse entendimento, os Municípios ficaram com a competência para tributar 

os serviços - compreendidos como obrigações de fazer -, enquanto os Estados 

herdaram a competência para tributar a venda de bens - compreendidos como 

obrigações de dar. Nesse sentido, leciona Marçal Justen Filho51:  

 

“Restam, então, as obrigações de prestação positiva. E, dentro delas, as  obrigações de 

fazer, pois elas que podem produzir uma prestação [...],  caracterizadora de serviço 

tributável por via do ISS. As obrigações de dar não  conduzem a um serviço prestado. A 

prestação do esforço caracterizadora do  serviço é qualificável juridicamente como 

execução de uma obrigação.    

Portanto, com base nessa interpretação, a incidência tributária do ISSQN, não fica  

restrita ao “serviço” como uma atividade singular, mas sobre o prestar serviço, através 

de uma  relação contratual de obrigação de fazer entre um prestador de serviço e um 

tomador52.  

 

Isto posto, conforme se verá a seguir, a empresa Recorrente, ao desenvolver 

sua atividade de transporte, traz consigo uma obrigação de fazer, de tal forma que 

não há empecilho à caracterização do serviço também nestes moldes.   

 

5.2.1. A natureza da atividade e o núcleo do contrato da Recorrente  

 

Para fazer incidir o ISSQN sobre qualquer serviço desempenhado, é 

fundamental que se analise o núcleo do contrato. Nesse sentido, o Ministro Eros 

                                                     
49 TARTUCE, Flávio Direito Civil: Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil – v. 2 / Flávio 
Tartuce. – 14. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 98.  
50  DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 2º volume: teoria geral das obrigações. 22. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 95.   
51  FILHO, Marçal Justen. O Imposto sobre Serviços na Constituição. São Paulo, RT, 1985, p. 90. 
52MELO, José Eduardo Soares de. ISS – Aspectos Teóricos e Práticos. 4. ed. rev. São Paulo: Dialética, 
2005, p.  37.  
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Grau, quando do julgamento do RE 592.905/SC53, frisou a importância de se analisar 

o objeto principal da atividade prestada.  Em outras palavras, descobrir qual é a 

atividade preponderante da empresa.  

No caso da Recorrente, o núcleo do seu contrato é o serviço de transporte. É, 

através do uso de aplicativo no smartphone, transportar pessoas de um local para 

outro, utilizando-se do carro, como um meio, para chegar à atividade fim.  

O fato do carro ser autônomo não desconfigura a incidência do ISSQN, pois 

não se pode afastar o núcleo do contrato somente pelo fato de não existir um 

motorista no veículo.  Aires F. Barreto54, em seu livro “ISS na Constituição e na Lei” 

apresenta a classificação dos serviços que podem ser tributados. E, dentre eles, 

estão os “serviços com emprego de instrumentos”:  

 

“Inúmeras prestações de serviços somente se viabilizam se o prestador se  socorrer de 

máquinas, aparelhos, equipamentos ou instrumentos que tornem  possível sua 

realização. [...] Imprescindível à prestação é o emprego desses equipamentos, 

instrumentos ou veículos. Não deixa de configurar prestação de serviço o exercício de 

atividade que requeira o uso de instrumentos ou equipamentos por mais sofisticados 

que sejam. Os meios viabilizam, aperfeiçoam, aumentam ou garantem a eficácia  do 

esforço.”  

 

Assim, a verdadeira função da inteligência artificial na prestação de serviço 

é ser um mero instrumento para chegar ao fim pretendido.   

Portanto, o núcleo do contrato da atividade da Recorrente nos permite a 

subsunção ao ISSQN tanto pelo conceito econômico, tendo em vista que entrega 

um bem imaterial aos seus clientes, quanto pelo conceito civilista, uma vez que 

trata-se de uma obrigação de fazer com uso de instrumento. Ademais, como 

veremos adiante mais detidamente, a atividade da empresa se enquadra no serviço 

de transporte remunerado privado individual de passageiros - contrato típico de 

obrigação de fazer -, previsto na Lei 12.587/201255.  

                                                     
53  STF. RE 592905 SC - SANTA CATARINA. Rel. Min. EROS GRAU. Julgado em 02.12.2009  
54  BARRETO, Aires. F. ISS na Constituição e na Lei. 2. ed. Belo Horizonte: Editora Dialética, p. 
45-46. 
55 Lei 12.587/2012. Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se: [...] X - transporte remunerado 
privado de passageiros: serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, 
para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por 
usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede.  
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5.2.2. Da questão do esforço humano  

 

No mais, utilizando-se desta interpretação equivocada de serviço nos moldes 

civilistas, a Recorrente, ao longo de todo o processo, vem defendendo de maneira 

equivocada, que sua atividade não se enquadra como prestação de serviço, uma vez 

que ao utilizar-se da Inteligência Artificial não haveria esforço humano - o qual 

reputa como requisito essencial  para a prestação de serviço.   

Contudo, Excelências, tal alegação não merece prosperar.   

Em primeiro, a ação humana (esforço humano) é visível no momento da 

constituição da empresa VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA., considerando 

que somente pessoas naturais podem constituir empresas56. Além disso, a própria 

Recorrente confessou aos autos que possui uma equipe - humana -, de prontidão 

para casos de pane ou acidente no serviço prestado57. Ou seja, há uma central, uma 

equipe composta por humanos que acompanham o trajeto e verificam eventuais 

panes ou acidentes ao longo do percurso.  

Em segundo, com o avanço das tecnologias, tem sido cada vez mais comum 

a realização dos serviços com o auxílio de ferramentas, sendo inumeráveis os 

exemplos de tal situação. Neste sentido, como já tratado, o professor Aires F. 

Barreto nos ensina que o serviço pode ser dividido em simples, com utilização de 

máquinas e composto, sendo que em todas as modalidades deverá incidir o ISS58.   

Ante o exposto, Excelências, apesar da ação humana não possuir vínculo 

direto com o transporte, podemos encontrá-la na prestação do serviço, quer na 

administração da empresa, quer no acompanhamento do trajeto, o que resulta na 

incidência do ISSQN na atividade desenvolvida.  

 

 

                                                     
56 CC/02. Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 
 atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Parágrafo 
único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, 
literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da 
profissão constituir elemento da empresa.  
57 Pergunta 15. “Se houver pane ou acidente há intervenção humana por parte da empresa.”  

58  Os serviços podem ser considerados segundo os meios, condições e modos de sua prestação, na 
seguinte conformidade: a) serviços puros; b) serviços com emprego de instrumentos; c) serviços 
com aplicação de matérias; 
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5.2.3. A contribuição do CDC para a definição do termo “serviço” sob a perspectiva 

civilista   

 

Ainda, é notável a contribuição do CDC para a conceituação do termo serviço, 

o qual afasta a ideia do esforço humano como imprescindível para sua 

caracterização. Isso fica claro quando da análise do § 2º do art. 3º do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990):  

 

“§ 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária. financeira, de crédito securitário, salvo 

as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”  

 

Pela leitura do referido dispositivo, promulgado em 1990 (2 anos após a 

Constituição Federal), fica cristalina a observância do legislador em desvincular a 

ideia de serviço atrelado a um esforço humano59. Isso porque, ao longo do tempo, 

com o avanço das novas tecnologias, os serviços começaram a ser prestados 

diretamente por novos instrumentos, sem que isso desconfigurasse o critério 

material do imposto municipal.  

Essa evolução interpretativa voltada às novas tecnologias já foi, inclusive, 

debatida perante o plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 330.817/RJ. Na oportunidade, a Corte concedeu a imunidade 

tributária aos livros eletrônicos (e-books). Isso porque, segundo o voto do ministro 

relator Dias Toffoli, a interpretação tributária deve se projetar no futuro e levar em 

conta os novos fenômenos sociais, culturais e tecnológicos. Com isso, evita-se o 

esvaziamento das normas por mero lapso temporal, além de se propiciar a 

constante atualização do alcance de seus preceitos60.   

d) serviços com emprego de instrumentos e aplicação de materiais. 

(BARRETO, Aires. F. ISS na Constituição e na Lei. 2. ed. Belo Horizonte: Editora 

Dialética, 2015.)  

 

                                                     
59 Frisa-se que, inclusive, esta é a única definição de serviço previsto no ordenamento jurídico pátrio. 
60 STF - RE: 330817 RJ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 08/03/2017, Data de 
Publicação:  DJe-040 DIVULG 31/08/2017. 
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5.3 Conclusões  

 

Portanto, Excelências, verifica-se que i) a atividade da empresa Recorrente 

enquadra-se no conceito civilista da obrigação de fazer; ii) o esforço humano 

encontra-se presente, desde a organização dos bens com a finalidade de obter 

lucro, até a equipe que fica de prontidão acompanhando o trajeto dos carros para 

identificar eventuais panes; iii) mesmo que não se verifique o esforço humano, este 

mostra-se desnecessário para a caracterização do serviço.   

Em razão disso, sob todos os ângulos não merece razão a Recorrente.   

 

6. O PAPEL DA LEI COMPLEMENTAR  

 

Passando a tratar da Lei Complementar, muitos são os pontos de vista 

acerca do seu papel no Sistema Tributário Nacional - indo desde aqueles que 

entendem ser irrelevante tal forma de lei61, até aqueles que atribuem notável papel 

à Lei Complementar na significação dos termos constitucionais62.   

Entretanto, parece haver um consenso - até mesmo entre aqueles que 

divergem acerca da utilização de tipos ou conceitos nas regras que definem a 

competência tributária - de que cabe à Lei Complementar diminuir o grau de 

abstração dos termos empregados pelo legislador constituinte63.  

                                                     
61 ATALIBA, Geraldo. Lei Complementar em Matéria Tributária. Revista de Direito Tributário. v.13, 
n.48, abr jun. 1989, São Paulo. Isso porque a Constituição já teria disposto de modo perfeito e 
acabado acerca da divisão da competência aos entes federados. Entendemos, respeitosamente, que 
tal posição não mostra-se incompatível com as diretrizes da atual Constituição de 1988 que, 
conforme trataremos a seguir, atribui à lei complementar importante papel na organização do 
sistema tributário.   
62  Inclusive, para o prof. Luís Eduardo Schoueri seria essa uma nota indicativa de que as normas 
acerca da competência tributária tratam-se de tipos. (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 9. 
ed. São Paulo:  Saraiva Educação, 2019, p. 269). Já para o prof. Humberto Ávila, defensor dos 
conceitos, a lei complementar pode indicar critérios ou demonstrar exemplos, a fim de tornar menos 
abstrato o conceito, realizando assim um processo de “especificação conceitual”. (ÁVILA, 
Humberto. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as noções de tipo 
e conceito. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 39-53). 
63  ANDERLE, Ricardo. O Papel da Lei Complementar na Solução dos Conflitos de Competência. O 
autor baseia se na ideia de que os termos constitucionais, demasiado amplos e vagos, não 
possuiriam, a priori, um significado (ou, ao menos, não seria possível visualizar de pronto). Assim, 
apenas seria possível encontrar os significados a partir de um processo de positivação do direito 
em várias escalas, indo da lei complementar à Constituição e vice versa. Disponível em: 
<https://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2017/07/Ricardo-Anderle.pdf>. Acesso em:  
22/08/2020.  



Equipe 401 – Fazenda Municipal  | 661 

 

A Lei Complementar, importante frisar, é um conceito jurídico-positivo, de 

modo que o seu papel, em verdade, é aquele que a legislação constitucional lhe 

atribuiu64. Ao analisarmos a jurisprudência das Cortes Supremas65, tem-se utilizado 

a Lei Complementar notadamente naquelas situações em que há confusão entre as 

obrigações de dar e fazer.   

Entende-se, com o devido respeito, que essa não é a forma mais adequada 

de tratar  o tema, por dois principais motivos: (i) pelo fato de ser demasiadamente 

tormentosa a distinção  entre as modalidades de dar e fazer 66 ; e (ii) por 

desconsiderar a sistemática prevista no texto  constitucional, que atribui papel 

central à Lei Complementar na diminuição de vagueza e  ambiguidade do Sistema 

Tributário Nacional, atuando, assim, tanto na definição dos termos  quanto, por 

conseguinte, na eliminação dos conflitos de competência.   

Com isso, entende-se como mais adequada a posição exarada em 

recentíssimo julgado67 pelo STF, onde fixou-se a tese de que “é taxativa a lista de 

serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, 

admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos 

serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva68".  

Isso porque, a Constituição Federal incumbe à Lei Complementar definir o 

                                                     
64  LEAL, Victor Nunes. Leis complementares da constituição. Revista de Direito Administrativo, Rio 
de Janeiro, v. 7, p. 379-394, jan. 1947. ISSN 2238-5177. Disponível em:  
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/9765>. Acesso em: 02 Set. 2020.  
doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v7.1947.9765.; NAVARRO COELHO, Sacha Calmon. A Lei 
Complementar como Agente Normativo Ordenador do Sistema Tributário e da Repartição das 
Competências Tributárias. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, [S.l.], n. 37, p. 313-338, fev. 
2014. ISSN 1984-1841. Disponível em:  
<https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/1150/1083>. Acesso em: 03 
set. 2020.; VELLOSO, Carlos Mario da Silva. Lei complementar tributária. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 235, p. 117-138, jan. 2004. ISSN 2238-5177. Disponível em:  
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45128>. Acesso em: 03 Set. 2020.  
doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v235.2004.45128.  
65 Exemplificativamente, no STF os Recursos Extraordinários de nº 129.877, Rel. Min. Marco Aurélio, 
2ª Turma, DJ 27/11/1992 e nº144.795, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ 12/11/1993. No STJ, o 
REsp nº 881.035, Rel.  Min. Teori Zavascki, 1ª Turma, DJ e 26/03/2008. Resumidamente, a posição 
tomada nos julgados acima referidos é a seguinte: primeiro, analisa-se se está diante de uma 
obrigação de fazer “pura”, se sim, passível a tributação pelo ISSQN; se se estiver diante de situação 
em que ambas as modalidades obrigacionais se confundem, verifica se a presença da atividade na 
lista da lei complementar, sendo passível de tributação aquela que estiver prevista em algum dos 
itens da LC 116/03.   
66Tratou-se com maiores detalhamentos acerca deste ponto na nota de rodapé nº 43.  
67 Tema de repercussão geral nº 296, RE 784439/DF.   
68Isto é, quando a legislação complementar utilizar-se de expressões como sinônimo, congênere, 
entre outras.  
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fato gerador do imposto (art. 146, inc. III, a, da CF/88)69, bem como definir aquilo que 

é serviço para fins de tributação pelo ISSQN (art. 156, inc. III, da CF/88)70.   

Como destacado, essa técnica é positiva tanto aos tipos quanto aos 

conceitos. No primeiro, pode apresentar mais elementos verificáveis do mundo 

concreto; no segundo, auxilia na diminuição da abstração.   

Inclusive, o prof. Ricardo Lobo Torres assevera que dentre as várias técnicas 

de definição dos conceitos indeterminados, as “enumerações taxativas” são as que 

melhor garantem à observância ao princípio da determinação, decorrente do 

princípio da segurança jurídica 71 . Isso porque é diminuída a participação do 

intérprete na busca pelo significado do termo constitucional.   

À esse processo, na dicção de Humberto Ávila, damos o nome de “processo 

de especificação conceitual por meio de definições”72.   

Desse modo, visando cumprir o comando constitucional previsto tanto no art. 

146, inc. III, e art. 156, inc. III, da CF/88, e auxiliar na redução da vagueza e 

ambiguidade da norma que regula a competência tributária municipal para instituir 

o imposto sobre serviços, a Lei Complementar nº 116 de 2003, optou pela técnica 

da “itemização”, elencando um rol de atividades que constituir-se-ão fatos 

geradores de incidência do ISSQN.   

Diante de todo o exposto, asseverando o rol “taxativo” da LC 116/03, 

demonstrar se-á que a atividade da empresa ora Recorrente subsume-se ao 

conceito constitucional de serviço, delimitado pela legislação complementar.  

 

6.1. O enquadramento da atividade da Recorrente no item 16.02 da lista anexa à Lei 

Complementar 116/2003 - outros serviços de transporte de natureza municipal  

 

Conforme fora pré-anunciado, a atividade da empresa Recorrente 

                                                     
69CF/88. Art. 146. Cabe à lei complementar: [...] III - estabelecer normas gerais em matéria de 
legislação tributária, especialmente sobre: a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, 
em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, 
bases de cálculo e contribuintes; [...].   
70  CF/88. Art. 156.Compete aos Municípios instituir imposto sobre: [...] III - serviços de qualquer 
natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar; [...].   
71 TORRES, Ricardo Lobo. Ob. cit., p. 206.   
72 ÁVILA, Humberto. Ob. cit., p. 45.  
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consubstancia-se em uma obrigação de fazer - gerando uma utilidade imaterial -, 

cujo objeto é a atividade de transporte73.   

Portanto, enquadra-se tanto no conceito econômico quanto no conceito 

civilista. Do mesmo modo, sob qualquer perspectiva vê-se a compatibilidade do 

item “transporte” com o termo Constitucional “serviço”.   

Tal atividade, assim, enquadra-se no critério material de serviço, nos termos 

do item 16.02 da lista anexa da LC 116/2003.  

O transporte, disciplinado entre os arts. 730 e 756 do CC/02, 1º a 4º da Lei 

12.587/12, bem como pelo CDC74, pode ser definido como sendo “o negócio jurídico 

bilateral, consensual e oneroso, pelo qual uma das partes se obriga a, mediante 

remuneração, transportar pessoa ou coisa a um destino previamente 

convencionado”75. É um típico contrato de adesão7675.   

Ainda, trata-se de um contrato impessoal, isto é, “somente interessa o 

resultado da atividade contratada”, sendo indiferente quem ou o quê irá realizá-lo77.  

Assim, é possível perceber que a atividade desenvolvida pela VÁ E VOLTE  VOLTE 

PARA UMA VIDA NÃO LTDA. possui todas as características de um contrato de  

transporte.   

Primeiramente, vê-se que o passageiro seleciona um destino previamente 

estabelecido em seu aplicativo, sendo que o preço do serviço é formado pela razão 

do tempo e distância78- nada diferindo, portanto, de um serviço prestado por táxi ou 

Uber.  

Do mesmo modo, é um contrato de adesão, uma vez que os usuários dos 

                                                     
73 Resposta aos pedidos de esclarecimentos 7, 8 e 9: Disponibilizar veículos para que transportem 
pessoas dentro dos limites do Município.  

74  “O contrato de transporte é, também, um contrato de consumo, regido e delimitado, 
consequentemente, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor”. (GAGLIANO, Pablo Stolze; 
PAMPLONA FILHO, Rodolfo.  Manual de Direito Civil. 3. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2019, p. 775). 
Inclusive, o art. 732 do CC/02 ressalva tal possibilidade.   
75 Idem., p. 771. “O objeto do contrato de transporte é a deslocação, a transferência no espaço, 
mesmo se há ida e volta; o objeto do transporte é que é pessoa ou coisa”. (MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte especial - Direito das obrigações : Contrato 
de transporte. Contrato de parceria. Jôgo e aposta. Contrato de seguro. Seguros terrestres, 
marítimos, fluviais, lacustres e aeronáuticos, tomo XLV. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1964.   

76 Cabe apontar as características de um contrato de adesão: i) uniformidade; ii) predeterminação 
unilateral; iii) rigidez; iv) posição de vantagem material (ou econômica) de uma das partes. Ibidem., 
p. 773-774.   
77 Ibidem., p. 775.   

77 Resposta 12. Cobra-se apenas em função do tempo e da distância. 
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serviços apenas manifestam a sua aceitação aos termos e condições, não 

negociando as cláusulas do contrato.   

E, como destacado por último, a pessoa jurídica que é a prestadora dos 

serviços apenas substituiu o empregado pela inteligência artificial, o que, pelo 

menos do ponto de vista da caracterização do transporte, mostra-se irrelevante, 

tendo em vista que o interesse nesse tipo de contrato está tão somente na 

locomoção de um ponto à outro da cidade, sendo indiferente - desde que idôneos - 

os meios utilizados para realizar tal prestação.   

Dessa forma, após demonstradas as características da atividade de 

transporte, as quais a atividade da empresa Recorrente subsume-se integralmente, 

mostra-se plenamente possível a cobrança do ISSQN realizada pelo Município 

competente.   

 

6.2. O afastamento da locação de bens móveis  

 

Apesar de não restar dúvidas acerca da atividade da Recorrente ser 

considerada um serviço de transporte, a mesma, de maneira equivocada, tem 

alegado que apenas fornece a locação de seus veículos aos passageiros e, portanto, 

estaria impossibilitada de ser tributada pelo ISSQN, conforme Súmula Vinculante nº 

3179.  

Ocorre que há uma grande distinção entre locação de bens móveis e 

prestação de serviços, de modo que passa-se a demonstrar os motivos pelos quais 

a atividade da Recorrente não se trata de uma locação de bem móvel.  

Como bem explica José Antônio Patrocínio80, uma das características que 

distingue os dois contratos é o fato de que, nos contratos de locação, o locatário 

possui a “posse direta” do bem móvel locado, sendo possuidor direto a pessoa que 

fica com o bem móvel, ou seja, possui a responsabilidade pela sua guarda, 

exercendo os poderes de proprietário, sem nenhum obstáculo.  

Se o objeto social da empresa fosse realmente a locação dos veículos, o 

                                                     
79   STF. Súmula Vinculante nº 31. É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviço de 
qualquer natureza  - ISS sobre operações de locações de bens móveis.  
80 PATROCÍNIO, José Antônio. ISS – Teoria, Prática e Jurisprudência. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2018, p. 210-213. 
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locatário, no caso, o consumidor, deveria ser responsável pelo bem enquanto 

estivesse em sua posse. Ou seja, recairia sobre o locatário a responsabilidade de 

abastecer o veículo, de guardar o bem ao final do dia, a manutenção em casos de 

pane, pagamento do seguro e dos impostos inerentes à propriedade, etc.  

Todavia, isso não ocorre no presente caso, e a própria Recorrente confessou 

isso, através de sua narrativa dos fatos81.  

No caso em questão, além do tomador do serviço não ter a posse direta do 

bem, não possui nenhuma responsabilidade sob o mesmo, senão aquela de pagar 

a tarifa da corrida, calculada pela distância percorrida e o tempo.  

Portanto, Excelências, não há que se falar que a atividade da empresa é a de 

locação de bem móvel. É, em verdade, uma clara prestação de serviço. Em razão 

disso, nos moldes da Constituição, em especial, da competência municipal prevista 

no art. 156, III, deverá ser  tributada pelo ISSQN, sob pena de violação a diversos 

princípios constitucionais, os quais serão  abordados a seguir.  

 

7. AS CONSEQUÊNCIAS DA NÃO INCIDÊNCIA DO ISSQN  

 

A ideia do consequencialismo, bastante utilizada pela doutrina e pelas 

decisões das  Cortes Superiores, consiste, nas palavras de Ricardo Lopes Torres8281: 

“na consideração das  influências e das projeções da decisão judicial - boas ou más 

- no mundo fático”.  

No mesmo sentido, Heleno Taveira Torres 83 82 explica que o 

consequencialismo é um  “modelo fundado no dirigismo da decisão segundo 

critérios baseados nas consequências  práticas externas ao sistema jurídico, como 

justificativa para valorização dos fatos e normas  aplicáveis”.  

                                                     
81 Pergunta 13. “Abastecimento e seguro são por conta do proprietário do veículo. O aplicativo, usado 
pelo  proprietário do veículo, permite apenas disponibilizá-lo para atender a chamadas de terceiros, 
para, mediante  remuneração, transportá-los dentro dos limites do Município”. Pergunta 15. “Se 
houver pane ou acidente há intervenção humana por parte da empresa. Pergunta 56. “Todos os 
carros são de propriedade da empresa”.  

82 TORRES, Ricardo Lobo. O consequencialismo e a modulação dos efeitos das decisões do Supremo 
Tribunal Federal. Revista Direito Tributário Atual, vol. 24. São Paulo: Dialética e IBDT, 2009. 
83TORRES, Heleno Taveira. Segurança jurídica em matéria tributária e consequencialismo. In: ROCHA, 
Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2011. 
vol. 15. 
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Nesse sentido, o art. 20 da LINDB84 estabelece que ao proferir as decisões, o 

julgador deverá levar em consideração as repercussões práticas que aquela decisão 

poderá ocasionar.   

No presente caso, a não incidência do ISSQN nas operações da Requerente 

ocasionará a violação de vários princípios constitucionais 85 , dentre eles: (i) o 

princípio da solidariedade; (ii) o princípio da igualdade; e (iii) o princípio da 

autonomia municipal.  

 

7.1. Violação ao princípio da solidariedade  

 

O Estado Democrático de Direito, diferentemente do Estado Liberal e do 

Estado  Social, tem como pressuposto primordial a busca pela justiça social em 

todo o território,  proporcionando uma ideia de solidariedade, gerando direitos e 

deveres aos cidadãos e ao  próprio Estado86.   

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 funda o Estado Democrático de 

Direito, o qual tem como princípios basilares a solidariedade (art. 3º, inc. I, da CF/88), 

garantir o desenvolvimento nacional (art. 3º, inc. II, CF/88) erradicar a pobreza, 

reduzir as desigualdades (art. 3º, inc. III) e promover o bem de todos (art. 3º, inc. IV, 

CF/88).   

No Direito Tributário, o princípio da solidariedade ganha força com a 

capacidade contributiva. Isso porque, para cumprir os objetivos fundamentais do 

Estado Democrático de Direito, aqueles que têm condições para pagar os tributos, 

deverão assim fazer, de modo que não aumentem as desigualdades sociais. Nessa 

mesma linha, ensina Schoueri8786:  

                                                     
84 LINDB. Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em 
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. 
85  Mostra-se importante o alerta do prof. Celso Antônio Bandeira de Mello, no sentido de que 
“transgredir um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma”. (MELLO, Celso Antônio 
Bandeira de. Considerações em torno dos princípios hermenêuticos. Revista de Direito 
Administrativo e Infraestrutura [Recurso Eletrônico]. São Paulo, n. 13, abr./jun. 2020. Disponível em: 
<https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/37760>.  Acesso em: 09 jul. 2020.  
86  SANMARTIN, Cleidiane; FORTES, Francieli Silveira. A solidariedade como dever fundamental de 
pagar tributos: uma leitura a partir da observância da capacidade contributiva e do mínimo 
existencial como forma de garantir a dignidade da pessoa humana. XI Seminário Nacional de 
Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea. UNISC - Universidade de 
Santa Cruz do Sul. p. 7.  
87  SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 9.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2019, p.. 400.  
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A solidariedade se concretiza quando todos participam dos custos da existência social, 

na medida de sua capacidade. Retoma-se, assim, a capacidade contributiva, na teoria 

das causas, não como fundamento, em si, da tributação, mas como reflexo, em matéria 

tributária, dos valores da justiça e da solidariedade.  

 

Marciano Buffon88 esclarece que não há como promover a Justiça Social 

dentro de um Estado Democrático de Direito, “sem que haja, por parte dos cidadãos, 

um dos principais deveres da cidadania: pagar tributos”. Isso porque, o Estado 

necessita de recursos financeiros.    

Em outras palavras, é o pagamento dos tributos, vinculada à capacidade 

contributiva dos contribuintes, que ajuda a realizar os ideais previstos no art. 3º da 

Constituição89.  

Excelências, em um Estado que visa a satisfação das necessidades coletivas, 

tem se como necessário que todos aqueles que cumprem os requisitos da 

incidência tributária devem contribuir para financiar os objetivos fundamentais da 

República. Portanto, deixar de tributar algo que se enquadra perfeitamente a um 

comando constitucional - no caso da Recorrente, ao serviço -, estaria ocasionando 

um prejuízo ao princípio da solidariedade.   

 

7.2. Violação ao princípio da igualdade  

 

A Constituição Federal, em seu art. 150, veda à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes em 

situação equivalente.  

Nessa linha, Sacha Calmon90 explica que o preceito da igualdade, disposto na 

Constituição, já é dotado de substância e conteúdo jurídico: é vedado distinguir 

aqueles que juridicamente são iguais. Esse é o enfoque do princípio da igualdade 

mais corrente: uma proibição de distinguir.   

                                                     
88BUFFON, Marciano. Tributação e dignidade humana: entre os direitos e os deveres fundamentais. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 79. 
89  CARRAZZA, Roque Antonio. Ob. cit., p. 103.  

90   COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro – 17. ed. – Rio de Janeiro: 
Forense, 2020, p. 285.  
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Todavia, apesar da Carta Magna admitir, em alguns casos, um tratamento 

diferenciado mais benéfico à uma dada pessoa em razão de particularidades que 

justifiquem regime menos oneroso91, não se verifica esse critério na atividade da 

Recorrente capaz de justificar tal abono.   

Como demonstrado ao longo da presente peça, o núcleo do contrato da 

atividade desenvolvida pela Recorrente é o serviço de transporte, se enquadrando 

perfeitamente no item 16.02 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003.  

Ora, Excelências, atualmente, atividades com o mesmo núcleo contratual são 

devidamente tributadas pelo ISSQN. É o caso dos serviços de táxi, cuja incidência 

do ISSQN foi confirmada pelo STJ, através do AREsp 1.160.270, que afastou a 

ocorrência do fato gerador somente para as cooperativas de táxi. No mesmo 

sentido, está o serviço de transporte individual  de passageiros contratados por 

meio de aplicativos, como Uber, Cabify, 99 pop. Com isso, caso a E. Corte afaste a 

incidência do ISSQN da empresa Recorrente, se  estará conferindo tratamento 

desigual mais benéfico à Recorrente que desenvolve atividade em  pé de igualdade 

com outras e que já possui um grande número de vantagens, interferindo de  modo 

a gerar inadequado desequilíbrio na ordem econômica e violando o princípio 

fundamental  da igualdade, previsto no art. 5º da Constituição92.  

 

7.3. Violação ao princípio da autonomia municipal  

 

A autonomia dos Municípios no território nacional demonstrou-se de suma 

importância ao longo da história do Brasil, na formação do Estado Democrático que 

vivemos hoje, que começou com a formação das Vilas no Brasil Imperial e se 

consolidou nos debates que antecederam à Constituição de 1988, tornando os 

Municípios entes integrantes da Federação, com competências próprias93.   

                                                     
91   Um bom exemplo disso são as instituições de educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos. Isso porque uma vez que a educação é um dever do Estado, ao invés dele cobrar o tributo 
para garantir a prestação do serviço, desonera um ente privado que faz o seu papel. (MACHADO 
SEGUNDO, Hugo de Brito. Código Tributário Nacional. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2018).  
92 CF/88. Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à  propriedade, nos termos seguintes: [...}  
93  CANOTILHO, J. J. Gomes.[ et al.] ; outros autores e coordenadores Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio 
Luiz Streck,  Gilmar Ferreira Mendes. Comentários à Constituição do Brasil – 2. ed. – São Paulo : 
Saraiva Educação, 2018,  p. 1.509 e 1.510.  
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Em razão disso, a Constituição de 1988, em seus artigos 29 e 30, estabeleceu 

a “autonomia política, administrativa e financeira dos Municípios” 94 , sendo 

manifestada pela “competência recebida pelo ente para instituir e aumentar os 

tributos que lhe foram conferidos”95.   

Dentre as competências tributárias municipais, está a de cobrar o ISSQN que, 

conforme estudos do Observatório de Informações Municipais, em 2015, foi 

responsável por 54,06% do montante da receita tributária municipal96.  

Excelências, restou demonstrado ao longo dos presentes memoriais que a 

atividade da Recorrente se configura como um serviço e, portanto, está sujeita ao 

ISSQN. Ora, não se pode impedir que o Município trate de assunto de interesse seu, 

o qual possui importantes repercussões não só na esfera financeira, como também 

na esfera social.  Assim, ao não se permitir que o Município recorrido tribute um 

serviço de sua competência, se está violando o princípio constitucional da 

autonomia municipal, bem como causando embaraço ao próprio sistema 

federativo97.   

 

8. Conclusão  

 

Como plenamente demonstrado nos itens anteriores, a atividade 

desenvolvida pela Requerente deve ser tributada pelo ISSQN, mantendo, assim, as 

decisões das instâncias ordinárias.  

Essa afirmação sustenta-se, resumidamente, pelas seguintes razões.  

Primeiro, pelo fato de que a atividade que a Recorrente desenvolve consiste 

em um serviço que, tendo como base a interpretação econômica ou civilista, deverá 

ser tributada pelo ISSQN, nos termos da competência municipal prevista no art. 156, 

                                                     
94  BARRETO, Aires F. Ob. cit., p. 21.   
95  Idem., p. 21.   
96 BREMAEKER, François E. J. A importância do ISS para os Municípios. Observatório de Informações  
Municipais. Disponível em:  
http://www.oim.tmunicipal.org.br/abre_documento.cfm?arquivo=_repositorio/_oim/_documentos/
119D75C6- D89E-0784-ADA1E07E2F609DE714032017054331.pdf&i=3073. Acesso em: 
10/09/2020. 
97 O qual, frisa-se, á cláusula pétrea de nosso ordenamento (art. 60, §4º, I, da CF/88).  Do mesmo 
modo, destaca-se que os Municípios foram alçados à posição de ente federativo, por força do art. 
1º, da Constituição Federal.  
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III da Constituição.   

Segundo, pelo fato da Recorrente utilizar-se da Inteligência Artificial na 

prestação direta do serviço ao invés de um motorista não desconfigura a incidência 

do imposto. Isso porque, como demonstrado, o esforço humano pode ser 

encontrado quer seja na administração da empresa, quer seja na equipe que 

acompanha o trajeto do transporte. Lado outro, a utilização da inteligência artificial 

em substituição ao motorista convencional consubstancia-se em mero instrumento 

para fins de prestação do serviço almejado, qual seja, o de transporte  

intramunicipal.   

Ademais, ainda que Vossas Excelências entendam a não configuração do 

esforço humano, este não é critério essencial para a aplicação do ISSQN, diante da 

evolução do termo “serviço” no direito privado, o qual fica claro com a definição 

trazida pelo Código de Defesa do Consumidor.   

Terceiro, pelo fato da atividade da Recorrente se enquadrar no item 16.02 da 

lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Texto normativo que, com respaldo na 

Carta Magna, trouxe um rol de atividades que constituir-se-ão fatos geradores de 

incidência do ISSQN. Assim, como a atividade se enquadra perfeitamente em um 

conceito de serviço, deverá ser  desconsiderada a hipótese de uma suposta locação 

de bens móveis, afastando-se, portanto, a incidência da Súmula Vinculante nº 31.  

Por fim, a não incidência do ISSQN acarretará violações a diversos princípios 

constitucionais, o que não se espera, pela virtude e defesa da segurança jurídica. 

Em razão disso, por todas estas conclusões, pede-se o desprovimento do presente  

recurso extraordinário.  

 

9. Pedido  

 

Ante o exposto, e sempre respeitosamente, requer-se o total desprovimento 

do presente Recurso Extraordinário ora interposto para, com base na Constituição 

Federal de 1988, bem como demais dispositivos infraconstitucionais, seja mantida 

integralmente o acórdão prolatado pelo Eg. Tribunal a quo, a fim de ratificar a 

constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre o serviço de transporte prestado 

pela Recorrente.  
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Termos em que,  

Pede deferimento.  

Local…, Data…  

Advogado…  

OAB/XX XXXX 
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº __________________  

RECORRENTE: Sociedade Empresária VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. 

RECORRIDO: Município  

 

O Município, já qualificado nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, por 

intermédio de seu Procurador que ao final subscreve, para fins de apresentar o 

presente memorial, reiterar suas razões de fato e fundamentos de direito que 

ensejam o não provimento  do Recurso Extraordinário apresentado pela Recorrente.  

 

I. DA SÍNTESE FÁTICA  

 

A ação anulatória que ensejou a presente discussão, ajuizada pela sociedade  

empresária VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA., ora Recorrente, em face do  

MUNICÍPIO, ora Recorrido, versa sobre o pedido de inconstitucionalidade da 

cobrança do  Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), para fins de 

obstar a incidência do  respectivo tributo sobre a atividade empresarial 

desenvolvida, qual seja, a prestação de serviço  de transporte individual de 

passageiros realizada por veículos completamente autônomos.  

Em síntese, a Recorrente sustentou violação dos artigos 22, inciso XI e 156, 

inciso III, da Constituição e a ausência de previsão da atividade desenvolvida pela 

sociedade empresária na lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, 

invocando a taxatividade do diploma legal.  

A ação foi julgada improcedente, tanto em primeira instância como pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, considerando o acertado entendimento de 

julgar válida lei local contestada em face de lei federal e da Constituição, uma vez 

que a atividade desenvolvida pela sociedade empresária encontra respaldo na 

legislação pátria, tanto no âmbito constitucional quanto legal. Isso porque a 

tributação incide sobre o serviço efetivamente prestado, de modo que o veículo 
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utilizado, bem como a presença ou não de motorista, não possui qualquer relevância 

para fins tributários.  

Inconformada com as decisões proferidas e diante da inocorrência de 

nulidades processuais, a Recorrente interpôs o presente Recurso Extraordinário 

que, reconhecida a repercussão geral da matéria, teve sua admissibilidade 

concedida. Entretanto, apesar do seguimento do recurso em tela, é inequívoca a 

exatidão da decisão recorrida, a qual encontra-se em conformidade com o 

entendimento deste Supremo Tribunal Federal, bem como está em consonância 

com a melhor doutrina e demais órgãos do Poder Judiciário.  

Desta forma, considerando os argumentos abaixo aduzidos, que já 

ocasionaram o reiterado indeferimento do pleito da Recorrente, o não provimento 

deste recurso é medida que se impõe, mantendo-se na íntegra o acórdão recorrido.  

 

II. DAS RAZÕES PARA O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO   

 

II.1. DA CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DO ISS. OBEDIÊNCIA AO 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

O pleito da Recorrente refere-se à impossibilidade de efetuar o recolhimento 

do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) disposto no artigo 156, inciso 

III, da Constituição Federal, em razão da suposta desobediência, por parte do 

Município Recorrido, ao princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, inciso 

I, também da Carta Magna.  

Contudo, conforme será demonstrado a seguir, tais alegações não 

encontram respaldo no ordenamento jurídico pátrio. 

Da exegese do artigo 156, inciso III, do texto constitucional, extrai-se dois 

elementos importantes e cumulativos para a caracterização da competência 

municipal para o estabelecimento do ISS, quais sejam:  

1. Que os serviços não estejam compreendidos na esfera de competência 

estadual; 2. Que os serviços sejam previamente definidos em lei complementar.  

Quanto ao primeiro aspecto, a presença da expressão “qualquer natureza”, 

induz, de início, a compreensão de que todas as atividades econômicas que se 
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enquadram nessa definição estariam potencialmente sujeitas à incidência do 

imposto municipal.  

No entanto, a própria Constituição faz questão de excepcionar os serviços 

não enquadráveis nesse conceito, atribuindo competência diversa, a exemplo do 

que ocorre com o serviço de transporte intermunicipal e interestadual (disposto no 

art. 155, II, da Carta Magna e submetido à cobrança de ICMS).  

No caso em análise, à semelhança do que ocorre com outras plataformas 

como o Uber, o 99Pop e o Cabify, a atividade desenvolvida pela sociedade 

empresária VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. enquadra-se como serviço de 

transporte remunerado privado individual de passageiros, conforme depreende-se 

da leitura do art. 4º, inciso X, da Lei nº 12.587 – que instituiu as diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana. Observe:  

Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:  

X -transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço 

remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização 

de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por 

usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de 

comunicação em rede.   

O objeto previsto no contrato social da empresa autuada é disponibilizar 

veículos para que seja realizado o transporte de pessoas dentro dos limites do 

Município.  Assim, considerando que o objeto do contrato social prevê a atividade 

econômica que a empresa pretende executar para a geração de receitas do seu 

negócio, é inequívoco que a sociedade empresária adquiriu os veículos autônomos 

com a finalidade de realizar o transporte remunerado de passageiros.  

O pagamento pelo deslocamento é feito mediante cartão de crédito 

registrado pelos usuários previamente cadastrados na plataforma de comunicação 

em rede. O aplicativo que viabiliza a prestação do serviço foi desenvolvido pela 

própria empresa e permite apenas que os usuários cadastrados realizem as 

viagens, de forma que o serviço não é aberto ao público.  

Todavia, para a incidência do ISS não basta que a atividade desenvolvida 

esteja enquadrada como um serviço, o que nos leva ao segundo ponto da 

determinação da competência municipal de tal espécie tributária: necessidade de 
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previsão em lei complementar.  

Ao instituir tal previsão, a teleologia do Constituinte foi restringir o campo de 

incidência de tal tributo, com o objetivo de conferir maior segurança jurídica ao 

contribuinte e ao Fisco. Dessa forma, mesmo que uma atividade desempenhada 

seja considerada serviço e não esteja na esfera de incidência estadual, o tributo só 

será exigível se definido preliminarmente pela espécie legal que exige um quórum 

de maioria absoluta para aprovação.  

Nesse sentido, coube à Lei Complementar nº 116 de 2003, recentemente 

atualizada pela Lei Complementar nº 157 de 2017, definir as atividades que seriam 

alvo de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.  

Entre elas, encontra-se, o item 16, que fragmenta-se nos subitens 16.01 e 

16.02, conforme verifica-se da leitura do excerto abaixo:  

 

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos  Municípios 

e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista 

anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.  

(...)  

16 – Serviços de transporte de natureza municipal.  

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e 

aquaviário de passageiros.  

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. Grifos nossos.  

 

A Lei Complementar nº 157 de 2016, além de inserir ao rol de dispositivos da 

lista anexa à LC nº116 os subitens 16.01 e 16.02, reservando um item ao serviço de 

transporte municipal de natureza coletiva; estabeleceu que os serviços descritos 

nos subitens 7.02, 7.05 e 16.01 não precisam observar a alíquota mínima do ISS, de 

2% (dois por cento), com o intuito de promover a desoneração do transporte 

coletivo.   

Nesse sentido, coube ao subitem 16.02 o enquadramento residual do serviço 

de transporte municipal e, considerando que o item 16.01 regulou expressamente o 

transporte de natureza coletiva, a contrario sensu pode-se dizer que ao subitem 

16.02 subsumem-se os  serviços de natureza individual. Ao voltar o olhar para o 

serviço que está sendo oferecido, é evidente que resta se configurado o serviço de 

transporte municipal, eis que na previsão legal não são feitas quaisquer exigências 



Equipe 402 – Fazenda Municipal  | 681 

 

quanto ao modo como tal serviço é desempenhado.   

Transportar significa “levar de um lugar para outro; conduzir” 1. Assim, o 

serviço de transporte de natureza municipal pode ser entendido como aquele em 

que há gestão da movimentação física de pessoas e/ou bens entre diferentes 

pontos de um mesmo município, por meio de um de um contrato de transporte. Nas 

palavras de Kiyoshi Harada:  

O que interessa para o ISS no item 16 da lista sob comento é o deslocamento 

de pessoas ou coisas de natureza mercantil, pois o que é tributado é a prestação de 

serviço, pelo que o transporte próprio não tem a menor relevância jurídica. Sem  o 

contrato de transporte, isto é, a obrigação de uma das partes da relação jurídica de  

receber pessoas ou coisas para, mediante pagamento, deslocá-las até o ponto de  

destino, não há que se falar em tributação. Logo, o comerciante que vende 

mercadoria para ser entregue no domicílio do comprador não firma contrato de 

transporte, mas de   

compra e venda pelo que não se subsume à hipótese do subitem 16.022. 

Grifos nossos. Ademais, conforme outrora relatado, o objeto previsto no contrato 

social da  empresa autuada é disponibilizar veículos para que seja realizado o 

transporte de pessoas  dentro dos limites do Município, de modo que a finalidade 

da atividade desempenhada pela  Empresa VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. 

é a realização do transporte apenas dentro dos limites territoriais do ente municipal 

no qual possui sede e recebe as chamadas.   

Assim, diferentemente de outras plataformas como a Uber e a 99Pop que 

prestam serviço de natureza intermunicipal, isto é, realizam viagens entre mais de 

um Município e, portanto, não podem ter sua atividade enquadrada no serviço de 

transporte municipal, a  Recorrente limita-se a oferecer o serviço apenas no âmbito 

de um único ente municipal.   

Desse modo, em que pese as atividades desenvolvidas por ambas as 

sociedades empresárias – tanto a Uber/99Pop/Cabify quanto a VÁ E VOLTE PARA 

UMA VIDA NÃO LTDA. – sejam caracterizadas como um serviço de transporte 

                                                     
1FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da língua portuguesa. 5ª. ed. Curitiba: Positivo, 
2010.  
2  HARADA, Kiyoshi. ISS. Exame do item 16 da lista de serviços. Disponível em:  
http://genjuridico.com.br/2018/03/02/iss-exame-do-item-16-da-lista-de-servicos/ 
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remunerado individual de passageiros, nos termos do que dispõe o art. 4º, inciso X, 

da Lei nº 12.587, frisa-se que tais  empresas não são tributadas por prestarem esse 

tipo de serviço, pois, conforme acima  alinhavado, ele NÃO guarnece de previsão em 

lei complementar e, por conseguinte, não apresenta-se passível de incidência do 

ISS.  

À vista disso, o fisco municipal, diante das peculiaridades e nuances do 

serviço desempenhado, realiza a subsunção do fato gerador à norma legal que mais 

se adequa ao caso concreto, especialmente quando o serviço pode ser enquadrado 

em mais de um subitem da lista anexa à Lei Complementar nº 116.  

Na situação que ensejou o presente recurso, desprovido de qualquer esforço 

interpretativo, apenas amparado na leitura do item 16 e subitem 16.02 da Lista 

Anexa à Lei  Complementar nº 116, é possível realizar um enquadramento legal da 

atividade  desempenhada pela Recorrente como serviço de transporte de natureza 

municipal.  

Logo, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade; tampouco em 

vedação ao não confisco, ante a expressa existência de previsão legal para a 

instituição do tributo.  

Ora, é inequívoca a subsunção do fato gerador à prestação do serviço 

previsto no item 16.02 da lista anexa, eis que o veículo utilizado não tem qualquer 

relevância para fins tributários, já que a tributação recai sobre o serviço, não sobre 

os meios utilizados para tal.   

Desta forma, impõe-se a constatação de que o recolhimento do ISS é devido 

pela Recorrente, sendo inafastável o não provimento do presente recurso já sob 

essa perspectiva  inicial.  

 

II.2. DO SUBSIDIÁRIO ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO.  POSSIBILIDADE 

DE REALIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – RE nº 784.439  

 

No tópico anterior, restou-se demonstrada a constitucionalidade e a 

legalidade  da cobrança do ISS e a caracterização do serviço prestado pela 

sociedade empresária VÁ E  VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA como o de 

transporte de natureza municipal, nos  moldes do item 16, subitem 16.02, da lista 
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anexa da Lei Complementar nº 116.  

Contudo, caso esta C. Corte entenda em sentido diverso e não reconheça a 

tributação através do item 16, subitem 16.02, da LC nº. 116/2016, o Município 

Recorrido, ainda em tempo, apresenta embasamento diverso, ratificando a 

subsunção do fato gerador do ISS, a  fim de provar, mais uma vez, que há substrato 

legal para o fato gerador. 

A Recorrente repisa, em suas alegações, a ausência de norma jurídica apta a 

subsumir o caso em discussão, o que acarretaria na impossibilidade de cobrança 

do tributo.   

No entanto, ao aduzir tais fundamentos a contribuinte age de má-fé, pois 

tenta desincumbir-se do seu dever legal de pagar tributo com o intuito de maximizar 

os lucros, olvidando-se da função fiscal e extrafiscal dos tributos.  

Conforme exposto anteriormente, valendo-se somente da leitura e 

interpretação literal do item 16 da LC nº 116 foi possível conferir o correto 

enquadramento legal do tributo.  Agora, amparado nos elementos integrativos de 

interpretação do Direito, mais especificamente da interpretação extensiva, também 

é possível atribuir respaldo legal ao tributo. Veja-se:  

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos  

Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços  

constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade 

preponderante do prestador. (...) 1.03 - Processamento, armazenamento ou 

hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e 

sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.  

Tal subsunção advém do fato de que a tecnologia utilizada na prestação do 

serviço da Recorrente, isto é, a maneira pela qual o serviço é provido, ocorre por 

meio do processamento, armazenamento e trânsito de dados, uma vez que o 

serviço de transporte só ocorre porque o aplicativo é responsável por conectar o 

requerimento efetuado pelo passageiro aos veículos autônomos.  

Destaca-se que tal enquadramento legal é provido segundo a via da  

interpretação extensiva, que em nenhum aspecto confunde-se com a analogia, pois 

conforme  expôs o Desembargador Castro Meira, em sede do REsp nº 121.428/RJ:  

Não se pode confundir analogia com interpretação analógica ou extensiva. A 
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analogia é técnica de integração, vale dizer, recurso de que se vale o operador do 

direito diante de uma lacuna no ordenamento jurídico. Já a interpretação, seja ela 

extensiva ou analógica, objetiva desvendar o sentido e o alcance da norma, para 

então definir-lhe, com certeza, sua extensão. A norma existe, sendo o método 

interpretativo necessário, apenas, para precisar-lhe os contornos3.  

Assim, ante a ausência de lacuna legislativa, já que a prestação do serviço de 

transporte remunerado de passageiros por intermédio de aplicativo possui amparo 

legal no ordenamento jurídico pátrio, não há que se falar em uso de analogia.  

Outrossim, ao usar o termo "congênere" ao final da redação do subitem 1.03, 

o  legislador confere contornos mais extensos à taxatividade da lista. Isso porque 

entende-se por congênere aquilo "que é do mesmo gênero, espécie, tipo, classe, 

modelo, função; que tem  natureza, finalidade ou caráter semelhante ou que tem a 

mesma origem"4, de modo que  atividades semelhantes àquelas expressamente 

descritas podem se subsumir ao dispositivo  legal.  

Dessa maneira, considerando que as normas gerais que instituem tributo 

conformam o tipo mediante preceito conotativo – que pode vir a trazer 

características gerais 5 – como é o caso do congênere, a possibilidade de 

interpretação extensiva da lista anexa à LC nº 116 é inequívoca.  

Tal entendimento encontra respaldo, ainda, em jurisprudência do ano de 

2013, quando no Recurso Especial nº 1.183.210/RJ, de relatoria do Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, a matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que 

demonstra que o caso  indiscutível e concretizado há anos. Segue-se:  

A interpretação extensiva é admitida pela jurisprudência quando a lei 

complementar preconiza a hipótese de incidência do ISS sobre serviços 

congêneres, correlatos, àqueles expressamente previstos na lista anexa6.  

É também nessa direção que encontra-se a manifestação do Procurador-

Geral da  República, em sede do RE nº 784.439, de tema 296, que versava sobre o 

                                                     
3Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 121.428/RJ . Relator Min. Castro Meira, Segunda 
Turma,  julgado em 01/06/2004, publicado no DJ em 16/08/2004. 
4 HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro:  Objetiva, 2001, p. 800.  
5 HARET, Florence. Analogia e Interpretação Extensiva: apontamentos desses institutos no Direito  
Tributário Brasileiro. Disponível em: Revistas USP.  
6 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.183.210/RJ. Relator: Min. Arnaldo Esteves 
Lima, Primeira Turma, julgado em 07/02/2019, publicado no DJe 20/02/2013.  
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caráter taxativo da  lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da 

Constituição Federal:  

Há de se reconhecer que a lista de serviços sujeitos ao ISS é taxativa; todavia, 

quando as características da atividade que se pretende tributar não são estranhas 

às características das atividades próprias dos serviços listados em lei, mas 

inerentes à natureza desses serviços, ou seja, constituam mera variação do aspecto 

material da hipótese de incidência, há de se permitir a incidência do ISS sem que a 

Administração Tributária incorra, com isso, em tributação inconstitucional.7 

No julgamento desse Recurso Extraordinário, em junho de 2020, esta C. Corte 

decidiu acertadamente por manter o seu entendimento já sedimentado, tendo, na 

ocasião, proposto a seguinte tese de repercussão geral:  

É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da  

Constituição Federal, admitindo-se, contundo, a incidência do tributo sobre as 

atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação  

extensiva88.  

Insta salientar que as teses de repercussão geral são de observância 

obrigatória, em função da sistemática de precedentes estabelecida pelo Código de 

Processo Civil de 2015.  De acordo com essa tese, considera-se como não 

fundamentada a decisão judicial que deixar  de seguir precedente invocado pela 

parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em  julgamento ou a 

superação do entendimento, nos termos do art. 489, inciso IV, desse diploma  legal.  

Faz-se mister, portanto, a primazia pelo respeito aos precedentes como uma 

forma de garantir a segurança jurídica e previsibilidade das relações judiciais, de 

modo a não evadir-se do que a legislação expressamente dispõe, tratando a 

sistemática de precedentes como uma forma de orientar a fundamentação do 

magistrado.  

Nessa toada, embora as plataformas como o Uber e o 99Pop sejam 

tributadas em razão da prestação do serviço de intermediação entre o motorista e 

os passageiros e no caso da  sociedade empresária VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA 

                                                     
7 Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 784.439. Relatora: Min. Rosa Weber, julgado 
em  29/06/2020. 
8  Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 784.439. Relatora: Min. Rosa Weber, julgado 
em  29/06/2020. 
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NÃO LTDA o aplicativo por ela  desenvolvido apenas intermediar o contato com os 

passageiros e o pagamento, há um claro  exemplo de mera variação do aspecto 

material da hipótese de incidência.  

Essa variação pode ser verificada porque o tráfego de informações pertinente 

de aplicativos online é mantido, já que ao solicitar o carro pelo aplicativo através do  

smartphone, o requerimento é conectado diretamente ao veículo pela sua rede de  

comunicação.  

Ademais, as características da atividade do aplicativo desenvolvida pela 

empresa não são estranhas às desempenhadas pelas plataformas como Uber, 

99Pop e Cabify, qual seja, a de viabilizar a prestação do serviço de transporte 

privado individual de passageiros. Para tanto, ambos as plataformas valem-se de 

funções semelhantes:  

1. Só permitem o uso do aplicativo e, consequentemente, a realização das 

viagens, por usuários previamente cadastrados; que admitem o acesso à 

localização durante o seu  uso;  

2. Intermediam o pagamento com a operadora do cartão do crédito;  

3. O preço final da passagem tem como critério de cálculo a distância 

percorrida e  tempo.  

Assim, é inegável que as características das plataformas são semelhantes, 

pois retratam aplicativos que foram elaborados com a função primordial de permitir 

a prestação do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros.  

A única diferença entre as plataformas é que, cada vez mais, os serviços 

podem ser oferecidos de maneiras diferentes, de acordo com o arranjo social que a 

tecnologia promove; o que não muda, porém, a essência do que é oferecido, a saber: 

serviço de  transporte.  

Por isso, pautado nos princípios da igualdade e isonomia tributária, o ente 

municipal assegurou o mesmo enquadramento legal conferido a outras plataformas 

que também possibilitam a prestação do serviço de transporte individual de 

passageiros.  

Resta clara, pois, a possibilidade - e necessidade - de aplicação de 

interpretação extensiva no presente caso, tendo como parâmetro orientador a já 

fixada orientação com  relação à forma de tributar as demais plataformas, motivo 
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pelo qual, mais uma vez, pugna se pelo não provimento do presente recurso.  

 

II.3. DA IRRELEVÂNCIA DA PRESENÇA DE MOTORISTA HUMANO PARA  FINS 

TRIBUTÁRIOS  

 

A essência do serviço de transporte remunerado individual de passageiros é 

o deslocamento de pessoas de um lugar para outro por meio de um contrato de 

transporte, de modo que, independente da maneira como ele ocorra (com ou sem a 

presença de motorista)  deve haver a incidência do ISS.  

Explica-se:  

Os motoristas que prestam o serviço de transporte individual remunerado de  

passageiros têm como função primordial a condução do veículo, através do ato de 

dirigir, com o objetivo de transportar o passageiro ao destino previamente por ele 

designado no momento  da solicitação realizada via aplicativo.  

Durante a viagem, o passageiro, à semelhança do que ocorre com o serviço 

de táxi, pode se comunicar verbalmente com o motorista, informando o caminho 

desejado, bem como possíveis alterações no tocante à velocidade.   

No caso do serviço prestado pela sociedade empresária VÁ E VOLTE PARA  

UMA VIDA NÃO LTDA., a rota da viagem pode ser alterada pelo passageiro mediante 

o  simples manuseio do aplicativo, ficando ao critério daquele deixar que o veículo 

autônomo siga  o percurso inicialmente previsto ou solicitar o uso de rota alternativa 

a ser indicada. O mesmo  procedimento pode ser adotado em relação à velocidade, 

desde que respeitado os limites  impostos pela legislação para cada via.  

Diante do exposto, verifica-se que única diferença entre os serviços postos à  

disposição do consumidor no que atine à presença ou não de motorista é a 

comunicação verbal,  que está presente nas plataformas como Uber e 99Pop e 

ausente nos veículos completamente  autônomos, mas que em nada interfere no 

serviço prestado, pois de outro modo a finalidade  pretendida pode ser alcançada.  

Ademais, em que pese o art. 11-B, da Lei nº 12.587, preceituar que o serviço 

de  transporte remunerado privado individual de passageiros somente será 

autorizado ao motorista que cumprir certas condições previamente estabelecidas, 

nos Municípios que optarem pela sua  regulamentação, em nenhum momento fala-
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se acerca da imprescindibilidade desta figura. Veja se:  

Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de 

passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem 

pela sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as 

seguintes condições:   

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que 

contenha a informação de que exerce atividade remunerada;   

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às 

características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal 

e do Distrito Federal;   

III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 

(CRLV);   

IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.  

Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte 

privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos 

nesta Lei e na  regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal 

caracterizará  transporte ilegal de passageiros. 

Da leitura do dispositivo acima colacionado depreende-se que ao estipular 

tais  exigências, a lei visou resguardar a segurança e a confiança do serviço 

prestado, tanto  para os passageiros, quanto para os motoristas, uma vez que 

ambas as partes estão expostas  a riscos físicos – como acidente, assalto, 

sequestro – e morais – como assédio e  constrangimentos.  

Assim, o artigo 11-B, inserido à Lei nº 12.587 em 2018, prescreve que o  

motorista que desenvolve a prestação do serviço seja conhecedor das leis de 

trânsito (inciso I),  respeite as normas de segurança no trânsito (inciso II), mantenha 

o veículo devidamente regular  e em conformidade com os ditames do ordenamento 

jurídico pátrio (III) e tenha uma reputação  ilibada (inciso IV), imputando a 

ilegalidade da prestação do serviço como penalidade ao prestador que não 

obedecer as condições estipuladas.   

Isso significa que o serviço de transporte remunerado privado individual de 

passageiros quando desempenhado com intervenção humana, isto é, com a 

presença de motorista, deve cumprir às condições previstas no art. 11-B, da Lei nº 
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12.587. Mas não simboliza que o serviço só pode ser prestado, 

imprescindivelmente, com auxílio dessa figura.  

Em outras palavras, a lei não dispõe sobre a exclusividade do serviço a ser 

prestado por meio de motorista humano, de modo que os veículos autônomos 

podem desempenhar a prestação do serviço citado em alhures, ante a inexistência 

de qualquer norma proibitiva.  

O art. 11-B, da Lei nº 12.587, apenas preceitua a necessidade de que o 

motorista  siga as recomendações de conduzir o veículo de maneira hábil e 

respeitando às leis de  trânsito em vias públicas sendo tais requisitos seguidos 

pelos carros autônomos, pois os  mesmo são dotados de inteligência artificial (IA) 

e mecanismos de aprimoramento e repetição:  há uma bagagem inicial em relação 

às leis de trânsito e, cada vez mais, a condução é  aperfeiçoada pela repetição e 

aprendizagem por parte da IA.  

Desse modo, não há que se falar em inaptidão humana com fundamento no 

art.  11-B, tendo em vista que embora a figura do motorista seja essencial para 

condução dos veículos, no trato com uma ferramenta que dispensa atuação 

humana, o motorista torna se dispensável e até inexigível.  

Assim sendo, se a teleologia do art. 11-B foi a de garantir a segurança e a 

confiança do serviço prestado, frisa-se que os veículos completamente autônomos 

foram configurados, através dos algoritmos, acerca das normas de trânsito vigente 

no ente municipal no qual desenvolve sua atividade, inclusive, quanto a 

impossibilidade de trafegar em uma velocidade acima da permitida para a via.  

Nesse sentido, uma pesquisa realizada pelo Observatório Nacional de 

Segurança Viária constatou que os veículos autônomos são menos passíveis de se 

envolverem em acidente quando comparados à atuação dos motoristas humanos, 

o que traduz uma maior segurança aos  passageiros, conforme demonstra o excerto 

abaixo disposto:  

 

Dados do Observatório Nacional de Segurança Viária, por exemplo, apontam que  mais 

de 90% dos acidentes de trânsito são causados por falha humana e apenas 5% decorrem 

de falhas mecânicas. Por isso, é cada vez maior o número de carros fabricados a partir 

da utilização de tecnologias em níveis parciais de automação, responsáveis por retirar 

do componente humano algumas atribuições e, consequentemente, reduzir o número 
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dos acidentes.9 Carros fabricados com  tecnologia de nível 1 de automação são capazes 

de reduzir o dano ou evitar o acidente  em 18% do total de ocorrências com vítimas e 

em 34% daqueles com vítimas fatais.10 

 

Como a pesquisa foi realizada no ano de 2017, em um contexto em que 

veículos completamente autônomos – de nível 5 – como o previsto no contrato 

social da sociedade empresária VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. ainda não 

existiam no mercado, o  que espera-se e o que a lógica nos permite inferir é que o 

grau de segurança também tenha  aumentado. Além disso, a ausência de condutor 

humano elimina a existência de quaisquer riscos à ordem moral do passageiro.   

Destaca-se, também, que a empresa possui um grupo de monitoramento de 

ocorrências com os veículos e, no caso de pane ou colisão, uma equipe de socorro, 

composta  também por humanos, é acionada. Os problemas com o veículo, ligados 

à inteligência artificial  ou não, são de responsabilidade da empresa, que possui 

sede no Município Recorrido.  

Desse modo, verifica-se que a adoção de tais medidas por parte da 

Recorrente  atende perfeitamente à finalidade da norma contida no art. 11-B, da Lei 

nº 12.587, qual seja, a  de fornecer segurança e confiança ao cliente em relação ao 

serviço prestado. 

Ademais, frisa-se que o conteúdo do art. 11-B foi redigido em um contexto 

em  que os veículos completamente autônomos não existiam. Assim, diante de 

constante inovação tecnológica típica da contemporaneidade, do qual os carros 

autônomos nível 5 são resultado,  cabe ao intérprete a tarefa de incorporação do 

novo, sob pena de dar causa a um  distanciamento do objetivo da legislação em 

relação ao substrato social ao qual ela dispõe.  

De forma resumida, conclui-se que a disposição acerca do motorista humano 

é estritamente ligada à regulamentação de tal personagem com relação às leis de 

                                                     
9  PINHEIRO, Guilherme Pereira; BORGES, Maria Ruth; MELLO, Flávio Luís de. Danos envolvendo 
veículos  autônomos e a responsabilidade civil do fornecedor apud 90% dos acidentes são causados 
por falhas humanas,  alerta observatório. Observatório Nacional de Segurança Viária. Revista 
Brasileira de Direito Civil – RBDCivil,  Belo Horizonte, v. 21, p. 255, jul./set. 2019.  
10 PINHEIRO, Guilherme Pereira; BORGES, Maria Ruth; MELLO, Flávio Luís de. Danos envolvendo 
veículos  autônomos e a responsabilidade civil do fornecedor. Revista Brasileira de Direito Civil – 
RBDCivil, Belo  Horizonte, v. 21, p. 256, jul./set. 2019.  
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trânsito e às questões de ordens técnicas para pilotagem do veículo.  

Desse modo, no caso em tela não há que se pôr em xeque itens de caráter 

subjetivo - como aptidão de direção para deter Carteira de Habilitação Nacional e 

demais requisitos dos incisos do art. 11-B, da Lei 12.587.  

Isso porque os meios de auferir o adequado desenvolvimento do veículo em 

via pública é através de sua Inteligência Artificial, que, de tão bem desenvolvida, o 

coloca no patamar de autonomia nível 05 - o mais elevado, sendo programado para 

livrar-se de  situações de decisão em que o intelecto humano poderia não ser tão 

efetivo, como em  possíveis acidentes.  

Portanto, a necessidade de motorista não pode ser invocada pela Recorrente 

como forma de escusar-se do alcance lei, uma vez que a ausência de atividade 

humana no trato direto com o veículo não tem qualquer importância para fins de 

incidência do ISS.  

 

II.4. DA INEXISTÊNCIA DE CESSÃO DE BEM MÓVEL – INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA VINCULANTE Nº 31  

 

Na linha dos argumentos expedidos neste memorial, é assentado o 

entendimento de que a atividade desenvolvida pela sociedade empresária VÁ E 

VOLTE PARA UMA VIDA  NÃO LTDA caracteriza-se como um serviço de transporte 

individual de passageiro, esteja ele  enquadrado no subitem 1.03 ou 16.02 da lista 

anexa à Lei Complementar nº 116.  

Entretanto, no intuito de eximir-se do seu dever legal de pagar o tributo, a 

Recorrente invoca em seu pleito a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31, 

afirmando que atua no ramo da locação de bens móveis, já que o conteúdo sumular 

dispõe acerca da inconstitucionalidade da incidência do Imposto Sobre Serviços de 

qualquer natureza (ISS) sobre esse tipo de operação. Para tanto, aduz que a locação 

figura-se como uma obrigação de dar, não de fazer, o que, de pronto, afastaria a 

incidência do imposto municipal em análise.  

Todavia, conforme será explicitado adiante, tais argumentos não merecem 

prosperar.  

Inicialmente, convém salientar que ao referir-se a serviços de qualquer 
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natureza,  o constituinte não os restringiu às obrigações de fazer, já que o raciocínio 

inverso conduziria à  afirmação de que haveria serviço apenas nas prestações de 

fazer, nos termos do que define o  Direito Privado, o que contrasta com a maior 

amplitude semântica do termo adotado pela  Constituição11, de modo que:  

 

A classificação (obrigação de dar e obrigação de fazer) escapa à ratio que legislador 

constitucional pretendeu alcançar, ao elencar os serviços no texto constitucional  

tributáveis pelos impostos (...) qual seja, a de captar todas as atividades empresariais  

cujos produtos fossem serviços sujeitos à remuneração no mercado. Sob este ângulo, 

o conceito de prestação de serviços não tem por premissa a configuração dada pelo 

Direito Civil, mas relacionado ao oferecimento de uma utilidade para outrem, a partir de 

um conjunto de atividades materiais ou imateriais, prestadas com habitualidade e  

intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não com a entrega de bens ao tomador12. 

Grifos nossos.  

 

Nessa senda, com o intuito de traçar diretrizes interpretativas para o conceito 

de  serviço, a jurisprudência desta Corte, em sede do RE nº 651.703, adotou o 

conceito econômico  de serviço, pelo qual ele está relacionado ao oferecimento de 

uma utilidade para outrem, a  partir de um conjunto de atividades materiais ou 

imateriais, prestadas com habitualidade  e intuito de lucro, de forma que tal conceito 

mostra-se desprovido de qualquer premissa  dada pelo Direito Civil no tocante à 

obrigação de dar ou obrigação de fazer13.  

Nesse contexto, não obstante o art. 110, do CTN, preceituar que a lei tributária 

não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e 

formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição 

Federal, pelas Constituições  dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito 

Federal ou dos Municípios, para definir ou  limitar competências tributárias; tal 

disposição não pode ser aplicada ao caso em análise.  

Isso acontece porque o CTN, que tem status de lei complementar, não pode  

estabelecer normas sobre a interpretação da Constituição, sob pena de restar 

vulnerado  o princípio da supremacia constitucional, de maneira que, conforme 

                                                     
11 Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 651.703/PR. Relator: Min. Luiz Fux, julgado 
em  30/10/2018, publicado no DJe em 06/11/2018.  
12 Ibidem.  
13  Ibidem. 
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jurisprudência desta Corte, “a interpretação isolada do art. 110, do CTN, conduz à 

prevalência do método literal, dando aos conceitos de Direito Privado a primazia 

hermenêutica na ordem jurídica, o que resta inconcebível”14.  

Feitas tais considerações, pelas quais mostrou-se que esta Corte Suprema já 

superou o entendimento que contrapõe as obrigações de dar e obrigações de fazer 

para fins de incidência ou não do ISS; passa-se agora à análise dos elementos 

essenciais para a definição do que seria a prestação de serviços e a locação de bens 

móveis, com o escopo de demonstrar que a atividade desempenhada pela 

Recorrente enquadra-se como a prestação do serviço de transporte individual 

remunerado de passageiros.  

Os carros autônomos - ferramenta por meio do qual o serviço é prestado – 

são indiscutivelmente bens móveis, porém, tal característica, por si só, não é 

suficiente para que a caracterização do serviço de locação.  

Isso porque, na locação de um bem móvel, uma das partes (o locador) se 

obriga  a ceder à outra (o locatário) o uso e o gozo de coisa não fungível, mediante 

certa retribuição.  Esse bem é disponibilizado ao locatário de forma que ele utilize 

OU não e, independentemente do uso, a posse direta permanece com àquele.  

Já na prestação de serviços, diferentemente do que acontece na pura e 

simples locação, há uma atitude comissiva por parte do prestador do serviços ou, 

nas palavras do Ministro Celso de Mello 15 , “envolve a prática de atos que 

consubstanciam um praestare ou um  facere”.  

Nessa toada, ao contrário do que visualiza-se no leading case que ensejou a 

edição da Súmula Vinculante nº 31, na qual o locador, ao alugar os guindastes a 

terceiros, não estaria a executar serviço de natureza alguma, já que o serviço em si 

seria realizado pela locadoras, por meio do emprego dos guindastes, no caso em 

apreço verifica-se a realização  de uma ação por parte da Recorrente. Veja-se:  

A posse direta do veículo permanece durante todo o tempo com a sociedade 

empresária, inclusive cabendo a essa o ônus de abastecimento e seguro do veículo, 

bem como a guarda do bem móvel ao final do dia, que ocorrem sob o seu controle e 

                                                     
14 Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 651.703/PR. Relator: Min. Luiz Fux, julgado 
em  30/10/2018, publicado no DJe em 06/11/2018.  
15 Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 603.136/RJ. Relator: Min. Gilmar Mendes, 
Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, publicado no DJe em 16/06/2020. 
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custeio.  

Outrossim, diversamente do caso de uma locação, em que a simples  

disponibilização do bem já legitima a cobrança; a definição do valor a ser pago, no 

presente  caso, ocorre em função da distância percorrida e do tempo. Isso significa 

que se for realizada a chamada dos veículos completamente autônomos por 

intermédio do aplicativo e não ocorrer  deslocamento, não há que se falar em 

cobrança - independentemente do tempo despendido  com a solicitação.  

Explica-se:  

Ao utilizar a função “distância X tempo” como critério de cobrança, tem-se 

que ao zerar a variável DISTÂNCIA, invariavelmente tornaríamos à zero o resultado 

do cálculo e, assim, não haveria qualquer cobrança por parte da Recorrente, já que 

não há sequer a previsão de uma taxa mínima de cobrança. Dessa forma, ainda que 

o veículo seja chamado e disponibilizado, em não havendo deslocamento, inexiste 

pressuposto apto à legitimar a  cobrança.  

Ante o exposto, conclui-se que a ocorrência do efetivo deslocamento revela-

se imprescindível para a efetivação da cobrança, o que coaduna com a posição de 

que há o serviço de transporte em que há deslocamento e não mera locação de bem 

móvel.   

Ora, Ilms. Ministros e Ministras, diante do exposto, como há de se falar em 

locação se a contraprestação é fixada em relação às variáveis TEMPO e DISTÂNCIA 

que, de forma clara e notória, exprimem uma PRESTAÇÃO DE SERVIÇO?  

A própria logística do pleito da Recorrente beira o contrassenso, já que o 

serviço se consuma com o efetivo deslocamento, sendo este INDISPENSÁVEL, 

inclusive para o cálculo da remuneração, não havendo, em nenhum momento, a 

mera transferência de posse, como acontece na locação.  

Diante dos argumentos apresentados, resta-se clara a inaplicabilidade da 

Súmula Vinculante nº 31, ante a ausência da atividade locação, devendo o pleito da 

Recorrente ser, de todo, julgado improcedente.  
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II.5. DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA REGULAR O SERVIÇO  PRESTADO PELOS 

VEÍCULOS AUTÔNOMOS  

 

A sociedade empresária VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA alega ter 

havido usurpação de competência por parte do ente municipal, fundamentando o 

argumento no artigo 22, inciso XI, da Carta Magna, que determina a competência 

privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Em outras palavras, a 

Recorrente aduz que por expressa vedação constitucional, o Município não pode 

legislar acerca dos veículos autônomos, tampouco sobre sua tributação.  

Ocorre que, de acordo com o artigo 30, incisos I e II, da Constituição, compete 

aos Municípios legislar sobre temas afetos ao interesse local e suplementar a 

legislação federal  e estadual de regência, respectivamente.   

Ao dispor desse modo, o constituinte visou resguardar o equilíbrio entre os 

entes federativos pela via do interesse, conferindo à União o trato de normas gerais 

e permitindo ao Município proceder os ajustes necessários para adaptar os 

comandos federais a sua realidade.  E com a questão do trânsito e dos transportes, 

diferente não poderia ser.  

O artigo 11-A, da Lei nº 12.587 – que instituiu as diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana – determina que compete exclusivamente aos 

Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte 

remunerado privado individual de passageiros. Veja-se:  

 

Art. 11-A. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e 

fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de  passageiros 

previsto no inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus territórios.  

 

Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte 

privado  individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão 

observar as  seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança 

e a efetividade  na prestação do serviço: I -efetiva cobrança dos tributos municipais 

devidos pela prestação do serviço.  Grifos nossos.  

Desse modo, o argumento de que o ISS não pode ser recolhido em razão da 

competência privativa da União para tratar sobre o assunto não merece guarida, 
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tendo em vista  que a interpretação do texto constitucional deve ser feita de maneira 

sistemática, isto é,  pressupondo o ordenamento jurídico pátrio como um todo 

unitário, exigindo-se uma análise  simultânea – e não isolada, como pleiteia a 

Recorrente – dos dispositivos 22, inciso XI e 30,  incisos I e II.  

Somando-se a isso, além da lei municipal ter sido editada em conformidade 

com o que preceitua a Lei nº 12.587, cumprindo o disposto no seu art. 11-A, caput 

e inciso I, do parágrafo único do mesmo artigo; verifica-se que ela também obedece 

ao comando constitucional presente no art. 30, III, da Constituição, que determina a 

competência do Município em instituir e arrecadar os tributos de sua alçada.  

Nesse sentido, reitera-se o entendimento exarado pelo Ministério Público 

Federal, no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

449/DF que versou acerca da regulamentação do Uber e aplicativo similares e 

discorre que:  

A regulação jurídica da inovação e da tecnologia em nada se diferencia da 

regulação dos demais fatos e valores da vida humana: se realiza a posteriori. Não é 

possível ao direito antecipar a inovação, isso não significa, entretanto, que o novo 

surja deslocado juridicamente. A compreensão principiológica do direito é a chave-

mestra da força normativa da Constituição pois garante sua permanência mesmo 

quando a sociedade se altera (living constitution). Nesse sentido, toda inovação já 

surge constitucional  principiologicamente regulada16.  

 Inclusive, conforme posicionamento defendido pelo Professor Björn 

Westberg,  não deve haver uma tributação específica para a economia digital posto 

que a sua essência é a mesma da economia tradicional e, assim, as regras gerais 

devem ser aplicadas ou adaptadas  para que as empresas digitais sejam tratadas 

da mesma forma que as outras17.  

Além disso, em consonância com o princípio da neutralidade, a tributação 

deve buscar ser neutra e equitativa entre as formas de comércio eletrônico, bem 

como entre o comércio convencional e o eletrônico, posto que os contribuintes em 

situações similares devem ser submetidos a similares níveis de tributação18.  

                                                     
16 Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 449/DF. 
Relator: Min.  Luiz Fux, julgado em 18/05/2015, publicado no DJe em 13/06/2018.  
17 WESTBERG, Björn. Taxation of the Digital Economy – An EU Perspective. In: European Taxation, v. 
54,  n.12, 2014. Pág. 541.  
18 RENAULT, Felipe Kertesz, Competência tributária internacional e economia digital. Rio de Janeiro: 
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Para tanto, a observância ao princípio da flexibilidade – que se traduz na 

necessidade dos sistemas tributários serem flexíveis e dinâmicos para garantir o 

acompanhamento dos desenvolvimentos tecnológicos e comerciais 19– também 

revela-se  imprescindível.  

Nessa perspectiva, a inexistência de uma legislação específica editada pela 

União para regular o funcionamento dos veículos autônomos, à semelhança do que 

vem acontecendo em alguns país como os EUA, a Noruega e a Inglaterra, não obsta 

a incidência do tributo devido, uma vez que a atividade empresarial desenvolvida 

está gerando uma receita, há  lucratividade com o serviço prestado.  

Dessa forma, a autuação para o recolhimento do ISS está em consonância 

com  o artigo 126, inciso III, do Código Tributário Nacional, que determina que a 

capacidade  tributária passiva independe de estar a pessoa jurídica regularmente 

constituída, bastando que  configure uma unidade econômica ou profissional.   

Dito de outro modo, não é relevante, no caso concreto, para fins de incidência  

da tributação, que haja uma regulação própria acerca dos veículos autônomos, pois 

havendo  geração de receita e cumpridos os demais requisitos previstos em lei, a 

incidência tributária é  devida, até mesmo em cumprimento do princípio do pecunia 

non olet.  

Portanto, a competência municipal para editar normas regulamentadoras 

acerca dos veículos autônomos mostra-se plenamente satisfeita, motivo pelo qual 

requer-se o não provimento do presente recurso.  

 

II.6. DA FUNÇÃO FISCAL E EXTRAFISCAL DO TRIBUTO E O PERIGO DE  OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS-GARANTIA DO DIREITO TRIBUTÁRIO  

 

O Município Recorrido reitera a impossibilidade de concessão do pleito da  

Recorrente no caso em discussão, considerando o arcabouço normativo, 

doutrinário e  jurisprudencial acima exposto.   

No entanto, na hipótese desta C. Corte entender pela reforma do 

entendimento dado pelas instâncias ordinárias, o não provimento deste recurso 

                                                     
Lumen  Juris, 2020. P. 36.  
19 Id. Ibidem.. P. 37. 
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revela-se necessário também para atender às exposições discorridas a partir do 

presente momento.  

A livre iniciativa é fundamento da República Federativa do Brasil e traz 

consigo os preceitos da liberdade de atuação no campo econômico. Contudo, as 

garantias constitucionais citadas não podem tornar-se um óbice à atuação estatal, 

uma vez que encontram limites em diretrizes do ordenamento jurídico pátrio. Esses 

limites são concebidos sob a  designação de funções fiscais e extrafiscais do tributo 

e os princípios-garantia da isonomia, da  livre concorrência e da neutralidade 

tributária.  

A função fiscal consubstancia o dever de colaboração do contribuinte para 

com  a Administração Pública20. Para tanto, o Estado prescreve comportamentos 

passíveis deincidência tributária e, portanto, capazes de gerar receita para o ente 

federativo que o instituiu com a finalidade de sustentar a máquina pública. Nas 

palavras de Jean-Baptiste Say, em seu Tratado de Economia Política:  

 

Tributação é a transferência de uma porção dos produtos nacionais das mãos dos 

indivíduos para as mãos do governo, com o propósito de ser aplicada em despesa ou 

gasto público. Qualquer que seja a denominação que carregue (...) é virtualmente um  

ônus imposto sobre os indivíduos, (...) pelo poder do governante atual, para o  propósito 

de suprir-lhe o consumo que ele possa entender necessário fazer às suas  expensas; 

em resumo, uma imposição, em sentido literal21.  

 

Nesse sentido, ao determinar as situações passíveis de enquadramento 

tributário, o legislador e o aplicador da lei devem atentar-se às orientações que os 

princípios-garantia do direito tributário podem prover.  

Entre esses princípios, encontra-se o da isonomia tributária, que é uma 

particularização do princípio fundamental da igualdade previsto no artigo 5º, caput, 

da Constituição Federal, e visa garantir uma tributação justa, o que não significa que 

as leis tributárias irão tratar todas as pessoas da mesma maneira, mas que 

precisam tratar da mesma maneira as pessoas que se encontrem em situações 

                                                     
20  PAULSEN, Leandro. Capacidade colaborativa: princípio de direito tributário para obrigações 
acessórias  e de terceiros. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. 
21  SAY, Jean-Baptiste. A Treatise on Political Economy. New York: Augustus M. Kelley, 1964.  
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idênticas 22 , conforme depreende-se da leitura do artigo constitucional abaixo 

disposto:  

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: II - instituir tratamento 

desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida 

qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função  por eles exercida, 

independentemente da denominação jurídica dos rendimentos,  títulos ou direitos; 

Grifos nossos.  

 

No caso em apreço, a violação ao princípio da isonomia exsurge do 

tratamento  diferente – qual seja, incidência e não incidência do tributo – dada a 

contribuintes em situação  de equivalência. Veja-se:  

Tanto as empresas como Uber/99Pop/Cabify quanto a VÁ E VOLTE PARA  

UMA VIDA NÃO LTDA têm como resultado da atividade desempenhada o 

fornecimento de  um serviço de transporte.   

Em outras palavras, ambas fornecem ao consumidor, independente da 

maneira como atuam, o serviço de transporte individual de passageiros, de modo 

que a escolha de uma  ou de outra empresa pelos clientes, atenderá a sua pretensão 

inicial que revela-se como objetivo  final de tais plataformas digitais: o 

deslocamento. Destarte, todas as empresas ocupam a posição de prestador de 

serviço, devendo, portanto, serem tributadas da mesma forma.  

Ademais, o resultado da desigualdade tributária promovida pelo tratamento 

diferenciado entre as empresas que prestam serviços equivalentes, além de um 

risco de lesão ao princípio constitucional da isonomia tributária acarreta prejuízos 

à livre concorrência, princípio também expressamente previsto na Carta Magna:  

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre  iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:  (...)  

IV - livre concorrência.  

O princípio constitucional da livre concorrência permite vislumbrar uma 

dimensão que consiste na necessidade de proteção da igualdade de condições de 

                                                     
22 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 2ª ed. São Paulo: Malheiros  
Editores, 1999. p. 300-305. 
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competição no mercado, da qual decorre o dever do Estado de manter a neutralidade 

da tributação, como atividade pública essencial, em relação à concorrência23. A 

neutralidade tributária, por sua vez,  pode ser entendida como o: Princípio de 

finanças públicas pelo qual o tributo não deve provocar no mercado  distorções 

sobre a oferta, a demanda e os preços, a não ser aquelas modificações  intencionais, 

em relação aos fins da política fiscal para os quais tenha sido escolhido.24 

Nesse aspecto, os demais aplicativos de comunicação de rede seriam 

diretamente prejudicados pela redução de custos de que se valeria a Recorrente, 

pois a inobservância da aplicação tributária do ISS ensejaria um cenário de 

concorrência desleal para com as demais empresas ofertantes de tal modalidade de 

transporte privado.   

Isso porque a ausência de tributação poderia proporcionar um cenário de  

modicidade de tarifas da VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO, que tornariam-se 

intensamente aquém do preço convencionalmente ofertado em mercado, criando 

um  desequilíbrio mercadológico e culminando em um claro cenário díspar.  

Sem contar que a receita arrecadatória do Município, com a remota hipótese 

de procedência deste recurso, diminuiria consideravelmente, pois além de não haver 

a entrada da  receita advinda do ISS, o ente municipal ainda terá que arcar com 

gastos extras para a  manutenção da sua infraestrutura, uma vez que a prestação 

de tal serviço é feito com exploração  das vias públicas, implicando em desgaste 

das mesmas.  

Nessa perspectiva, frisa-se que as empresas não são oneradas apenas no 

papel de contribuintes, mas também em virtude dos custos exigidos pela e para a 

sua atuação25. Assim,  o favorecimento causado pelo não recolhimento do ISS por 

parte da Recorrente, não apenas  carece de arrimo constitucional, como também 

encontra-se expressamente vedado pela Carta  Magna, veja-se:  

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 

                                                     
23 LIMA, Ricardo Seibel de Freitas. Livre concorrência e o dever de neutralidade tributária. Dissertação  
(Mestrado em Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 
2005.   
24  JARACH, Dino: Finanzas publicas: esbozo de uma teoria general. Capital Federal, Argentina: 
Gangallo,  1978, p. 309-317. 
25 NABAIS, José Casalta. Por uma liberdade com responsabilidade. Estudos sobre direitos e deveres  
fundamentais. Coimbra: Coimbra editora, 2007.  
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direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos 

imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme 

definidos em lei.  

§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos 

mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.  

A consequência da concorrência desleal que pode se insurgir da discrepância  

entre as tarifas oferecidas por empresas sem incidência de ISS e com incidência de 

ISS é a  dominação do mercado pela sociedade empresária VÁ E VOLTA PARA UMA 

VIDA  NÃO LTDA., por meio da eliminação da concorrência, já que a utilização do 

aplicativo  com tarifas mais barata acarretaria uma migração exacerbada de 

consumidores, em  razão da melhor oferta.   

Assim, a possível procedência de tal recurso poderia sentenciar a perda de 

emprego de diversos motoristas que teriam seu campo de atuação reduzido. A não-

incidência do ISS, além de propiciar uma desigualdade tributária criaria terreno fértil 

para o desemprego e a diminuição da renda de diversas pessoas físicas. Daí a 

necessidade de  primar pela função extrafiscal do tributo.  

Nos ensinamentos de Ataliba:   

Consiste a extrafiscalidade no uso de instrumentos tributários para obtenção 

de  finalidades não arrecadatórias, mas estimulantes, indutoras ou coibidoras de 

comportamentos, tendo em vista outros fins, a realização de outros valores 

constitucionalmente consagrados26.  

No caso em tela, a extrafiscalidade da cobrança do tributo reveste o viés 

coibidor,  pois quando a sociedade empresária VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO 

LTDA. ingressou  no mercado, já haviam outras empresas do mesmo segmento 

desempenhando o serviço de  transporte remunerado individual de passageiros, 

sobre as quais havia o recolhimento do ISS,  de forma que a não incidência do 

referido tributo sobre a atividade dos veículos autônomos  constitui uma grave 

violação aos princípios da livre concorrência e da proteção ao mercado.  

Ademais, embora o Estado deva incentivar a inovação tecnológica 

principalmente quando esta promove o aumento na oferta de serviços do Município, 

                                                     
26 ATALIBA, Geraldo. IPTU: progressividade. Revista de direito tributário. São Paulo, v. 56, abr. / jun. 
1991. 
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dinamizando o mercado, ele também deve prezar para que as definições sobre 

mobilidade urbana considere não apenas o marco das liberdades, mas também as 

garantias de igualdade e do equilíbrio urbano.  

Isto posto, é inconteste que na hipótese de procedência do pleito da 

Recorrente,  o favorecimento fiscal a ela conferido, resultante do não recolhimento 

do ISS, pode ocasionar  a formação de monopólios e nichos de mercado específicos 

em torno da atividade desenvolvida  pela sociedade empresária, acarretando um 

desequilíbrio mercadológico e social no Município  Recorrido e que abre precedente 

para ocorrer nos demais entes municipais brasileiros.  

Por isso, o Município Recorrido pugna pelo não provimento do recurso 

extraordinário que ensejou o presente memorial.   

 

III. DAS CONCLUSÕES  

  

Pelo exposto, é possível concluir que:  

 

i. A atividade desenvolvida pela sociedade empresária VÁ E VOLTE PARA 

UMA VIDA NÃO LTDA. encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio tanto no 

item 16, subitem  16.02 (tópico II.1), quanto no subitem 1.03 (tópico II.2) da Lista 

Anexa à Lei Complementar nº  116/03, em estrita obediência ao princípio da 

legalidade previsto no art. 150, inciso IV, da  Constituição;  

ii. O serviço de transporte individual de passageiros, quando prestado com a  

presença do motorista, deve obediência aos requisitos dispostos no art. 11-B, da 

Lei nº 12.587,  que são de cunho meramente subjetivo. No entanto, isso não 

significa que o serviço só possa  ser desempenhado com o auxílio de tal figura, ante 

a inexistência de qualquer norma proibitiva,  de modo que a ausência de motorista 

não tem qualquer relevância para fins tributários (tópico  II.3);  

iii.Considerando que a Recorrente é responsável pelo abastecimento, seguro 

e  guarda do veículo ao final do dia, que ocorrem sob o seu controle e custeio, não 

há de se falar  em cessão de bem móvel no caso em apreço. Desta feita, não cabe 

invocar a Súmula Vinculante  31, que afirma não ser devida a cobrança de ISS em 

relação à locação de bem móvel (tópico  II.4), eis que, inequivocamente, está 
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caracterizado o serviço de transporte, pois a  contraprestação a ser dada pelo 

consumidor é a do pagamento em função da distância  efetivamente percorrida e 

do tempo gasto para tal;  

iv. O Município Recorrido é competente para a instituição e regulação do ISS 

no caso em tela, já que o art.11-A, da Lei nº 12.587, determina que compete 

exclusivamente aos  entes municipais e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar 

o serviço de transporte  remunerado privado individual de passageiros, em 

consonância com o que dispõe o art. 30,  incisos I, II e III, da Constituição. Ademais, 

a inexistência de normas gerais versando sobre os  veículos autônomos, a ser 

editada pela União, não obsta a incidência do ISS, uma vez que, nos  termos do art. 

126, inciso III, do CTN, para o exercício da capacidade tributária passiva basta  que 

a pessoa jurídica figure-se como uma unidade econômica (tópico II.5);  

v. Por fim, ressalta-se que o não recolhimento do ISS pela Recorrente, além 

de  comprometer a função arrecadatória do Município, implica em lesão aos 

princípios da isonomia  tributária, da livre concorrência e da neutralidade tributária; 

pois ao conceder um tratamento  favorecido ao serviço prestado pela sociedade 

empresária VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA  NÃO LTDA. cria-se um cenário de 

concorrência desleal para com as demais empresas  ofertantes de tal modalidade 

de transporte privado (tópico II.6).  

 

IV. DO PEDIDO  

 

Por todo o exposto, o Município Recorrido comparece, respeitosamente, 

perante Vossas Excelências, com fito de reiterar o pedido formulado nas 

Contrarrazões ao Recurso Extraordinário, a fim de que seja negado provimento ao 

recurso interposto pela Recorrente, nos termos da fundamentação exposta.  

Nestes termos, pede e aguarda deferimento.   

   

Local, data.  

PROCURADOR DO MUNICÍPIO RECORRIDO  

OAB nº... 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL  

 

I. DOS FATOS  

 

Em 30 de junho de 2021, a empresa Vá e Volte Para Uma Vida Não LTDA., ora 

recorrente, foi autuada em razão do não recolhimento do ISS sobre os ganhos 

auferidos através do transporte remunerado, privado e individual de passageiros de 

natureza intramunicipal efetuado por meio de veículos autônomos.  

Em fevereiro de 2021, a sociedade empresária adquiriu carros autônomos 

para disponibilização no mercado nacional e encomendou uma plataforma 

interativa na qual as corridas são solicitadas, conectando o passageiro e o 

automóvel.  

A empresa, com fim de excluir a intermediação existente no modelo negocial 

atual, adquiriu estes veículos de condução inteiramente autônoma para que fosse 

realizado o transporte de passageiros dentro dos limites municipais. Com a 

conclusão da viagem, a empresa recebe integralmente os valores provenientes do 

serviço de transporte intramunicipal, não necessitando, conforme seus 

concorrentes, receber apenas uma porcentagem pela intermediação ou repassar 

esses valores para um terceiro.   

Diante dos fatos narrados, a recorrente ajuizou a presente ação anulatória 

objetivando a desconstituição do auto de infração. Entretanto, em Primeira 

Instância, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos da recorrente, não 

havendo reforma da decisão no Tribunal de Justiça. Inconformada, a recorrente 

interpôs o presente Recurso Extraordinário alegando a inconstitucionalidade da 

exigência do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza -ISSQN sobre a atividade 

de transporte realizada por veículos autônomos.  

Conforme será exposto adiante, de mesmo modo como se verificou nas 

instâncias ordinárias, as alegações da recorrente não devem prosperar, impondo-
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se seja mantida na íntegra a decisão recorrida.   

 

II. DO TIPO CONSTITUCIONAL DE SERVIÇO  

 

II.a) A Lei Complementar nº 116/03 à luz do art. 156, III, da Constituição Federal  

 

Para melhor elucidar as questões de fundo que envolvem o presente caso, 

passa-se à análise da Lei Complementar 116/03 à luz do artigo 156, inciso III, da 

Constituição Federal. 

Conforme será demonstrado neste tópico, o constituinte é claro quando 

define as competências tributárias dos entes federados, União, Distrito Federal e 

municípios. Assim, consoante os fatos acima relatados, não há dúvidas de que a 

atividade exercida pela Recorrente configura prestação de serviços de transportes 

municipal, cabendo aos municípios cobrar imposto sobre as atividades realizadas 

pela empresa. Nesse sentido, dispõe o texto constitucional:  

 

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:  

[...]  

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 

complementar.”  

 

Como se observa, a Carta Constitucional define os municípios como os 

entes competentes para instituir determinados impostos, dentre eles, o imposto 

sobre os serviços de qualquer natureza. E aqui já preenche-se o arranjo necessário 

para a Regra-Matriz de incidência tributária a partir do conteúdo semântico 

constitucional, em que o critério material (prestar serviço), está em consonância 

com o sujeito ativo responsável por instituir o imposto (município).   

Ademais, conforme se depreende do Texto Maior, o constituinte somente 

definiu o município como o ente competente para exigência do tributo, porém, 

quanto ao papel de definir quais os serviços que serão tributados, a Constituição é 

clara ao expressar que cabe ao legislador infraconstitucional. Nesse sentido já 
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expressa Paulo de Barros de Carvalho1:  

 

“Diante da complexidade desse imposto e visando evitar eventuais conflitos de 

competência, o  constituinte houve por bem eleger a lei complementar como veículo 

indutor das  normas jurídicas tributária definidoras de quais sejam os serviços de 

qualquer  natureza, susceptíveis de tributação pelos municípios. Essa é uma das 

matérias que aquele legislador considerou especial e merecedora de maior vigilância, 

demandando disciplina cuidadosa, a ser introduzida no ordenamento mediante 

instrumento normativo de  posiçãointercalar, em decorrência do seu processo 

legislativo mais complexo.”  

 

Isto é, o texto constitucional expressa que a Lei Complementar será taxativa 

quanto ao seu gênero (categoria de serviços listados) e extensiva quanto à espécie 

(categorias expressamente referidas).   

Nesse sentido foi a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no 

julgamento do recurso paradigma do Tema 296 de repercussão geral (RE 784.439). 

Naquela oportunidade, a Min. Rosa Weber decidiu ser “taxativa a lista de serviços 

sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, 

contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços 

elencados em lei em razão da interpretação extensiva"2.  

Nessa linha, com base na jurisprudência do próprio STF, a Ministra 

expressamente registrou que o fato de a Lei Complementar definir os serviços 

tributáveis, não significa que o legislador complementar tenha plena liberdade de 

definir como serviço aquilo que não o é. Isso porque a Lista de Serviços Anexa à Lei 

Complementar é taxativa em gênero, admitindo, contudo, uma interpretação 

extensiva em relação aos itens, de modo a autorizar o enquadramento de atividades 

não previstas expressamente, mas que são inerentes aos serviços nela listados.  

Em outras palavras, o sistema jurídico é complexo e plural, de modo que a 

abertura semântica de conceitos se faz necessária para orientação tanto do 

legislador, ao moldar as situações previstas em lei, quanto ao intérprete ao aplicá-

                                                     
1 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método/ Paulo de Barros Carvalho. 
- 7. ed. rev. - São Paulo: Noeses. 2018. pgs: 790-791. 
2 RE 784439, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020. Ata de 
julgamento publicada DJE nº 175 em 10/07/2020.  
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las. Nesse sentido, a Carta Constitucional se debruça a uma metodologia tipológica, 

em que o tipo, de forma residual, amplia a utilização ao sistema tributário, corolário 

do princípio da segurança jurídica.   

Ao encontro com estas premissas, tanto o antecedente (hipótese) como o 

consequente jurídico da Regra Matriz do referido imposto devem ser previstos na 

própria lei, conforme preleciona o professor Luís Eduardo  Schoueri3. O princípio da 

legalidade previsto no art. 150, inciso I da Constituição Federal e o no art. 97 do 

Código Tributário Nacional, tem por finalidade, além de regular a tributação, 

disciplinar o direito de punir, não criando óbice para sua interpretação e aplicação 

ao caso concreto, porém, regulando que o mesmo deverá estar dentro da previsão 

da norma.   

Assim, a compreensão dos enunciados constitucionais como tipos não 

implica em violação da Carta Magna, mas sim, a sua manutenção em conjunto com 

o princípio da segurança jurídica. Isto é, tal princípio se  mantém em relação a 

guarda dos direitos e do estado de direito ao longo do tempo, não permitindo que 

as garantias  sejam perdidas ou que ocorra a obsolescência em virtude da inovação 

da sociedade. Conforme as palavras do eminente jurista Paulo de Barros Carvalho4:   

  

 “Nesse princípio, que vem impregnado de grande força, podemos sentir com luminosa 

clareza seu vetor imediato, qual seja a realização do primado da segurança jurídica. 

Qualquer agressão a essa sentença constitucional representará, ao mesmo tempo, uma 

investida à estabilidade dos súditos e um ataque direto ao bem da certeza do direito.”  

 

Por conseguinte, conclui-se que o presente caso se trata de inequívoca ação 

em que se modifica o meio pelo qual é prestado o serviço. Isto é, o fato de o serviço 

ser prestado por veículos autônomos em nada modifica sua natureza. Houve uma 

mera modificação do meio da prestação, que é inevitável com o passar do tempo. O 

fim, o objeto da prestação, permanece o mesmo: serviço de transporte.   

Assim, não há como prevalecer qualquer alegação de que haveria a violação 

                                                     
3 Schoueri, Luís Eduardo.Direito tributário. - 9. ed. -São Paulo: Saraiva educação, 2019, p. 308.  
4 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário / Paulo de Barros Carvalho. - 28. ed. 
rev. - São Paulo:  Saraiva Educação. 2018. e-book. Disponível em:   
https://books.google.com.br/books?id=5kJnDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt  
BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=twopage&q&f=false.  
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dos princípios da legalidade e da segurança jurídica, uma vez que, conforme já 

referido pela Exma. Ministra Rosa Weber, “a lista anexa possui taxatividade quanto 

aos serviços porém a interpretação extensiva”, justamente possibilitando a 

perpetuação destes princípios quando se fala em evolução das tecnologias para 

prestação dos mesmos tipos de serviços.  

 

II.b) Os enunciados constitucionais exprimem tipos  

 

A Constituição Federal de 1988, ao dispor sobre as regras de competência 

para instituição dos impostos, exprimiu tipos, e não conceitos, de modo que seus 

enunciados devem ser entendidos e acolhidos dessa forma5. Os tipos diferenciam-

se dos conceitos na medida em que estes se valem de uma única definição, 

apontando uma ou mais características que necessariamente devem ser 

preenchidas pelo objeto (A = a + b + c), enquanto aqueles trazem uma descrição das 

características que preferencialmente devem estar presentes (A = a, b e/ou c)6.   

Isto é, dizer que a CF exprime tipos significa dizer que os enunciados nela 

contidos possuem diversas características que descrevem um todo, mas que, na 

falta de algumas dessas características, a tipicidade de um  determinado objeto em 

análise persiste, uma vez que ele deve possuir outras das características 

essenciais.   

Nesse sentido, Sérgio André Rocha esclarece que o tipo é uma reunião de 

características que podem ou não estar presentes em um determinado objeto que 

se analisa na realidade, de modo que, se o objeto preencher as características 

essenciais e necessárias, ele será enquadrado no tipo, não necessitando, contudo, 

preencher todas as características possíveis, de forma que algumas se tornem 

renunciáveis7.  

Ademais, Luís Eduardo Schoueri ensina que o constituinte de 1988, ao 

distribuir as competências entre os entes federados, não teve a intenção de 

estabelecer limites rígidos em sua disposição, mas sim, de expressar enunciados 

                                                     
5 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª Edição. São Paulo: 2018, p. 257.  
6 ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 5ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2019, p. 165.  
7  RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, Sérgio André. Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário. 
São Paulo:  Quartier Latin, 2008, p. 247 
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fluidos8. Tais enunciados sofrem constantes modificações com a evolução das 

relações jurídicas e sociais, o que significa dizer que, com o progresso científico, 

tecnológico, intelectual e social, o modo como as relações entre as pessoas de 

direito se desenvolvem mudará drasticamente. Do contrário, as necessidades da 

sociedade seriam  problemas que o texto constitucional nunca conseguiria 

alcançar. Sendo assim, é imprescindível compreender a CF  com tipos e suas 

características renunciáveis, de modo que a legislação possa fornecer soluções 

jurídicas  satisfatórias para a complexidade e mutabilidade constante dos fatos 

sociais presentes e futuros.  

Com efeito, tais ensinamentos vão ao encontro dos precedentes desta C. 

Corte, que, ao julgar o Recurso Extraordinário 651.703/PR9, reforçou o entendimento 

de que a CF valeu-se de uma atribuição tipológica nos enunciados constitucionais, 

permitindo uma fluidez e uma mutação face às evoluções tecnológicas e jurídicas. 

Neste sentido:   

"A Constituição, ao dividir competências tributárias, valeu-se eminentemente 

de tipos, e não de  conceitos, estes pressupostos por uma definição clara e a 

indicação exaustiva de todas as notas  que o compõem, permitem a aplicação do 

método subsuntivo, ao passo que aqueles, não se  definem, mas se descrevem, e 

pela sua própria abertura, estão voltados à concretização de valores".  

Posto isso, conclui-se que é suficiente que o objeto em análise possua a 

maioria das características do tipo serviço, ou ainda, as mais relevantes para o caso 

concreto, de modo que todas as demais características renunciáveis do tipo 

possam evoluir e transformar-se para acompanhar a evolução e fluidez social.  

Esclarecido que a Constituição Federal exprime tipos e que, 

consequentemente, ao repartir as  competências tributárias, o constituinte o fez de 

modo tipológico, 10  é forçoso compreender que o termo "serviços  de qualquer 

natureza", empregado pelo art. 156, III, da CF,11  é fluido, em razão da evolução 

tecnológica e da  necessidade de adaptação do direito a seu tempo, possibilitando 

a inclusão ou abandono de certas características que  passaram a ser ou deixaram 

                                                     
8 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8 Edição. São Paulo: 2018, p. 261.  
9RE 651703, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016.  
10 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8 Edição. São Paulo: 2018, p. 261 . 
11  Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...)  
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. 
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de ser tipicamente verificadas com o decorrer do tempo.  

In casu, a atividade exercida pela recorrida é serviço de transporte, mais 

especificamente um serviço de transporte municipal enquadrado no item 16.02 da 

Lista Anexa à Lei Complementar 116/03. Desse modo, assim  como os demais 

serviços presentes na referida Lista, possui características que costumam ser 

tipicamenteverificadas,  mas que não são necessariamente essenciais para 

configurar tal atividade.  

Ademais, tem-se que tal entendimento já vinha sendo adotado por esta C. 

Corte, ao passo que, no julgamento do Recurso Extraordinário 547.245/SC12, o Sr. 

Ministro Joaquim Barbosa afirmou que não há um  conceito que seja incontroverso, 

imutável ou invencível para o termo "serviços de qualquer natureza".   

Portanto, resta evidente que, se a Constituição Federal exprime tipos, esses 

entendidos como enunciados que apresentam características tipicamente 

verificáveis, podendo estar presentes ou não, a atividade realizada pela recorrente 

se caracteriza como serviço de transporte, de modo que possui diversas das 

características que podem ser comumente verificadas neste tipo, como adiante se 

verá.   

 

III. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE   

 

III. a) Da evolução tecnológica na prestação de serviço de transporte  

 

Tendo em vista as situações que são impostas ao Direito devidas às 

evoluções tecnológicas pelas quais as sociedades vêm enfrentando através dos 

séculos, é inadmissível que não sejam enfrentados os dilemas e as novas dinâmicas 

dos meios. O setor de serviços, sobretudo, passa por uma paulatina evolução dos 

meios pelos quais as atividades são prestadas. Em momento anterior, era 

necessário que a figura humana operasse na linha de frente da prestação de 

serviços, o que, atualmente, passou a ser realizado, exclusivamente, por máquinas. 

Contudo, independentemente desta evolução, a necessidade da interação máquina 

                                                     
12RE 547245, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2009. 
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e ser humano permaneceu e permanecerá sempre visando à evolução da utilidade 

a ser desenvolvida.  

Esta utilidade, em um primeiro momento, era desenvolvida por serviços de 

transportes primários no Brasil, os quais se davam por charretes e pelo meio 

hidroviário. Com o progresso científico e tecnológico, passamos a desenvolver, 

durante o segundo reinado, o meio ferroviário e, em seguida, desenvolvemos os 

meios automobilísticos e aéreos. O objeto central é sempre a utilidade a ser 

desenvolvida, neste caso, o serviço de transporte de pessoas e bens. A evolução 

sempre busca resolver os problemas e proporcionar a melhoria da forma da 

prestação desta utilidade13.  

Assim, tal evolução não pode ficar alheia às obrigações que são decorrentes 

de tais atividades. Para corroborar com tal afirmativa, cita-se Kiyoshi Harada:14   

 

“Verifica-se que o número de servic ̧os tributáveis pelo ISS vem evoluindo ao longo do 

tempo, como decorrência natural da descoberta de novas modalidades de servic ̧os, 

impulsionada pela globalizac ̧ão econômica. Iniciou-se com 29 itens de serviços, 

aumentando sucessivamente para 66, 100, 101, atéchegar aos atuais 193 itens de 

serviços[...]”  

 

A partir destas premissas evolutivas, é necessário compreender o objeto 

central do presente caso, ou seja, sobre o que se trata o “Serviço de Transporte 

Intramunicipal Individual”. Conforme define Fernando Menezes de Almeida:   

 

“Em primeiro lugar , trata-se de atividade remunerada; uma atividade cujo prestador  

desenvolve não apenas no exercício de sua liberdade pessoal, mas sim especialmente 

visando  a obter resultados econômicos.  

(…)  

Em segundo lugar, é uma atividade aberta ao público.  

(...)  

Em terceiro lugar, outro dado importante de se pontuar preliminarmente é a existência 

da  novidade tecnológica que permite que tal serviço seja oferecido via plataformas  

                                                     
13 Disponível em: ttps://www.infraestrutura.gov.br/conteudo/136-transportes-no-brasil-sintese-
historica.html. Acesso  em 13/09/2020.  
14  Harada, Kiyoshi. ISS: Doutrina e Prática, 2ª edição. Grupo GEN, 09/2014. pg. 131  
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eletrônicas de internet.”15 

 

Neste sentido, é necessário compreender as diferenças existentes entre as 

diversas empresas que prestam  tais utilidades ao público:  

 

 

A partir da análise do quadro acima, é inequívoca a subsunção da hipótese 

de incidência do imposto sobre o transporte realizado por carros autônomos no 

limite municipal.  

Conforme compreende-se do caso em questão, a recorrente conecta os seus 

carros autônomos aos passageiros, realizando o que outrora configurar-se-ia em 

duas prestações distintas em uma só. Sendo elas o “serviço eletrônico de 

organização da oferta” e “o serviço material cuja oferta é organizada apresentada 

ao consumidor”. O que antes, por meio das plataformas como a Uber, Cabify e 

99Pop, se realizava em duas etapas, a empresa autuada simplifica. A partir do uso 

dos carros autônomos, a empresa soluciona o problema da “necessidade de 

terceiros para realizarem a atividade de transporte individual”, tornando-se a 

prestadora direta do serviço de transporte municipal.  

Ademais, para a correta análise do que se entende atualmente por serviço de 

                                                     
15 REDAC. Direito Municipal e Urbanístico. Sobre o regime jurídico do transporte individual 
remunerado de  passageiros. Menezes, Fernando de Almeirda. 2017. 
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transporte municipal individual, necessária é a análise da Lei nº 12.587/1216, que 

dispõe:  

“Art. 3º O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado 

dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os 

deslocamentos de pessoas e cargas no território do município.  

§1º São modos de transporte urbano:  

I-motorizados,e  

II-não motorizados.  

§2ºOs serviços de transporte urbano são classificados:  

I-quanto ao objeto:  

a) de passageiros;  

b) de cargas;  

II-quanto à característica do serviço:  

a) coletivo;  

b) individual.  

III-quanto à natureza do serviço:  

a) público;  

b) privado;  

(...)  

Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:  

I -transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado 

utilizados  para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da Política 

Nacional de  Mobilidade Urbana;  

II -mobilidade urbana: condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e 

cargas no espaço urbano;  

III - acessibilidade: facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos 

autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor;  

IV -modos de transporte motorizado: modalidades que se utilizam de veículos 

automotores;  

V - modos de transporte não motorizado: modalidades que se utilizam do esforço 

humano ou tração animal;  

(...)  

X -transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço remunerado de 

transporte  de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens 

individualizadas ou  compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários 

                                                     
16 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm. 
Acesso em  13/09/2020. 
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previamente cadastrados em aplicativos  ou outras plataformas de comunicac ̧ão em 

rede.”17  

 

Neste sentido, o papel fundamental do Direito é prestar as devidas 

adaptações bem como a sua aplicação às evoluções de atividades que antes eram 

desenvolvidas da maneira “y” e agora o são da maneira ‘’x’’. Ilustre colacionar a 

perfeita citação de Patrícia Pinheiro sobre o tema:  

 

“Mais do que resolver problema de ordem jurídica, trata-se de enfrentar desafios 

promovidos pela modernidade, pelas alterações cada vez mais rápidas e profundas 

decorrentes do avanço da tecnologia. Como consequências direta dessa evolução, 

mudam a sociedade e os comportamentos humanos. O Direito, a Constituição e o 

Supremo não podem ficar alheios às transformações sob pena de assistirem 

passivamente a inocuidade das normas constitucionais ante o avanço dos fatos.O 

direito sofre influência dessa nova realidade, à qual  deve se ajustar e, a um só tempo, 

conforma-la. A relação é de reciprocidade, ainda que assimétrica, a depender da matéria 

e dos valores em jogo. Nesse sentido se fala da necessidade, e é o que  enfrentamos, 

de uma “reflexão sobre a evolução do Direito para atender à sociedade  digital”18.  

 

O presente caso versa exatamente sobre a evolução citada. As novas formas 

de negócio e de prestações de serviço, que outrora eram inimagináveis, tornaram-

se realidade, de modo que impõem aoDireito enfrentar os novos dilemas. Na medida 

que o constituinte adotou tipos nas regras de competência tributária, torna-se clara 

a aplicação das normas aos fatos. Desta forma, a aplicação de conceitos pelo 

legislador é errônea, visto que a sociedade, à época da edição da CF, não possuía 

poderes premonitórios a respeito do nível de desenvolvimento tecnológico a ser 

alcançado. .   

Conforme todo o exposto, a empresa recorrente enquadra-se perfeitamente 

nos critérios trazidos pela Lei 12.587/12, visto que a empresa efetua serviço de 

transporte urbano municipal motorizado;possui como objeto o  transporte de 

passageiros; tem como característica do serviço ser individual, e a natureza do 

                                                     
17 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13640.htm2. 
Acesso em  13/09/2020.  
18 PINHEIRO, Patrícia. Direito Digital. 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 48 
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serviço ser privada.   

Então, como poderia o direito não reconhecer que a evolução dos meios não 

altera a atividade-fim que é a prestação do serviço de transporte? O meio 

empregado pode variar, conforme já suscitada sua evolução ao longo dos séculos, 

porém o seu fim permanece o mesmo. É com tranquilidade que se afirma e se infere 

o devido enquadramento da empresa ao inciso X, artigo 4º da referida lei como um 

“servic ̧o remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a 

realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas 

exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras 

plataformas  de comunicação em rede.”.  

Nesse sentido, bem elucida Harada:  

 

“O que interessa para o ISS éo deslocamento de pessoas ou coisas de natureza 

mercantil, pois o que é tributado é a prestac ̧ão de servic ̧o, pelo que o transporte próprio 

não tem a menor releva ̂ncia jurídica. Sem o contrato de transporte, isto é, a obrigação 

de uma das  partes da relação jurídica de receber pessoas ou coisas para, mediante 

paga, deslocá-las atéo ponto de destino, não háque se falar em tributação. Logo, o 

comerciante que vende mercadoria para  ser entregue no domicílio do comprador não 

firma contrato de transporte, mas de compra e  venda. Da mesma forma não celebra 

contrato de transporte quem conduz turistas no exercício da atividade turística.”19 

 

A busca pela perfeição e melhoria é atinente à sociedade, sempre visando à 

eliminação dos antigos problemas, como, por exemplo, a erradicação de acidentes 

de trânsito com a implementação dos novos sistemas autônomos. 

Entretanto, o que anteriormente apenas poderia ser executado por um ser 

humano na condução do veículo, nos dias atuais pode ser realizado por uma 

máquina dotada de inteligência artificial e criada unicamente para a realização do 

transporte com a máxima segurança. Na verdade, há uma maior eficiência da 

máquina na execução do transporte se comparada com os seres humanos.  

Outrossim, conforme preceitua a Lei nº 12.587/12 :  

 

“Art. 11-A. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal 

                                                     
19 Harada, Kiyoshi. ISS: Doutrina e Prática, 2ª edição. Grupo GEN, 09/2014. pg. 220 
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regulamentar e  fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de 

passageiros previsto no inciso  X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus territórios. 

(...)  

II - exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros 

(APP) e do  Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores de Vias   

Terrestres (DPVAT);  

 

(...)  

Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros 

previsto no inciso  X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua 

regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes 

condições:  

I -possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha a  

informação de que exerce atividade remunerada;  

II -conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características 

exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal;  

III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); (...)  

Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado 

individual  de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na 

regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal caracterizará 

transporte ilegal de passageiros.” 20 

 

A alegação da empresa de que não estaria prestando um serviço de 

transporte e que quem o faz são os carros de modo autônomo não há prospera em 

virtude deste ser o objeto e o fim central da empresa. Ademais, para que o objeto da 

prestação realizada recorrente seja lícito, precisa estar em consonância com o 

preconizado na lei que instituiu as diretrizes acimas descritas.  

A partir da análise da lei exposta, a empresa necessita dispor dos requisitos 

mínimos para não figurar em transporte ilegal de pessoas, isto pois o carro 

autônomo jamais poderá agir por conta própria, visto que os  requisitos essenciais 

são abarcados pela sua proprietária. Assim, a respectiva responsabilidade em caso 

de qualquer problema de trânsito é conferida a empresa, proprietária dos 

                                                     
20 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.a. 
Acesso em 13/09/2020. 
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automóveis, que necessita indicar uma ou mais pessoas como as responsáveis no 

momento do fato, indicando suas respectivas Carteiras Nacionais de Habilitação 

(CNH).  Torna-se inviável transmutar esta responsabilidade ao tomador do serviço, 

pois este, sempre que utilizasse a plataforma, estaria correndo riscos de assumir 

infrações, bem como colocaria a condicionante de todos os passageiros possuírem 

CNH. Conforme preconizado pelo CONTRAN 21 (Conselho Nacional de Trânsito), 

ainda que seja pessoa jurídica detentora do carro, ela, em caso de infrações, deverá 

indicar o infrator e, no caso, como o carro autônomo não é sujeito de direito, será o 

funcionário ou o próprio dono da empresa em questão.  

Em razão disso, a improcedência da argumentação da recorrente, no sentido 

de que a definição do serviço de transporte não estaria de acordo as normas 

constitucionais, é medida que se impõe. Isso porque, basear-se na ausência de 

figura humana para a descaracterização do serviço é esvaziar o enunciado serviço. 

Como visto, a compreensão dos enunciado constitucional como tipos tem como 

finalidade justamente permitir a compreensão da evolução do meio pelo qual o 

serviço é prestado pelo Direito. Assim, não há dúvidas da existência de serviço na 

atividade ora analisada.  

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre 

evolução do meio como o serviço é prestado, conforme excerto abaixo:  

 

“Ressalte-se que, conforme consta do aresto impugnado, não há confundir o serviço 

com o modo de  prestá-lo.Por exemplo, relativamente ao serviço de pulverização, e não 

de aviação como pensa impetrante, fato gerador é a prestação do serviço de 

pulverização, que vem a ser atividade-fim. Desimporta o modo com são prestados, se 

por meios aéreos, terrestres, etc., que são atividades-meio, e assim igualmente os 

demais. Para vingar a tese da apelante, impunha-se constar na lei, por exemplo,  

'serviços de pulverização por meios terrestres'. Aí, sim, estaria excluída tributação 

quando prestados por meios aéreos. Tendo em vista que na hipótese dos autos o 

Município pretende tributar os serviços de pulverização de lavouras, os quais são 

prestados pela recorrente por meio de aviões, não há falar em analogia, haja vista que a 

Lei Complementar 16/203 prevê expressamente, em seu item 7.13, a tributação desse 

tipo de atividade, não importando o modo pelo qual e é efetivamente realizado.”22  

                                                     
21 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9503.htm. Acesso em 13/09/2020.  
22 AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 999.335 - RS (2008/0002441-4) de relatoria da Ministra 
Denise Arruda.  
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Neste julgamento do STJ, o qual esclarece a valiosa distinção entre o que é 

o serviço propriamente e o modo com que se pode prestá-lo, é reafirmado, de modo 

cristalino, o fato de não importar a maneira como o serviço está sendo prestado, 

mas sim a utilidade que está sendo consignada ao tomador pelo prestador. No 

presente caso, tem-se o prestador e o tomador do serviço, respectivamente, a 

empresa e o passageiro. Cumpre salientar que o veículo autônomo é o mero meio 

pelo qual a prestação do serviço de transporte é realizada pela empresa.  

Portanto, a norma constitucional reconstruída a partir do art. 156, bem como 

do item 16.02 da Lista Anexa, aplicam-se indubitavelmente ao caso concreto, não 

incorrendo em inovação ou nova hipótese de aplicação,  porém um novo meio de 

prestar o serviço de transporte, concedendo a mesma utilidade outrora proposta 

pelos  antigos meios “convencionais”. Acolher a pretensão do contribuinte no 

presente caso implicaria em violação da Constituição, e da própria legislação, uma 

vez que esvaziaria o tipo serviço. A despeito disso, ainda que se compreenda que a 

constituição exprime conceitos, conforme será demonstrado no tópico IV, a 

abertura semântica enquadra-se perfeitamente ao presente caso.   

 

III. b) Do nível de automação do carro   

 

Considerando o exposto acima, é imprescindível verificar o nível de 

automação de carros inédito que se analisa neste caso. Consoante os tópicos 

acima, trata-se de uma consequência da evolução tecnológica do mundo 

globalizado, em que as novas tecnologias estão sendo criadas a passos rápidos, de 

forma que o Direito pouco consegue acompanhar esse desenvolvimento.  

No entanto, isto não justifica que se possa ficar alheio a estas modificações, 

mas sim que se utilize dos mecanismos disponíveis para acompanhar essas 

transformações.   

Os carros utilizados pela ora recorrente, os quais são utilizados para 

prestação de serviços de transporte individual de passageiros, possuem o nível de 

utomação tecnicamente chamado de nível 5, segundo a classificação daSociety Of 

Automotive Engineers(SAE, sigla em inglês). Isto é, devido à Inteligência Artificial e 
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ao Deep Learning23. Estes carros fazem tudo que um motorista humano é capaz, 

sem restrições; podem dirigir sozinhos em cidades, estradas e até mesmo locais 

onde nunca foram mapeados, bastando apenas informar ao sistema de inteligência 

do veículo o local de destino e, assim, o transporte será realizado. 

Para melhor elucidarmos a questão, vejamos as classificações dos níveis de 

automação dos carros, segundo a SAE24:  

 

 

Diante disso, tem-se, no caso em tela, uma clara modificação do meio para o 

cumprimento do objetivo final do serviço em questão, entretanto, o fim continua o 

mesmo: transporte individual de passageiros.   

Ora, Excelências, como poderia serviços similares serem tratados 

distintamente pelo Fisco? Não há dúvidas que tal ação geraria uma evidente afronta 

aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da legalidade e até mesmo da 

isonomia, em que é assegurado aos contribuintes tratamento igualitário perante o 

Fisco.  

Não olvidemos que o debate acerca da utilização da Inteligência Artificial, 

embora recente, já possui diversas discussões no mundo do Direito. No Direito Civil, 

                                                     
23 Deep learning é um tipo de machine learning que treina computadores para realizar tarefas como 
seres humanos, o que inclui reconhecimento de fala, identificação de imagem e previsões. Em vez 
de organizar os dados para serem executados através de equações predefinidas, o deep learning 
configura parâmetros básicos sobre os dados e treina o computador para aprender sozinho através 
do reconhecimento padrões em várias camadas de processamento. 
24  Disponível em: https://www.nhtsa.gov/technology-innovation/automated-vehicles-safety. 
Acesso em 15/08/2020. 
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um dos debates é acerca da responsabilidade civil da IA, em que surgem diversos 

questionamentos sobre os limites destas aos danos decorrentes de atos desses 

robôs.   

Da mesma forma do Direito Civil, vê-se aqui a necessidade de uma análise 

sob novos ângulos e perspectivas, de forma a alcançar uma regulação efetiva e 

eficiente das relações virtuais, haja vista que as bases das regras clássicas do 

direito foram concebidasantes do advento dessas novas tecnologias existentes 

hoje. 

 

 

Considerando todo o exposto, mais uma vez a ora recorrida demonstrou que 

é evidente que o presente caso caracteriza-se pela prestação de serviço de 

transporte, o qual, como é sabido, tem sua tributação prevista na Lei Complementar 

nº 116/03, conforme art. 156, III da Constituição Federal. Portanto, o desprovimento 

do presente recurso por este Tribunal é medida que se impõe.  

 

IV. DA ABERTURA SEMÂNTICA DO CONCEITO DE SERVIÇO 

 

IV.a) OS ENUNCIADOS CONSTITUCIONAIS EXPRIMEM CONCEITOS 

 

Subsidiariamente, não sendo aceito o entendimento em que a Constituição 

Federal deva ter seus enunciados interpretados conforme tipos, mas sim a partir de 

conceitos constitucionais, o conceito de serviço na atividade prestada pela 

recorrente ainda assim é configurado. Portanto, se o texto constitucional não 

exprimir tipos, o mesmo deve ser entendido por conceitos econômicos, ou ainda, 
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por conceitos indeterminados.   

Isto é, independentemente da CF adotar conceitos econômicos -entendidos 

por possuírem “uma vagueza semântica caracterizada pelo conjunto de atividades 

econômicas que não consubstanciam, como produtos, bens materiais’’ 25 -ou 

conceitos indeterminados - caracterizados por possuírem um conteúdo incerto, não 

tendo em sua forma limites exatos de seus enunciados26-é possível evidenciar o 

preenchimento do conceito de serviço e, assim por diante, a existência de serviço 

desempenhado pela empresa.   

Nesse sentido, primeiramente, cumpre destacar a definição imposta ao 

conceito econômico de serviço, qual seja, o “oferecimento de uma utilidade para 

outrem, a partir de um conjunto de atividades imateriais, prestados com 

habitualidade e intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não com a entrega de 

bens ao tomador”. Tal conceito, conjugado com um dos itens constantes na Lista 

Anexa da Lei Complementar 116/2003, fará com que esteja verdadeiramente 

caracterizada a prestação de serviço e, consequentemente, a incidência do Imposto 

Sobre Serviço de Qualquer Natureza.  

A partir de tal definição, depreende-se que o conceito de serviço não tem 

como pressuposto necessário o conceito atribuído ao mesmo tempo pelo Direito 

Civil, o qual pressupõe uma obrigação de fazer. Ora, como já  entendeu esta Colenda 

Corte, em mais de uma oportunidade, a clássica distinção entre as obrigações de 

dar e fazer  não é mais suficiente para enquadrar determinadas atividade no 

conceito de serviço de qualquer natureza. 27  

Nesse sentido, o ex Sr. Ministro Eros Grau, ao relatar o RE 547.245 – RG/SC27 

proclamou que "há serviços, para os efeitos do inciso III do art. 156 da CF, que, por 

serem de qualquer natureza, não consubstanciam típicas obrigações de fazer. 

Raciocínio adverso a este conduziria à afirmação de que haveria serviço apenas nas 

prestações de fazer, nos termos em que define o Direito Privado".   

Na mesma senda, se tomarmos como verdade que o Direito Tributário incide 

apenas sobre situações jurídicas previamente reguladas pelo Direito Civil, 

                                                     
25RE 651703, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016.  
26 RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, Sérgio André. Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário. São 
Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 242. 
27  RE 547245, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 
02/12/2009.  
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estaremos, de alguma maneira, subordinando-o aos outros ramos do direito2829. 

Luís Eduardo Schoueri aponta que o legislador é livre para se vincular, ou não, às 

formas do Direito Privado, de modo que o fato de uma determinada expressão ser 

utilizada pelo Direito Privado não impõe que o intuito da mesma se aplique ao Direito 

Tributário29 . É em reação a esse entendimento que, no início do século XX, na 

Alemanha, surge a concepção econômica, aqui defendida.   

A partir da presente exposição, portanto, verifica-se que a atividade realizada 

pela recorrente enquadra-se perfeitamente no conceito econômico de serviço, ao 

passo que cumpre cada um de seus pressupostos, aqui demonstrados:   

I) oferece utilidade aos passageiros, qual seja, serem transportados do seu 

local de origem ao local de destino;   

II) possui o intuito de lucro, dado que realiza esse transporte em troca de uma 

remuneração; e   

III) sendo uma empresa, os serviços prestados ocorrem com habitualidade, 

podendo se dar a qualquer momento do dia em que os veículos autônomos estejam 

disponibilizados aos usuários do aplicativo.   

Portanto, a atividade imaterial realizada pela sociedade é a própria prestação 

do serviço de transporte que, todavia, não é conjugada com a entrega de bens ao 

tomador/passageiro.   

De outra sorte, os conceitos indeterminados estão presentes naqueles 

enunciados que possuem conteúdo e extensão, em larga medida, incertos30 , de 

modo que são formados por um núcleo conceitual e, também, um halo do conceito. 

Humberto Ávila ensina que "a regra “X” prevê um conceito (X=A), mas esse conceito, 

a seu turno, embora apresente um halo de certeza ou núcleo de significação, pode 

apresentar, em maior ou em menor medida, margens de indeterminação (A = A+ ou 

A-), dependendo da espécie de regra que o prevê e dos princípios a ela atinentes”31.  

                                                     
28  TAMANAHA, Rodolfo. Tributação e Economia Digital: análise do tratamento tributário dos 
rendimentos da computação em nuvem. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Tributário, 2020, p. 
182.  
29 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3ª Edição. São Paulo: 2013, p. 682-683. 
30  ENGISCH, Karl. Introdução ao Pensamento Jurídico. Tradução J. 7ª ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1996, p. 173 citado por RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, Sérgio André. 
Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 242.  
31  ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 5ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2019, p. 
167. 
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Em suas lições, Engisch32 ensina que conceitos que sejam absolutamente 

determinados são praticamente inexistentes no Direito, reduzindo-se basicamente 

aos conceitos numéricos, isto é, conceitos de medidas e valores numéricos, os 

quais não estão em discussão no presente caso.   

Pois bem, se não há conceito totalmente determinável no ordenamento 

jurídico brasileiro, há de se entender que a expressão "serviço de qualquer natureza" 

utilizada pelo art. 156, III, da CF, trata-se de um conceito indeterminado. Ao encontro 

deste posicionamento está o voto do ex Sr. Ministro desta C. Corte, Joaquim 

Barbosa, no julgamento do RE 547.245/SC33:  

 

"Não há um conceito constitucional absoluto, imutável, instituído através dos tempos 

para serviços (...) Nesse sentido, observo que a rápida evolução social tem levado à 

obsolescência de certos conceitos jurídicos arraigados, que não podem permanecer 

impermeáveis a novas avaliações".  

 

De encontro com os posicionamentos referidos acima, Rodolfo Tsunetaka 

Tamanaha entende que "no processo interpretativo-aplicativo do Direito Tributário, 

deve-se buscar a impermeabilidade do sistema tributário com respeito à evolução 

tecnológica (internal tax system impermeability), o que implica dar tratamento 

igualitário aos modelos de negócios convencionais e digitais"34. Portanto, a adoção 

de conceitos indeterminados nos enunciados do texto constituinte, sobretudo em 

relação a objetos que estejam sendo contemplados pelo progresso tecnológico e 

científico, como no caso em questão, deve, de mesma forma, fazer com que a 

evolução digital seja interpretada igualitariamente aos objetos convencionais.   

A partir do exposto, percebe-se, então, que os conceitos com uma certa 

extensão e conteúdos inexatos são verdadeiramente adequados para interpretar a 

prestação de serviço oferecida pela sociedade que disponibiliza carros autônomos, 

uma vez que o desenvolvimento tecnológico ainda não está compreendido 

                                                     
32  ENGISCH, Karl. Introdução ao Pensamento Jurídico. Tradução J. 7ª ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1996, p. 208 e 209 citado por RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, Sérgio André. 
Legalidade e Tipicidade no Direito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 242.  
33 RE 547245, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2009. 
34 TAMANAHA, Rodolfo. Tributação e Economia Digital: análise do tratamento tributário dos 
rendimentos da computação em nuvem. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Tributário, 
2020, p. 191. 
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perfeitamente pela CF.  Desse modo, o texto constitucional deve ser estendido para 

alcançar os serviços prestados pelos diferentes modos das novas tecnologias.   

Portanto, está exaustivamente demonstrado que independentemente da 

adoção de conceito para interpretar o texto constitucional, seja ele econômico ou 

indeterminado, a atividade prestada pela recorrente está verdadeiramente 

caracterizada como serviço. Ou seja, sendo necessário fornecer um benefício para 

outrem, ou ainda, interpretar os enunciados que possuem, em certa medida, 

conteúdo indeterminado, a sociedade, de mesmo modo, prestará serviço de 

transporte de passageiros intramunicipal.   

 

IV. B) Das evoluções dos signos constitucionais  

 

O século XXI está sendo o palco do fenômeno da evolução tecnológica cada 

vez mais disruptiva e  autônoma. Atividades que anteriormente eram executadas 

por seres humanos passaram a ser desempenhadas por robôs e programas 

dotados de inteligência artificial, de modo que a presença humana tornou-se 

dispensável para determinadas tarefas -é a nova era da economia digital. Nesse 

sentido, Rodolfo Tamanaha explica que:  

"Esse novo ambiente de negócios proporcionado pela economia digital não 

apenas impacta os diversos setores econômicos tradicionais (saúde, serviços 

financeiros, educação, produção de  conteúdo, entre outros), como possibilita o 

florescimento de novos modelos de negócios  baseados na Internet, como é o caso 

de aplicativos como Uber (mobilidade urbana), Airbnb  (hospedagem) e Netflix 

(audiovisual) (...)."  

Outrossim, é importante ressaltar que estes novos modelos de negócios não 

romperam com as atividades econômicas classicamente desempenhadas, visto 

que ambas possuem o mesmo objetivo de auferir lucros. O desenvolvimento das 

atividades se dá da mesma forma, com a captação de insumos (físicos ou virtuais), 

o processamento dos mesmos, sua transformação em produtos ou serviços e 

finalmente sua disposição para o consumidor final. O que mudou foi o meio pelo 

qual essas atividades são desempenhadas, mas não a sua finalidade35.  

                                                     
35  TAMANAHA, Rodolfo. Tributação e Economia Digital: análise do tratamento tributário dos 
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Esta afirmação fica clara quando se analisa, a título exemplificativo, dois 

casos: a) a incidência de ICMS sobre softwares e b) a imunidade tributária conferida 

a livros digitais.   

No primeiro caso, esta corte partiu da decisão nos autos dos Recursos 

Extraordinários nº 176.626/SP e nº 199.464/SP, oportunidade que firmou o 

entendimento de que os softwares de prateleira, por serem produzidos e 

comercializados em larga escala, apresentariam a natureza de uma mercadoria. 

Nestes casos, a produção em massa para comercialização de exemplares do corpus 

mechanicumda obra intelectual que se materializa nele não configura licenciamento 

ou cessão de direitos de uso da obra, mas genuínas operações de circulação de 

mercadorias, sujeitas ao ICMS. A jurisprudência entendia que, para fins de 

incidência de ICMS, seria necessário um suporte físico, tendo este entendimento 

sido superado na Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

1.945/MT.  Colaciona-se o voto do Ministro Nelson Jobim que se faz oportuno:  

“(...) O que se tem no comércio de programas de computação? Transfere-se 

um determinado bem que, no caso específico, é uma linguagem matemática binária, 

que compõe os programas de software, dependendo da natureza e sofisticação. 

Pois bem. Como é que se transfere, através de um mecanismo eletrônico, se não se 

tinha acesso à internet? O programa era  conduzido ao consumidor pelas vias de 

um disquete -não estou falando em CD-ROM, e, sim, em programas de 

incorporação. (...) Quando se difunde a Internet, o que se cria? Cria-se a 

possibilidade de você, em vez de receber, comprar o disquete com o programa e, se 

tratar do disquete, colocar no disco rígido, você adquire o mesmo programa, 

acessando o “site” da  empresa distribuidora e escolhe o programa que você quer. 

(...) E como isso é transferido para o seu disco rígido do seu computador? Pelo 

sistema que eles denominam download. (...)  

 

Existem, basicamente, duas formas, hoje, de aquisição de programa de computador:  

uma delas se dá pela tradição material, corpórea de um instrumento que armazena o 

mencionado programa.   

                                                     
rendimentos da computação em nuvem. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Tributário, 2020, 
p. 49-52. 
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Tratava-se de forma usual e a mais comum de aquisição de programa de 

computador.   

 

Entretanto, a revolução da Internet demoliu algumas fronteiras por meio da criação e do 

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 matemáticas binária,  

 

A partir desta decisão, esta Corte já demonstrou que a corporeidade da 

mercadoria, para fins de incidência de ICMS, encontrava-se superada, trazendo a 

abertura do conceito semântico de mercadoria frente a evolução tecnológica que 

vivemos.   

No segundo caso, no contexto de modernização, ao decidir, também, pelo 

alcance da imunidade tributária aos livros digitais, esta C. Corte entendeu que "as 

mudanças históricas e os fatores políticos e sociais presentes na atualidade, seja 

em razão do avanço tecnológico, seja em decorrência da preocupação ambiental, 

justificam a equiparação do “papel”, numa visão panorâmica da realidade e da 

norma, aos suportes utilizados para a publicação dos livros". Nesta senda, o Sr. 

Ministro Dias Toffoli apontou que, para chegar a tal entendimento, é necessário 

invocar uma interpretação evolutiva, pela qual:  

  

“O que é mais relevante não é a occasio legis, a conjuntura em que editada a norma, 

mas a ratio legis, o fundamento racional que a acompanha ao longo de toda a sua 

vigência. Este é o fundamento da chamada interpretação evolutiva. As normas, ensina 

Miguel Reale, valem em razão da realidade de que participam, adquirindo novos 

sentidos ou significados, mesmo quando mantidas inalteradas as suas estruturas 

formais”.  

 

Ora, no caso em tela está-se diante de uma situação que não poderia ser 

especificamente prevista pelo legislador, visto que só foi possibilitada pelos 

avanços tecnológicos ocorridos, principalmente, no século XXI. Desse modo, 
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impende-se que seja realizada uma interpretação evolutiva do item 16.02 da Lista 

Anexa à Lei Complementar 116/03.   

O legislador, ao determinar a tributação de "outros serviços de transporte de 

natureza municipal" não havia como prever a existência de carros autônomos, sem 

a presença de um ser humano no volante. Entretanto, a partir de uma interpretação 

evolutiva e finalística deste enunciado, depreende-se que a intenção do legislador é 

de que sejam tributados quaisquer serviços de transporte de natureza municipal, 

sem ater-se aos meios pelo qual ele se dá.   

In casu, a presença de um condutor ao volante é prescindívelpara que se 

enquadre a atividade prestada pela empresa recorrente como serviço de transporte, 

dado que é apenas o meio pelo qual ela se realiza, mas não é a finalidade da 

tributação. 

Ademais, em consonância com a explicação apresentada anteriormente, a 

atividade realizada pela empresa, surgida no contexto da economia digital, mantém 

a mesma finalidade de transportar pessoas dentro dos limites do Município, não 

havendo um rompimento neste sentido. Desse modo, não há que se aceitar a tese 

do recorrente de que o serviço prestado pela empresa não configura serviço de 

transporte, visto que a mesma mantém a sua finalidade e objetivo, evoluindo apenas 

no meio pela qual se dá.  

 

V. DA NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE nº 31 DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL   

 

Considerando todas as razões acima expostas, percebe-se que não há 

fundamentação à tese da recorrente de que o acórdão ora recorrido teria violado 

preceitos constitucionais. Outrossim, de forma a corroborar com tal afirmação, 

reforça-se que o presente caso se trata, sim, de uma modalidade de prestação de 

serviço de transporte individual e, para isso, elucida-se as razões para o caso em 

tela não se enquadrar em uma modalidade de locação de bens móveis. Vejamos.  

A Súmula Vinculante nº 31 do Supremo Tribunal Federal 36  trata da 

                                                     
36Súmula Vinculante 31: É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer 
natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis. 17/02/2010.  
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inconstitucionalidade da incidência do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 

sobre operações que versem sobre locação de bens móveis. A referida súmula 

possui como leading caseo Recurso Extraordinário nº 116.121/SP, momento em 

que foi decidido pela inconstitucionalidade da expressão ‘’locação de bens móveis’’ 

no item 79 da Lista de serviços anexa ao Decreto lei nº 406/683738 e, portanto, pela 

não incidência do ISS sobre a locação de guindastes. Ou seja, tem-se 

verdadeiramente consolidado o entendimento de que o ISS não incidirá sobre 

locação de bens móveis.  

Não obstante, a atividade realizada pela recorrente não se configura como 

locação de bens móveis, uma vez que os carros autônomos não são locados aos 

seus clientes, mas sim disponibilizados pela sociedade, para que seja realizado, 

autonomamente, o transporte de passageiros. Dessa forma, e conforme as razões 

a seguir expostas, sendo a prestação executada pela empresa o serviço de 

transporte de passageiros, a Súmula Vinculante nº 31 do STF não pode ser aplicada 

ao presente caso, visto que não se trata de locação.   

Conforme o referido julgamento, cumpre primeiramente destacar o que vem 

a ser locação de bens móveis.  Os usuários, quando realizam o contrato de locação 

dos veículos com as locadoras, estão acordando quanto à transferência da posse 

do respectivo bem, momento em que o locatário se torna capaz de usar e gozar da 

coisa em seu poder. Conforme explica Fábio Ulhoa Coelho, “o único meio de ceder 

o uso ou a fruição da coisa infungível é a entrega da posse”38.   

Portanto, é necessária a transferência da posse do bem ao locatário para que 

este possa gozar dos benefícios da coisa e, dessa forma, se dar a locação do bem. 

Ademais, a partir do momento em que o locatário assume a posse do bem, esse 

deve cuidar do mesmo como se fosse seu, conforme artigo 569, inciso I, do Código 

Civil39, assim possuindo sobre ele total responsabilidade, cuidando-o com zelo e 

atenção para evitar, na medida do possível, qualquer deterioração.   

                                                     
37Estabelece normas gerais de direito financeiro, aplicáveis aos impostos sobre operações relativas 
à circulação de mercadorias e sôbre serviços de qualquer natureza, e dá outras providências. 
38 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil, Contratos. 6ª ed. São Paula: Saraiva, 2013, p. 184. 
39 . Art. 569. O locatário é obrigado: I - a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou 
presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado 
como se sua fosse; (...) 
 



734 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

De outra sorte, não havendo a transferência da posse, o locatário não terá o 

potencial de usar e gozar do bem, não ocorrendo, assim, a locação de bem móvel.  

No caso da recorrente, em momento algum a posse do veículo é transferida 

ao passageiro, uma vez que, de modo essencial, não é essa a intenção das partes 

quando realizam tal negócio. Portanto, o passageiro não possui a capacidade de 

utilizar indistintamente do veículo autônomo, apenas fornecer as coordenadas para 

a execução da viagem.   

Como se sabe, no caso concreto da prestação de serviço de transporte 

remunerado privado individual de passageiros, o tomador do serviço não tem a 

possibilidade de fazer o que bem entender com o veículo, mas apenas contata a 

empresa pelo aplicativo, indicando seu local de origem e o local de destino. Ainda, 

o tomador do serviço poderá solicitar a alteração da velocidade em que o veículo se 

locomove e a alteração do trajeto. Entretanto a velocidade será limitada conforme o 

pré estabelecido pela via em que se transita, bem como o trajeto apenas será 

alterado se o veículo autônomo julgar segura a rota indicada.  

Nesse sentido, resta evidente que não existe posse do veículo por parte do 

passageiro, uma vez que o bem continua sob a interferência do prestador do serviço 

durante toda a relação. Ademais, estando o bem   fora do alcance do terceiro, este 

não irá responder sobre qualquer acidente que venha a ocorrer com o veículo 

autônomo.  

Dito isso, é claro que a locação de bens móveis e a atividade aqui discutida 

possuem nítida distinção, de forma que não podem essas duas práticas serem 

tratadas como se igual fossem. Isso porque, também a locação de bens móveis, 

como é cediço, possui diversos requisitos para a sua contratação, o que não restou 

caracterizado no caso em tela.   

Para que um brasileiro possa alugar um veículo na Movida Locação de 

Veículos S.A.40, uma das maiores empresas de aluguel de veículos do país, por 

exemplo, é necessário que determinados requisitos sejam preenchidos, sendo o 

principal deles “possuir Carteira de Habilitação (CNH) definitiva, original e válida 

emitida há 1 ano” o que, por si só, já quebraria a atividade da empresa a partir do 

                                                     
40 Disponível em: https://www.movida.com.br/requisitos-condicoes/. Acesso em 15 de agosto de 
2020. 
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momento em que os usuários para utilizarem necessitam das respectivas carteiras 

de habilitação!  

Ainda, independente da nacionalidade do locatário, este deverá apresentar 

cartão de crédito com emissão bancária e limite disponível para pré-autorização, 

em nome do locatário ou Responsável Financeiro, sendo o valor variável de acordo 

com a categoria do veículo, período, tipo de locação e proteções contratadas.   

Ademais, além da empresa referida anteriormente, observa-se que demais 

empresas no ramo de aluguel de veículos possuem os mesmos ou similares 

requisitos para realizar a locação dos bens móveis, como é o caso da Localiza Rent 

a Car S/A41.   

No caso em tela, de outra sorte, não é evidenciada a necessidade de 

preencher qualquer requisito de idade ou de posse da Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) para solicitar o veículo autônomo através do aplicativo da 

empresa recorrente. Não obstante, é necessário apenas um prévio cadastro com 

informações pessoais e de um cartão de crédito para que seja cobrado o transporte 

de passageiros ao final do percurso, o qual será cobrado de acordo com o tempo 

gasto e distância percorrida até o destino final.   

Assim, novamente, evidencia-se que a empresa, ao prestar o serviço de 

transporte individual de passageiros, não requer que os usuários dos carros tenham 

qualquer compromisso com a condução do veículo em uso, sendo esses apenas os 

responsáveis por indicar qual será o local de origem e o local de destino do trajeto 

a ser percorrido.  

Outrossim, ocorrendo o transporte de passageiros a partir do contato dos 

usuários com o prestador do serviço pelo aplicativo da empresa, tem-se 

perfectibilizada a prestação do serviço de transporte nos moldes acima descritos, a 

qual vem a ser tributada pelo Fisco municipal de acordo com o art. 156, III da 

Constituição Federal em conformidade com o disposto na Lei Complementar 

116/03.   

Portanto, apresentou-se exaustivamente comprovado, através de requisitos 

e da necessária posse do bem móvel, o não enquadramento da atividade realizada 

                                                     
41 Disponível em: https://www.localizahertz.com/brasil/pt-br/tire-suas-duvidas. Acesso em 
15 de agosto de 2020. 
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pela sociedade recorrente em locação de bem móvel e, consequentemente, a não 

aplicação da Súmula Vinculante nº 31 do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, 

sendo prestação de serviço de transporte de natureza intramunicipal a atuação 

desempenhada pela empresa, é corretamente cabível a incidência do ISSQN, sendo 

o desprovimento do presente recurso medida que se impõe.   

 

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conforme colacionado, o contribuinte tenta se esquivar do recolhimento do 

tributo correspondente sob o fundamento de que prestações de serviços de 

transporte por carros autônomos não configuram a hipótese de incidência do 

ISSQN, argumento que, conforme vastamente explorado ao longo das presentes 

razões, logrou-se infrutífero, pois se trata de genuína hipótese de prestação de 

serviço de transporte.  

Considerando o exposto, e a inequívoca subsunção dos fatos às hipóteses 

de incidência do tributo, fica o questionamento aos Excelentíssimos(as) Sr.(a)(s) 

Ministro(a)(s): por qual motivo a recorrente deixa de recolher o valor referente ao 

imposto, sendo que a razão e a atividade-fim da empresa correspondem à 

disponibilização de carros para que realizem transporte, em seu nome, de 

passageiros?  

Inclusive, a partir desta pergunta, cabe ressaltar que o passageiro não possui 

nenhuma ingerência ou dispõe de qualquer direito sobre o carro, apenas pode, 

durante a viagem, alterar o destino final ou a velocidade do veículo.  Fica claro que 

não se trata de aluguel ou qualquer outra forma que não uma prestação clara de 

serviço de transporte pela empresa recorrente. Beira a má-fé a tentativa, por parte 

da recorrente, de alegar que o passageiro pode ter ingerência sobre o veículo ou 

mesmo que o veículo é, por si só, realizador do serviço.  

A empresa então, baseada nestas premissas, omite-se quanto às suas 

obrigações tributárias, limitando-se apenas em dizer que tal atividade não incorre 

na realização do fato jurídico tributável. Tem-se que o presente caso se trata da 

evolução da forma como está sendo prestado o fato jurídico tributável e não de 

alteração do serviço em si desenvolvido. Esta Corte já defendeu, conforme exposto, 
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a evolução de diversos conceitos tanto para abarcar a incidência de tributos, quanto 

para conferir imunidade. Novamente, reitera-se: o que ocorre no presente caso é a 

clara tentativa, por parte da recorrente, de esquivar-se da obrigação legal e 

constitucional do pagamento do tributo devido.  

Excelências, as mudanças históricas e sociais na atualidade em razão do 

avanço tecnológico devem servir de propulsor à superação das incertezas e dos 

dilemas, de forma a trazer os novos fenômenos da vida prática para aplicação de 

uma norma cuja redação permaneça, à primeira vista, obsoleta. O que o contribuinte 

tenta fazer é tornar obsoleta a norma que não o é mais, visto que apenas ocorreu a 

evolução da sua forma e não do seu  conteúdo.  

Dessa feita, resta demonstrado de forma insofismável que o contribuinte 

tenta usar de  subterfúgios para eivar-se da obrigação de pagar o ISS devido pela 

prestação de serviços de transporte  municipal.  

 

VII. DOS PEDIDOS  

 

Ante o exposto, requer seja recebido o presente memorial do Município, de modo 

que:   

a) Seja negado provimento ao recurso extraordinário interposto pela ora 

recorrente, pois ausente  violação à Constituição no acórdão recorrido, conforme as 

razões acima expostas;  

b) Consequentemente, seja declarada, de forma incidental, a 

constitucionalidade da incidência do  Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

prestados pelos carros autônomos da empresa ora recorrente com  fulcro no art. 

156, III, da Constituição Federal, definida por Lei Complementar nº 116/03.   

 

Termos pelos quais, espera deferimento.  

Procuradoria da Fazenda Municipal  

OAB/XX.XXX 
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) MINISTRO(A) DO COLENDO  SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL.  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº __________________   

RECORRENTE: VA E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO 

LTDA.  RECORRIDO: MUNICÍPIO XXXX  

 

O MUNICÍPIO, devidamente qualificado nos autos da ação em 

epígrafe,  vem, por meio de seus procuradores ao final assinados, 

respeitosamente, perante Vossa  Excelência, apresentar o presente MEMORIAL, 

apoiados nas razões de fato e de direito  a seguir expostas.  

 

1) DOS FATOS 

 

Trata-se de recurso extraordinário ajuizado por VÁ E VOLTE PARA  UMA 

VIDA NÃO LTDA contra acórdão que julgou improcedente pedido cujo 

objeto  consistia na anulação de auto de infração imposto a recorrente em razão 

do não  recolhimento do Imposto Sobre Serviços, doravante denominado 

apenas de ISS, incidente  sobre a atividade de transporte de passageiros 

oferecido em carros autônomos, operados  por inteligência artificial.  

Pois bem, como pode ser extraído dos autos e do acórdão recorrido, 

a  recorrente tem como atividade fim disponibilizar veículos para o transporte 

de pessoas, dentro dos limites do Município, ora recorrido. Seus serviços são 

disponibilizados por  meio de uma plataforma virtual que possibilita aos 

clientes se cadastrarem e solicitarem  o serviço de transporte, sendo o 

respectivo pagamento calculado com base numa equação  que leva em 

consideração o espaço percorrido, assim como o período de tempo  despendido 

durante o trajeto.   

Acontece que, por operar com veículos autônomos que dispensam, 

portanto,  a intermediação humana direta, a empresa, ora recorrente, entende 

que sua atividade principal não é comportada pela hipótese de incidência 

definida na lei municipal que  tomou como base os itens 9, 10 e 16, ambos da 

lista anexa de serviços constantes da Lei  complementar de nº. 116/03.  
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Em que pesem as considerações da recorrente, agiu com acerto o 

Tribunal  a quo, como adiante se demonstrará, considerando que o serviço 

prestado configura  efetivamente um serviço de transporte, e ainda que assim 

não se enxergasse, cumpre  assinalar que podemos associá-lo a mesma 

natureza contemplada às plataformas de  tecnologia, como a uber, cabify, uma 

vez que, à semelhança da recorrente, intermedeiam  viagens, sendo toda a 

comunicação com o cliente realizada por meio de uma plataforma  on-line, o 

que naturalmente, atrai idêntica tributação àquela que é imposta às 

empresas  mencionadas, seja considerando o item mencionado acima, seja 

interpretando as  disposições da LC de nº. 116/03 de forma extensiva, como 

autoriza a própria  jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como adiante 

melhor se contém.  

Logo, seja por configurar um serviço de transporte, seja por configurar 

um  serviço de intermediação, devida pois é a incidência tributária na hipótese, 

já que a  atividade desempenhada, conforme demonstrado a seguir, satisfaz 

todos os requisitos que  materializam o fato gerador, a confirmar, portanto, a 

legalidade e a constitucionalidade,  do auto de infração, da lei municipal e do 

acórdão recorrido.  

 

2) DO DIREITO  

 

2.1) DO CONCEITO DE SERVIÇO PARA FINS DE TRIBUTAÇÃO 

NO  ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

A palavra serviço é originária do latim “servitium” 1  e tal expressão 

remete  às circunstâncias históricas relacionadas à servidão e à obediência. 

Todas as relações de  serviços são compostas, em regra, por dois polos que 

exercem um pacto através de uma  relação de desejo e expectativa de 

retribuição, assim como de benefício financeiro futuro.   

                                                     
1 Serviço. In: DICIO, Dicionário Online de Português. 2020. Disponível 
em:  <https://www.dicio.com.br/servico/>. 
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Nessa relação, uma pessoa é incumbida de uma prestação ao passo que 

outra proporcionará uma recompensa pecuniária pelo cumprimento e execução 

dos termos  então estipulados. Ou seja, servir é executar atividades visando 

proporcionar benefícios  àqueles que servimos, em troca de remuneração.   

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, regido sob a Lei n° 

8.078/90,  art. 3°, “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante  remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, 

de crédito e securitária,  salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista”.   

Ainda no que concerne ao conceito, cumpre trazer à baila as palavras 

do  mestre Hugo de Brito Machado, para quem:  

 

“serviço 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  trabalho intelectual como a execução de trabalho ou obra  material”2. 

  

Nesse sentido, cumpre sublinhar que inexiste o dever de 

intervenção  humana direta na prestação do serviço, na medida em que tal 

conceito se satisfaz com a  simples presença de um terceiro gerando 

comodidade a outrem, independente, portanto,  de uso da inteligência artificial 

ou não. Ou seja, o fato de se mediar a prestação do serviço  por meio de carros 

autônomos, movidos por inteligência artificial, não desnatura a  atividade como 

uma prestação de serviços, afinal trata-se apenas de uma tecnologia 

criada  pelo homem como um facilitador e não como uma atividade 

independente da ação  humana, posto que o carro e o software respectivo são 

criações humanas tencionadas a  um fim, no caso, gerar o serviço de transporte 

de passageiros. Este último sim, prestado  efetivamente pela recorrente que 

oferece aplicativo capaz de viabilizar o transporte que  se dá por uma 

ferramenta autônoma, mas que não exclui a alteridade que deve está  presente 

em toda e qualquer prestação de serviços sujeita à tributação.  

                                                     
2 Machado, Hugo de Brito. Imposto sobre serviços – iss na lei complementar n° 116/03 e na 
constituição.  Editora Malheiros, 2010, p. 565. 
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Consoante tal entendimento, esta corte, em julgamento realizado em 

2016,  no Recurso Extraordinário (RE) n° 651.703/PR, assentou entendimento 

de que o conceito  de serviço vai além das obrigações de dar e de fazer atribuído 

pelo direito civil, pois, sob  a ótica do legislador originário, a lógica de captar 

todas as atividades empresárias cujos  produtos fossem serviços sujeitos a 

remuneração no mercado está relacionado com a ideia  de utilidade para 

outrem, desenvolvidos através de um conjuntos de atividades materiais  e 

imateriais, prestadas com habitualidade com o intuito de auferir 

lucro,  independentemente, portanto, da presença humana diretamente 

relacionada.  

Assim, forçoso inferir que a recorrente presta sim serviço relacionados 

ao  transporte, a mobilidade, seja na modalidade prevista nos itens 9 e 10 da 

lista anexa à Lei  Complementar (LC) nº 116/03, enquanto intermediadora, seja, 

na modalidade prevista no  item 16, enquanto executora direta do serviço de 

transporte, na medida em que é  proprietária dos veículos autônomos que 

possibilitam a execução dos serviços. Além  disso, reforça-se que a recorrente, 

como consta inclusive no seu contrato social e nos  registros do CNAE, é 

efetivamente uma empresa destinada ao transporte de passageiros,  sendo 

irrelevante utilizar-se de inteligência artificial ou não.  

Sabe-se, de outro lado, que uma das principais marcas do tempo atual é, 

de  fato, o anseio humano por mobilidade, agilidade, respostas instantâneas e 

outras  aspirações humanas. Nesse diapasão, a tecnologia tem se mostrado 

aliada nesse processo,  pois permite comunicação, deslocamento e outras 

comodidades com agilidade,  instantaneidade e mobilidade. Daí que a Lei de nº 

13.640/18 atenta a essa realidade deu  nova redação à Lei n° 12.587/12, 

alterando o inciso X do art. 4º e acrescentando os artigos  

11-A e 11-B, para estabelecer acerca do conceito de transporte o 

seguinte:  

“Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:(...) X – “transporte remunerado 

privado individual de passageiros:  serviço remunerado de transporte de 

passageiros, não aberto ao  público, para a realização de viagens individualizadas 

ou  compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários  previamente 

cadastrados em aplicativos ou outras plataformas  de comunicação em rede”.  
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Como se nota, o fato do transporte ser realizado por carros autônomos 

é  absolutamente irrelevante.   

Outrossim, acaso houvesse dispensa da incidência tributária no caso, 

estar se-ia, concomitantemente, ferindo-se a isonomia, na medida em que 

outros contribuintes em semelhante condição estão sujeitos à exação em tela, 

como destacado acima e no  próprio auto de infração que se busca 

injustamente anular.  

Pois bem, sendo o transporte viabilizado pela recorrente traduz efetivo 

serviço, cumpre atentar ainda se mencionada atividade está dentro do rol de 

tributação  estabelecida na legislação pertinente ao imposto sobre serviço de 

qualquer natureza  (ISSQN), como já afirmado.  

 

2.2) DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE 

 

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal (CF) 

esclarece  quem tem competência para legislar sobre cada espécie tributária, 

ou seja, ela outorga a  competência e explicita os contornos a serem seguidos 

pelo legislador infraconstitucional.  Não sendo diferente com relação ao ISS, ora 

objeto de discussão. Ela também determina  que na maioria dos tributos, em 

especial no caso dos impostos, caberá à Lei  Complementar (LC), nos termos 

do art. 146, o papel de definir o respectivo fato gerador,  base de cálculo e 

contribuinte, in verbis:  

 

“Art. 146. Cabe à lei complementar: I - dispor sobre conflitos de competência, em 

matéria tributária,  entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; II 

- regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; III - estabelecer 

normas gerais em matéria de legislação  tributária, especialmente sobre: a) 

definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação  aos impostos 

discriminados nesta Constituição, a dos respectivos  fatos geradores, bases de 

cálculo e contribuintes; b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e 

decadência  tributários;”.  

 

Nesse aspecto, o inciso III do art. 156 da CF, determina que caberá 

aos  Municípios e o Distrito Federal o poder de instituir imposto sobre “os 
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serviços de  qualquer natureza, não compreendidos nos art. 155, II, definidos 

em lei complementar”. 

Pois bem, a lei complementar que dispõe sobre o ISSQN é a LC de 

nº.  116/03 que posteriormente sofreu atualizações por meio da LC de nº. 

157/16. No seu art.  1° estabelece que o fato gerador da prestação de serviços 

constantes da lista anexa  interpreta-se de modo extensivo, senão vejamos:  

 

“Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de  competência dos 

Municípios e do Distrito Federal, tem como fato  gerador a prestação de serviços 

constantes da lista anexa, ainda  que esses não se constituam como atividade 

preponderante do  prestador (...) § 4o A incidência do imposto não depende 

da  denominação dada ao serviço prestado”.  

 

Deste entendimento não tem destoado esse egrégio tribunal, que em 

recente  julgado, RE nº 784439, tema 296, com repercussão geral, assentou que: 

“É taxativa a  lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da 

Constituição Federal,  admitindo-se, contudo, a incidência de tributo sobre as 

atividades inerentes aos serviços  elencados em lei em razão da interpretação 

extensiva”.  

A relatora do caso, a Ministra Rosa Weber, asseverou que: “Embora a 

lei  complementar não tenha plena liberdade de qualificar como serviço tudo 

aquilo que  queira, a jurisprudência admite que ela o faça em relação a certas 

atividades econômicas  que não se enquadram diretamente em outra categoria 

jurídica tributável”.  

Ora, mas e o que diz a lei? O item 16, da lista anexa de serviços, 

constante  da Lei Complementar nº. 116/03, permite a tributação dos seguintes 

serviços:  

“16 – Serviços de transporte de natureza municipal.  

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário,  metroviário, 

ferroviário e aquaviário de passageiros. (Redação  dada pela Lei Complementar nº 

157, de 2016)  

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza  municipal. (Incluído pela Lei 

Complementar nº 157, de 2016)”.  

 



Equipe 404 – Fazenda Municipal  | 749 

 

Demais disso, os itens 9 e 10, igualmente da LC de nº. 116/03, 

também  possuem disposição semelhante na medida em que também 

permitem a tributação,  quando ocorram: “9.02 – Agenciamento, organização, 

promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, 

viagens, excursões, hospedagens e  congêneres e 10 – Serviços de 

intermediação e congêneres”.  

Logo, perfeitamente legal a incidência tributária na espécie e 

ainda  constitucional, na medida em que o serviço prestado satisfaz os 

requisitos apontados  acima pela própria Constituição quando estabeleceu a 

competência dos municípios para  tributar tal riqueza. Afinal, como destaca o 

professor Humberto Ávila, “o ordenamento  constitucional tributário pode 

adotar conceitos próprios, mas deve fazê-lo expressamente  (por estipulação 

ou redefinição), pois assim não procedendo, incorpora o termo com 

o  significado comum, seja ele ordinário, seja ele técnico”3. Justamente o que 

sói acontecer  na hipótese com relação ao conceito de serviço.  

Com efeito, pois, vê-se que a legislação é clara em dizer que “a 

incidência  do imposto não depende da denominação dada ao serviço 

prestado”. Tal disposição só  reforça a tese de que, por mais que tenham 

nascido novas tecnologias aptas a  desenvolverem serviços até então 

desconhecidos pelo consumidor, não as fazem  extraordinárias ao ponto de 

inovarem o conceito de serviço. Ou melhor, não se enquadrar  no conceito, haja 

vista que, repisa-se, a lógica é a mesma: alguém, pessoa física ou  jurídica, com 

ou sem intervenção humana, realiza algo para outrem.   

Em síntese, o conceito de serviço não mudou por conta do surgimento 

de  novas tecnologias. Aliás, há de se considerar a ordenação das atividades 

que gravitam no  entorno da norma incidente. A normativa jurídica permaneceu 

estática, pois a lógica do  serviço não mudou: uma pessoa, natural ou jurídica, 

realiza, com meios próprios, um  serviço para outra pessoa natural ou jurídica. 

A atividade é realizar algo para alguém,  dentro de um delimitado espaço, dentro 

de um lapso temporal.   

                                                     
3 ÁVILA, Humberto. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as 
noções de  tipo e conceito. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 50 
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3) DA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL E A MUDANÇA DE CONCEITO DE  SERVIÇO 

 

Ainda que se desconsidere tudo quanto escrito até aqui, cumpre atentar 

que  em última instância, pode-se concluir pela incidência do ISSQN sobre a 

referida  operação, a partir da consideração de que houve mutação 

constitucional do conceito de  serviços para dispensar a intervenção humana 

direta diante das transformações pelas quais  tem passado a sociedade, 

notadamente diante da incorporação da tecnologia nos  processos produtivos, 

sobretudo no que concerne à prestação de serviços.  

Com efeito, pois como sabido, a mutação constitucional permite a 

reanálise  de expressões normativas a luz de novos fatos e de contextos de 

realidade diversos,  justamente com o fito de acompanhar as mudanças sociais, 

econômicas e políticas do  Estado e da sociedade, como no caso, a saber a 

incorporação da inteligência artificial  como ferramenta relevante na atividade 

de prestação de serviços.   

A mutação constitucional, portanto, é ferramenta hábil de mudança 

de  interpretação da constituição e essa mudança se realiza informalmente, 

pois não passa  pelo processo legislativo.   

O fato é que a CF precisa se adequar a realidade a qual ela se insere, e 

é  nesse ponto que ocorre a mutação constitucional. Com efeito, as mudanças, 

sobretudo no  campo econômico estão acontecendo de forma mais acelerada 

que a capacidade do  legislador de legislar. Com isso, a atividade do hermeneuta 

é de suma importância para  que todo um sistema jurídico acompanhe seu 

tempo e preze pela segurança jurídica de  igual maneira.   

Sendo assim, a competência tributária precisa adequar-se a seu 

tempo,  remodelando o conceito para incorporar novas figuras jurídicas, novas 

formas de  negócios, novas formas de se relacionar, como na hipótese.  

 

4) SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

De tudo quanto exposto, pode-se concluir pela necessidade de 

não  provimento do recurso aviado, pois conforme acima elucidado:  
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1. A atividade apresentada pela recorrente estar caracterizada dentro 

da  lista taxativa instituída pela Lei Complementar (LC) 116/03 e 

alterada  pela LC 157/16 que possui interpretação extensiva (itens 9, 

10 e 16),  tornando, portanto, a legislação municipal que amparou o 

auto de  infração legal e constitucional;  

2. A atividade prestada pela recorrente se enquadra em uma 

modalidade de  transporte de passageiro na condição intramunicipal, 

e, portanto, deve ser tributada pelo Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza  (ISSQN), conforme determinado pelo 

ordenamento jurídico vigente; 3. Existe, na espécie, utilidade para 

outrem, desenvolvida através de um  conjunto de atividades 

materiais e imateriais, prestadas com  habitualidade e intuito de 

auferir lucro, sendo irrelevante a intervenção  humana direta;  

4. E mais, modelos de negócios existentes atualmente semelhantes, 

os citados, como Uber e Cabify, são atualmente tributados pelo 

ISSQN,  como visto, sendo contra o princípio da isonomia excluir a 

recorrente da  incidência em tela.  

 

5) DO PEDIDO   

 

Diante do exposto, vem o recorrido, respeitosamente perante V. 

Exas.,  ratificar todas as argumentações postas até o presente momento, 

pugnando, ao final, que  seja NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO interposto 

pelo Recorrente, nos  termos da fundamentação exposta.  

 

Termos em que,  

 pede o deferimento.  

Local e data  

Procurador  
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO COLENDO SUPREMO  

TRIBUNAL FEDERAL  

 

1. DOS FATOS  

 

1. Trata-se de Recurso Extraordinário (“RE”) interposto por VÁ E VOLTE PARA  

UMA VIDA NÃO LTDA. (doravante “Recorrente”) em face do Município Recorrido  

(“Município”) por meio do qual objetiva ver declarada a inconstitucionalidade da  

exigência de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (“ISS”) incidente 

sobre a  atividade por ela desenvolvida mediante utilização de carros autônomo 

acionáveis a partir  de plataformas online, enquadradas como serviço de 

transporte individual de passageiros.  

2. Em apertada síntese, logo que se tornaram disponíveis no mercado, em 

fevereiro de 2021, a Recorrente adquiriu diversas unidades de veículos de 

condução autônoma com a finalidade de utilizá-los para, em conjunto com a 

plataforma por ela desenvolvida, prestar serviço de transporte individual de 

passageiros.  

3. Para tomar o referido serviço, o procedimento é análogo aos aplicativos de 

transporte de conhecimento geral, como Uber e 99Taxi: seus clientes acessam 

a plataforma, disponível em seus smartphones, por meio da qual é possível 

chamar um desses veículos. Este, por sua vez, recolhe e conduz o passageiro 

aos locais pré-determinados, sem prejuízo de eventual alteração ao longo da 

viagem, desde que circunscritos aos limites territoriais do Município Autuante.  

4. Além do destino, também é facultado ao usuário alteração de rota e 

velocidade desenvolvida pelo automóvel, comandos que podem ser recusados 

caso entendidos como inviáveis, inseguros ou infrinjam normas de trânsito, o 

que evidencia elevado grau de customização à vontade dos clientes.  

5. A Recorrente conta também com equipes humanas de resgate, 

permanentemente disponíveis para intervenção em caso de acidentes ou panes, 

bem como equipes de programação, cujo objetivo é o aprimoramento do serviço 

prestado.   

6. Por fim, a atividade desenvolvida tem como contraprestação o preço 
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calculado a partir dos critérios de distância percorrida e tempo, sendo a 

cobrança feita por meio de cartão de crédito previamente cadastrado pelo 

usuário da plataforma.  

7. Não há qualquer destaque entre a parcela do pagamento que remunera os 

custos incorridos pela locomoção ou pelas equipes humanas acima referidas, 

de tal sorte que podem ser consideradas todas partes de um mesmo serviço.  

8. Instaurado processo de fiscalização pelo Município, verificou-se que a 

Recorrente não submetia as receitas decorrentes da referida prestação de 

serviço à tributação. 9. Diante deste cenário, e com fulcro no art. 156, inciso III, 

da Constituição Federal, de 1988 (“CF/88”); na Lei Complementar n°116/03 (“LC 

116/03”); bem como na Lei Orgânica Municipal, foi lavrado Auto de Infração em 

face da Recorrente por conta da ausência de recolhimento de ISS sobre os 

valores decorrentes da prestação do referido serviço, enquadrado no item 16.02 

da Lista Anexa da LC 157/16 (“Outros serviços de transporte de natureza 

municipal”).  

10. Irresignado por entender como indevida a autuação, a Recorrente ingressou 

com ação judicial em que contesta a autuação fazendária. Em decorrência de 

sucessivos julgamentos que mantiveram o crédito tributário, a Recorrente 

interpôs o presente RE sustentando a inconstitucionalidade da exigência em 

comento.  

 

2. SÍNTESE DOS ARGUMENTOS  

 

11. Ainda antes de passarmos à análise de mérito do pleito da Recorrente, 

cumpre delimitarmos o objeto deste RE a fim de garantir o respeito aos limites, 

tanto da competência deste Colegiado, como aqueles impostos pelo tipo de 

análise pretendida (controle difuso e concreto), bem como do próprio pedido.  

12. Em suas razões, a Recorrente desenvolve argumentos que podem ser 

seccionados em três etapas: (i) afirma que a CF/88, quando da distribuição de 

competência tributária, lançou mão de conceitos jurídicos estanques e 

imutáveis; (ii) para tais conceitos, deveria supostamente ser atribuída a mesma 

significação da legislação de Direito Privado, por conta do art. 110 do Código 
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Tributário Nacional (“CTN”). Consequentemente, alega que o termo “serviços”, 

cerne da materialidade do ISS, implicaria necessariamente uma obrigação de 

fazer concretizada por meio de um esforço humano; (iii) conclui 

equivocadamente que sua atividade principal não consiste em serviço de 

transporte, uma vez que os carros por ela empregados contam com grau 

máximo de autonomia.   

13. Subsidiariamente, afirma ter havido enquadramento equivocado do serviço 

prestado.  

14. Conforme restará detalhadamente demonstrado, razão não assiste à 

Recorrente.  Inicialmente, a peça recursal parte do pressuposto equivocado de 

que a CF/88 se valeu de conceitos para distribuição de competência tributária, 

quando, na verdade, a opção do  constituinte foi pela utilização de tipos. Tal fato 

já é suficiente para infirmar integralmente seu pleito.  

15. Mas ainda que assim não se entenda, apontaremos que a significação dos 

supostos conceitos com base no que denominaremos “concepção civilista” foi 

adotada por este tribunal por curto espaço de tempo, mas representa 

entendimento que há mais de década não prevalece, tanto na doutrina como na 

jurisprudencial, especialmente a deste Tribunal.  

16. Assim, também a significação demasiadamente restritiva dos supostos 

conceitos pretendidos pela Recorrente deve ser negada, de tal sorte que a 

interpretação adotada por esta Autoridade Autuante foi acertada.  

17. Por fim, restará devidamente comprovado o correto enquadramento da 

atividade desempenhada pela Recorrente – que é serviço – no item 16.02 da 

Lista Anexa da LC  116/03, incluído pela LC 157/16.  

 

2.1. Da delimitação temática do recurso 

   

18. Levando-se em consideração os cinco critérios que compõem a regra 

matriz da hipótese de incidência do ISS – material, espacial, temporal, 

quantitativo e pessoal –, a Recorrente contesta exclusivamente o primeiro, isto 

é, o aspecto material.  

19. Em termos espaciais, a atividade é inquestionavelmente desempenhada 
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dentro dos limites do município da Fazenda autuante; tampouco há 

questionamento em relação ao período autuado, não se discutindo o critério 

temporal; não se contesta, ainda, a aplicação da alíquota e base de cálculo 

sobre item da Lista Anexa no qual a atividade foi enquadrada, o que configura o 

aspecto quantitativo do referido imposto.  

20. Por fim, quanto ao critério pessoal, todos os elementos do caso apontam 

para a Recorrente como a única contribuinte da exigência tributária em questão: 

é ela quem celebra contrato de prestação de serviço, a quem a contraprestação 

é direcionada, quem suporta custos da atividade e, por fim, a responsável pelos 

riscos da operação.  

21. Não há, pois, qualquer contestação em relação aos demais critérios, de tal 

sorte que, comprovada a compatibilidade material entre a hipótese de 

incidência do ISS e a atividade desempenhada pela Recorrente, a legitimidade 

e retidão do lançamento ora questionado se fará inquestionável.  

22. Feitas tais delimitações, passa-se à contestação, item-a-item dos 

fundamentos apresentados pela Recorrente.  

 

3. DO DIREITO  

 

23. Ao fundamentar seu pleito pela inconstitucionalidade da exigência fiscal, a 

Recorrente, em síntese, afirma que a atividade por ela desempenhada não 

representaria materialidade apta a ensejar a incidência de ISS em decorrência 

do fato de que as operações são executadas por veículos com grau máximo de 

autonomia, não representando típicas obrigações de fazer por não sofrerem 

interferência da atuação humana. Tal pretensão não merece provimento, pelos 

motivos expostos a seguir. 

 

3.1. Novas tecnologias e o sistema tributário brasileiro  

 

24. É inegável que na medida em que a humanidade avança em questões 

relacionadas à tecnologia, novas realidades surgem. Ainda assim, se de um 

lado a ciência pode ser percebida como um obstáculo a ser transposto, por 
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outro, ela também representa um dos maiores incentivos ao contínuo 

melhoramento e aperfeiçoamento do Direito, especialmente na seara tributária.  

25. É de se observar, no entanto, que além da criação de modelos de negócios 

totalmente disruptivos e as consequentes mudanças estruturais na sociedade, 

é fato que a tecnologia por vezes nada mais faz senão conferir nova roupagem 

a velhas práticas.  

26. Exemplo evidente é o caso do livro eletrônico (e-book), fruto direto da 

disseminação e democratização do acesso à tecnologia, que não apresenta 

distinções1 jurídico-tributárias suficientes para ser tratado de modo distinto do 

livro em papel2-3.  

 27. Diante deste cenário, partindo do pressuposto de que o mundo jurídico 

seleciona elementos do mundo real para atribuir-lhes relevância jurídica, a boa 

técnica jurídica tem de ser apta a distinguir realidades sociais e econômicas 

que ainda não compõem a  realidade jurídica daquelas já anteriormente 

integradas, mas que apenas se apresentam de  forma distinta, mantendo-se 

idêntica em sua essência.   

28. Trata-se da conhecida lição de Pontes de Miranda, no sentido de ser pela 

incidência de regra jurídica, dotada de função adjetivadora, que os fatos do 

mundo fenomênico entram no mundo jurídico, tornando-se fatos jurídicos4.  

29. Essa mesma distinção entre mundo fático e mundo jurídico também 

encontra respaldo na doutrina tributária especializada5, sendo, por exemplo, 

alicerce principal utilizado por Geraldo Ataliba em seu estudo seminal sobre o 

                                                     
1 Prevalece aqui a distinção entre identidade e igualdade, sendo apenas este relevante para o 
direito, tal qual apontada por K. Tipke e, modernamente, Luís Eduardo Schoueri. TIPKE, Klaus. 
Princípio de igualdade e ideia de sistema no Direito Tributário. In:  MACHADO, Brandão (coord.). 
Direito tributário. Estudos em homenagem ao professor Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: 
Saraiva,  1984, pp. 515-527, p. 520; SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017. p. 353.  
2STF, RE n° 330.817/RJ. Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 08.03.2017; STF, 
RE n° 595676 /RJ. Relator: Min.  Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 08.03.2017.  

3 Súmula Vinculante n° 57 "A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-
se à importação e comercialização,  no mercado interno, do livro eletrônico (e-book) e dos 
suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros  eletrônicos (e-
readers), ainda que possuam funcionalidades acessórias". 
4 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: parte geral, T. I, atual 
por Judith Martins-Costa [et  al]. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 60.  
5 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
54.  
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chamado “fato gerador”6.  

30. Assim, a existência de uma situação hipotética prevista pela norma jurídica 

(hipótese de incidência), apenas quando concretizada no mundo fenomênico 

(fato imponível), faz nascer a obrigação tributária. É dizer: não são todos os 

fatos do mundo aptos a entrar no mundo jurídico, mas apenas aqueles pinçados 

pela norma jurídica.  

31. No caso do RE que ora se analisa, o fundamento primeiro da insurgência da 

Recorrente baseia-se no errôneo entendimento de que a realidade fática 

apontada - transporte individual de passageiros mediante utilização de 

veículos autônomos - não teria sido traduzida pelo mundo jurídico para 

justificar a incidência do ISS.  

32. No entanto, o pleito da Recorrente não é procedente, por apontar como 

sendo nova uma realidade atividade antiga apenas desempenhada com novas 

ferramentas e que se enquadra perfeitamente na hipótese de incidência do ISS.  

33. Em suma, a boa análise deste caso demonstrará cabalmente não haver 

nenhuma distinção juridicamente relevante entre a atividade desempenhada 

pela Recorrente e o serviço de transporte remunerado privado individual de 

passageiros, previsto no art. 4°, X, da Lei 12.587/12, enquadrado no item 16.02 

da Lista Anexa da LC 116/03. Assim, o pleito da Recorrente é infundado e não 

merece provimento.  

 

3.2. CF/88 e o emprego de tipos na delimitação de competências tributárias  

 

34. O pleito da Recorrente parte da premissa de que o termo “serviço”, 

empregado pela CF/88, não comportaria qualquer evolução interpretativa que 

permitisse a incidência da norma impositiva de ISS à atividade econômica por 

ela desenvolvida.  

35. No entanto, o estudo da forma com que a CF/88 distribuiu a competência 

tributária evidencia não assistir razão à Recorrente, que adota linha 

argumentativa equivocada. Isso porque o termo “serviço” não representa um 

                                                     
6ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 61. 
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conceito, mas um tipo que em nada impede a conformação da atividade sob 

análise à hipótese de incidência do ISS.   

36. Quando da distribuição das competências tributárias, a CF/88, em seu art. 

156, III, atribuiu aos Municípios o poder de instituir imposto sobre “serviços de 

qualquer natureza”, exceção feita aos serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de  comunicação.  

37. Disso, fica evidente que conhecer a materialidade do ISS impõe delimitar o 

significado do termo “serviço de qualquer natureza”. Para tanto, é fundamental 

que se tenha em mente o fato de que, diferentemente do que afirma a 

Recorrente, a CF/88 não  se valeu de conceitos, mas tipos na discriminação de 

competências tributárias, de modo  que o termo “serviços de qualquer 

natureza” está sujeito à evolução interpretativa7. 

38. Como restará demonstrado, a opção do constituinte por tipos encontra 

respaldo tanto na doutrina, como no próprio texto constitucional e na atual 

jurisprudência do STF, fato que infirma a tese sustentada pela Recorrente.  

39. Tal qual conceitos, tipos também são “seletores de propriedades”8. Essas 

duas figuras se diferenciam pelo seu grau de abertura semântica. Enquanto 

conceitos são “fechados”, isto é, definidos, apresentando elementos suficientes 

e necessários para  desenho preciso dos limites e fronteiras que conformam 

seu objeto, a ideia de tipos sugere  relativa abertura e fluidez9.  

40. Em termos doutrinários, a pretensa existência de conceitos constitucionais 

é  empregada por aqueles que, supostamente em prol da garantia da segurança 

jurídica,  estressam o Princípio da Legalidade, apontando-o como Princípio da 

Tipicidade  Cerrada10, ao exigir do legislador precisão cirúrgica na determinação 

das hipóteses  tributárias. Tal concepção, apresenta diversos equívocos e 

inconvenientes, já se  mostrando incoerente de sua própria nomenclatura, 

afinal, a combinação entre os termos  “tipo” e “fechado” não pode ser usado 

                                                     
7 MACHADO, Rachel Cavalcanti Ramos. Competência Tributária: entre a rigidez do sistema e a 
atualização interpretativa. 2013.  279f. Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em 
Direito Tributário) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo,  2017. p. 75. 

8 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 19. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2007. 
p. 285.   
9 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 317. 
10 10 XAVIER, Alberto. Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1978. pp. 58-62.  
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senão para marcar uma relação de contraposição11.  

41. Além disso, a exigência de definição hermética, a rigor, é impossível pela 

própria natureza do meio pelo qual tais definições seriam carreadas. A 

linguagem, como é notório, por ser apenas representação de ideias, é 

essencialmente ambígua 12 , não sendo capaz de captar eventos no mundo 

fenomênico de forma fiel e integral. Decorrência dessa imprecisão inata é a 

existência das conhecidas “zonas de penumbra” em que, em última instância, é 

atribuído ao judiciário a determinação da aplicação ou não da norma ao fato. 

42. Mas, ainda que houvesse possibilidade de se estabelecer definições 

cirúrgicas, caberia questionar tratar-se de algo desejável, inclusive à luz do 

próprio imperativo de segurança jurídica, empregado como alicerce da defesa 

da referida “tipicidade cerrada”.   

43. Ora, é inegável que um dos fatores que mais contribui para a extrema 

complexidade do sistema tributário brasileiro é a velocidade da proliferação 

legislativa.  Defender uma rigidez extrema por parte do legislador implicaria 

invariavelmente a escolha entre dois caminhos: no primeiro, tem-se a 

proliferação exacerbada e incessante da atividade legislativa, acentuando a 

complexidade do sistema tributário brasileiro e comprometendo a segurança 

jurídica do contribuinte; de outro lado, a condenação do ordenamento jurídico-

tributário à defasagem eterna.  

44. Disso se extrai que entender pela abertura dos institutos tributários é 

medida que auxilia na harmonização do sistema tributário nacional13.  

45. Vale ressaltar que a opção pelo emprego de tipos não implica de maneira 

nenhuma falta de rigidez do sistema, dado haver diversos fatores de 

delineamento do seu conteúdo normativo 14 , como amplitude histórica do 

                                                     
11 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 317.  
12A abstração e imprecisão são características aceitas mesmo por defensores da utilização de 
conceitos pela CF/88. Neste sentido,  Humberto Ávila afirma que conceitos implicam, em maior 
ou menor grau, abstração e que sua definição não elimina por completo  sua imprecisão. Sobre 
o tema, v. ÁVILA. Humberto. Competências Tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade 
com as noções  de tipo e conceito. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 41-42. 
13  GRECO, Marco Aurélio. Economia Digital e formas alternativas de tributação. In: FARIA, 
Renato Vilela; SILVEIRA, Ricardo  Maitto da; MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo. 
Economia Digital. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 785. 
14 MACHADO, Rachel Cavalcanti Ramos. Competência Tributária: entre a rigidez do sistema e a 
atualização interpretativa. 2013.  279f. Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em 
Direito Tributário) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo,  2017. p. 74.  
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tributo, confronto com demais regras de  competência e princípios da 

tributação15.  

46. Também o próprio texto constitucional dá indícios da utilização de tipos na 

distribuição de competências tributárias ao outorgar à lei complementar a 

função de solucionar conflitos de competência, por meio de seu art. 146, inciso 

III, “a”. Afinal, a existência de conflitos de competência só é possível se for 

aceita a interpenetrabilidade de figuras tributárias, característica apenas viável 

com utilização de tipos.  

47. Neste sentido, Schoueri afirma que conceitos são abstrações 

classificatórias que apresentam os elementos suficientes e necessários para a 

diferenciação de outros conceitos cogitáveis 16 . Com efeito, o emprego de 

conceitos atrita com a existência de conflitos de competência, reconhecida pela 

própria CF/88, em seu art. 146, inciso III, “a”.  

48. Em verdade, a defesa do emprego de conceitos esteriliza o referido 

dispositivo, na medida em que, para autores filiados à esta corrente, ao arrepio 

do que consta expressamente do texto constitucional17, “toda vez que se tenha 

um problema de competência a ser resolvido, que se vá à CF/88 (LGL 1988/3)”.  

49. Com tipos, por outro lado, faz-se a descrição de elementos tipicamente 

incluídos na composição de determinada figura. Permite-se, a partir de uma 

análise de “inclusão” e “exclusão”, a verificação de semelhança com um 

arquétipo típico, mas não se afasta a possibilidade de conflitos entre uma e 

outra figura.  

50. Portanto, partindo do pressuposto de que, diferentemente de conceitos, 

apenas tipos permitem conflito material de competência, é consequência lógica 

inferir que a CF/88 – ao menos no que concerne à tributação –, vale-se de tipos, 

não de conceitos.  

51. Assim, resta comprovado tanto que (i) a utilização de tipos normativos pela 

                                                     
15Neste sentido, pertinente manifestação de Gilmar Mendes, para quem “não se discute que 
um dado texto não possa significar  qualquer coisa que deseje o intérprete, pois, como 
observou Umberto Eco, ‘existem interpretações clamorosamente inaceitáveis’ STF,  RE 
547.245/SC. Rel. Min. Eros Grau. Tribunal Pleno. j. 02.12.2009. 
16 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 319. 
17 CHIESA, Clélio. Competência para Tributar as Operações com Programas de Computador. In: 
Revista Tributária e de Finanças  Públicas, n. 36. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 2. 
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CF/88 é aceita pela doutrina, como que (ii) negar tal entendimento implica 

aceitar a existência  de desnecessária incoerência do texto constitucional, na 

medida em que há alternativa  capaz de harmonizar o ordenamento tributário.  

52. Além dos argumentos de ordem teórica e legislativa acima apontados, 

também a jurisprudência desta Corte expressamente já acolheu a utilização de 

tipos pelo constituinte quando da distribuição de competências. Recentemente, 

em sede do RE 651.793/PR o Ministro Relator Luiz Fux, concluindo pela 

incidência de ISS sobre prestação de serviço desenvolvidos por operadoras de 

planos privados de assistência à saúde, afirmou que:  

 

Os conflitos de competência surgem justamente da potencial fluidez dos tipos, o 

que, conjugado com o art. 146, III, a, CRFB, pelo qual foi conferido à lei 

complementar  o papel de definir os fatos geradores, bases de cálculo e 

contribuintes – demonstra  que o constituinte tinha consciência de que ele próprio 

não conceituara os  elementos essenciais dos impostos previstos18. 

 

53. A ampla maioria obtida neste julgamento, bem como precedentes recentes19 

partidários dessa mesma premissa comprovam não se tratar de 

posicionamento isolado20.  

54. Resta evidente, portanto, não assistir razão à Recorrente quando, na 

tentativa de condenar o Direito Tributário à obsolescência permanente por 

afirmar a extrema  limitação do termo “serviço”, argumenta ter a CF/88, em sua 

parte tributária, empregado  exclusivamente conceitos.   

55. Em verdade, a opção feita pelo constituinte, e aceita por esta Corte, foi pela 

utilização de tipos, o que confere maleabilidade e abertura a determinados 

dispositivos  do ordenamento tributário, garantindo-lhe capacidade de 

acompanhar realidades  essencialmente já previstas, mas que apresentem o 

                                                     
18 STF, RE 651.703/PR. Rel. Min. Luiz Fux. Tribunal Pleno. J. 29.09.2016.  
19 STF, RE 603.136/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 29.05.2020 
20A aceitação da abertura semântica dos termos, característica da linguagem tipológica já 
mostrava sinais desde há bastante tempo, podendo ser citados como exemplos os julgamentos 
dos RE 379.572 e 134.509, na medida em que, por meio de análise histórica, o tribunal afastou 
a incidência de IPVA sobre embarcações e aeronaves, ainda que se trate de veículos 
automotores (STF, RE 379.572/RJ. Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 
11.04.2007 e STF, RE 134.509/AM. Relator: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 
29.05.2002). Na mesma linha, a redefinição do termo “mercadoria” em face das novas 
tecnologias. STF, RE nº 176.626-3/SP. Relator: Min. Rel. Supúlveda Pertence, Primeira Turma, 
10.11.1998. 
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diferencial do emprego da tecnologia. 

  

3.2.1. Mutabilidade dos conceitos  

 

56. Na remota possibilidade em que esta Suprema Corte altere o seu 

entendimento  sobre a utilização de tipos, e não de conceitos, na discriminação 

de competências pelo  constituinte, é de se apontar que mesmo entre 

doutrinadores recalcitrantes na defesa da  utilização de conceitos há 

divergências consideráveis entre o grau de engessamento que  tal opção traria 

à CF/88.  

57. Assim, se há aqueles que entendem serem os conceitos unidades 

hermeticamente fechadas21, outros afirmam haver alterabilidade do significado 

do texto constitucional, mesmo em seu núcleo, a partir da chamada mutação 

constitucional 22 , mecanismo que  assegura aplicabilidade efetiva ao texto 

constitucional, a despeito de imprecisões e  incompletudes fatalmente 

existentes23.  

58. Há inclusive manifestação de Ministro desta E. Corte que, na posição de 

doutrinador, reconhece a importância de se levar em consideração a evolução 

de  circunstâncias sociais, econômicas e políticas no processo de atribuição de 

conteúdo das  normas constitucionais, citando de modo expresso a tecnologia 

como exemplo de tais  inovações24. Afirma que a concretização do conteúdo da 

norma constitucional somente é  possível quando a ela se incorporam 

circunstâncias da realidade que se presta a regular25. 

59. Diante do exposto, mesmo entre doutrinadores que persistem na defesa da 

                                                     
21CHIESA, Clélio. Competência para Tributar as Operações com Programas de Computador. In: 
Revista Tributária e de Finanças Públicas, n. 36. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 2.  
22 BARRETO, Simone Costa Rodrigues. Mutação do Conceito Constitucional de Mercadoria. São 
Paulo: Noeses, 2015. p. 77. 23 BARRETO, Simone Costa Rodrigues. Mutação do Conceito 
Constitucional de Mercadoria. São Paulo: Noeses, 2015. p. 79. 24 MENDES, Gilmar Ferreira; 
BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. e atual. - São Paulo:  
Saraiva, 2015. p. 65.  
23 BARRETO, Simone Costa Rodrigues. Mutação do Conceito Constitucional de Mercadoria. São 
Paulo: Noeses, 2015. p. 79. 
24BARRETO, Simone Costa Rodrigues. Mutação do Conceito Constitucional de Mercadoria. São 
Paulo: Noeses, 2015. p. 77. 
25 BARRETO, Simone Costa Rodrigues. Mutação do Conceito Constitucional de Mercadoria. São 
Paulo: Noeses, 2015. p. 77. 
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adoção  de conceitos, há aqueles que entendem ser possível - e desejável - que 

estes sejam lidos a  partir das experiências sociais, econômicas e políticas26..  

60. Portanto, não seria necessariamente verdadeiro afirmar que por, 

supostamente, se tratar de um conceito, o conteúdo do signo “serviço” dever 

obrigatoriamente ser extraído da realidade vivenciada pelo constituinte de 

1988.  

61. Assim, o pleito recursal é improcedente, pois pretende – a partir de uma 

concepção extremamente inflexível – sufocar a capacidade do ordenamento 

jurídico de acompanhar a realidade econômica, incutindo-lhe a marca da 

obsolescência permanente. Tudo isso com a única e exclusiva finalidade de se 

furtar ao devido recolhimento de tributo.  

 

3.3. Da caracterização de serviço  

 

62. Conforme exposto acima, a Recorrente desenvolve seu pleito a partir de três 

pontos fundamentais e interrelacionados27: afirma que (i) a CF/88 estabelece 

um conceito de “serviço”, (ii) tais conceitos deveriam ter seu conteúdo extraído 

do Direito Privado, implicando uma obrigação de fazer concretizada por meio 

de esforço humano, o que (iii) impediria a caracterização da atividade por ela 

desempenhada como serviço de transporte.  

63. Demonstraremos que, tal qual o primeiro fundamento, também os demais 

fundamentos do pleito recursal apresentam equívocos que comprometem seu 

provimento.  

64. A seção que segue terá como objetivo demonstrar, a partir do estudo da 

materialidade do ISS, o desacerto da Recorrente em relação ao segundo 

fundamento por ela adotado, isto é, a suposta vinculação do termo “serviços” 

ao Direito Privado, implicando sua limitação a obrigações de fazer concretizada 

por esforço humano. Trata se de um equívoco. O termo tem seu significado 

atrelado ao seu conteúdo econômico, não à sua forma de prestação, 

                                                     
26Sobre o tema, v. GRECO, Marco Aurélio. Economia Digital e formas alternativas de tributação. 
In: FARIA, Renato Vilela;  SILVEIRA, Ricardo Maitto da; MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do 
Rêgo. Economia Digital. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 786. 27 O primeiro é pressuposto para o 
segundo e estes para o terceiro, de tal sorte que a improcedência compromete os demais. 
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pressupondo a prestação ou fruição de utilidade a outrem.  

 

3.3.1. Breve síntese histórica sobre o Imposto Sobre Serviços e a “concepção 

civilista” de serviço   

 

65. A implementação do sistema tributário constitucional brasileiro, com 

repartição da competência impositiva entre as três esferas da Federação, 

relacionadas entre si e interdependentes, ocorreu por meio da reforma tributária 

trazida pela Emenda  Constitucional n. 18 de 196527.  

66. Desde então, a discriminação de rendas tributárias decorrente de impostos 

é definida por denominações econômicas. Isto porque o constituinte derivado 

reputou o  completo descasamento das esferas jurídicas e econômicas um 

vício28e, com o objetivo  de saná-lo, aprovou a Reforma Constitucional de 1965, 

a fim de conferir ao mundo  jurídico aptidão para acompanhar de maneira mais 

adequada manifestações de riqueza do  mundo econômico29.  

67. Neste sentido, foi com sensibilidade ímpar ao ordenamento tributário que 

Amílcar  Araújo Falcão afirmou que a hipótese de incidência tributária seria 

preenchida por “fatos  econômicos dotados de relevância jurídica”30.  

68. Foi esta mesma Reforma de 1965 a responsável pela implementação no  

ordenamento jurídico brasileiro do Imposto Sobre Serviço, ora exigido, 

fortemente  inspirado na experiência francesa da taxe sur les prestation des 

services, que tinha como  materialidade a prestação de serviços de transporte 

e comunicação31, fato que já permite  extrair a vinculação histórica entre a 

significação atribuída pelo legislador tributário ao  termo “serviço” e atividades 

que envolvam transporte, tal qual a do presente caso.   

                                                     
27 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 31. ed. rev. atual. ampliada. São Paulo: 
Malheiros, 2010. p. 287.  
28 Sobre o tema, Rubens Gomes de Sousa, em 1961, apontava que havia “mais formas ou 
moldes jurídicos que substância econômica  para enchê-los” e “mais impostos diferentes do 
que existem, economicamente, formas diferentes de riqueza” (SOUSA, Rubens Gomes  de. 
Conferência. In: O sistema Fazendário. 1. ed. Brasília: Ministério da Fazenda, 1963).  

29 MORAES, Bernardo Ribeiro. A Tributação dos Serviços. In: Revista Forense, v. 278. Rio de 
Janeiro: Forense, 1982. 
30FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato Gerador da Obrigação Tributária da obrigação tributária. 6. 
ed. verificada e atualizada por  Flávio Bauer Novelli. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 44.  

31 CASQUET, Pedro. O conceito de serviço e a CF/88 brasileira. São Paulo: Almedina, 2014. p. 
60 
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69. Com efeito, a atual CF/88, por meio de seu art. 156, inciso III, atribuiu aos 

Municípios a competência para instituir impostos sobre os serviços de 

qualquer natureza, cabendo à lei complementar determinar sua materialidade 

(art. 146, III, “a”, da CF), desde que não compreendida no art. 155, inciso II da 

CF/88 e previstos em Lista Anexa à lei complementar que definir o imposto – 

são estas as únicas limitações constitucionalmente  estabelecidas.  

70. Diante de tal permissivo constitucional, editou-se o Decreto-Lei nº 406, de 

1966, e, posteriormente, a vigente LC, de 2003, que já em seu art. 1° definiu o 

fato gerador do ISS como sendo a prestação de qualquer serviço arrolado na 

Lista Anexa à referida lei.  

71. Veja-se que a CF/88, ao recepcionar o CTN e não estabelecer qualquer 

definição constitucional do que se entende por “serviço”, evidencia que o 

conteúdo do referido termo é extraído da legislação complementar, cuja 

interpretação deve compatibilizar a significação jurídica de termos tributários 

às realidades econômicas sobre as quais incidiam32, o que se convencionou 

chamar de “concepção econômica”.  

72. Desde a Reforma de 1965, tal concepção encontrou tranquilo 

reconhecimento tanto pela doutrina 33  como pela jurisprudência, havendo 

inclusive manifestações deste E.  Tribunal que, afirmando como núcleo de 

“serviços” a utilitatis causa, refutou  expressamente a vinculação do termo ao 

Direito Privado 34 , que não teria sido  integralmente recepcionado pelo 

ordenamento tributário35.   

73. Foi apenas no início dos anos 2000 que, quando do julgamento do RE 

                                                     
32 LARA, Daniela Silveira. IAAS, PAAS, e SAAS e os institutos jurídicos implicados: entre locação 
serviços e mercadoria. In:  PISCITELLI, Tathiane (org.). Tributação na Nuvem – Conceitos 
tecnológicos, desafios internos e internacionais. São Paulo:  Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 
323.  

33 Sobre o tema, v. MORAES, Bernardo Ribeiro. A Tributação dos Serviços. In: Revista Forense, 
v. 278. Rio de Janeiro, Forense,  1982, p. 54; MACEDO, Alberto [et al.]. Direito Tributário e os 
novos horizontes do processo. São Paulo: Noeses, 2015. p. 32. Além  do já mencionado 
SOUSA, Rubens Gomes de. Conferência In: O sistema Fazendário.1. ed. Brasília: Ministério da 
Fazenda, 1963. 
34 LARA, Daniela Silveira. IAAS, PAAS, e SAAS e os institutos jurídicos implicados: entre locação 
serviços e mercadoria. In: PISCITELLI, Tathiane (org.). Tributação na Nuvem – Conceitos 
tecnológicos, desafios internos e internacionais. São Paulo:  Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 
323.  
35 STF, RE 112.947-6/SP. Rel. Min. Carlos Madeira. 2ª Turma. j. 19.06.1987.  
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116.121/SP, esta Corte, por apertada maioria (6x5), houve por bem alterar seu 

posicionamento. Neste precedente, a despeito do Relator, Ministro Gallotti, ter 

se posicionado favoravelmente ao entendimento tradicional do colegiado 

afirmando que “o vocábulo serviço não corresponde a nenhuma conceituação 

específica de direito privado”, o posicionamento prevalecente foi manifestado 

pelo voto divergente de autoria do Ministro Marco Aurélio. 

74. Segundo este magistrado, o art. 110 do CTN imporia que “somente a 

prestação de serviços, envolvido na via direta o esforço humano, é fato gerador 

do tributo”, o que representou alteração do posicionamento deste Tribunal, que 

passou a endossar a chamada “concepção civilista” de serviços.  

75. No entanto, se é verdade que referido julgamento sufragou a aproximação 

do serviço a uma obrigação de fazer, também é verdade que tal posicionamento 

se sustentou por pouco tempo, já que, à medida que posto à prova, ficavam 

cada vez mais expostas suas debilidades e inconsistências.  

76. Neste sentido, bastante sintomática é a observação de que mesmo 

doutrinadores que se filiavam à concepção civilista mostraram-se cautelosos 

em tecer qualquer conclusão peremptória a respeito da sua aparente guinada. 

Esse foi o caso de Betina Treiger Grupenmacher, para quem a apertada maioria 

obtida no julgamento representava  instabilidade da tese, visto que qualquer 

alteração na composição da Corte poderia  implicar nova revisão de seu 

posicionamento38.  

77. Essa precaução se mostrou correta. A adoção da concepção civilista foi 

curta, tendo sua superação ocorrida já em 2009, quando do julgamento do RE 

547.245/SC36, oportunidade em que esta Corte, revisou decisão que se valia da 

concepção civilista, e concluiu pela constitucionalidade da incidência de ISS 

sobre operações de leasing.  

78. Neste julgamento, a maioria da Corte, em concordância com o 

                                                     
36Nesse sentido: “(..), todavia, a jurisprudência do STF passou por uma modificação expressiva 
nos últimos anos, com o julgamento do RE nº. 547.245/SC, no qual se discutiu a incidência de 
ISS sobre os contratos de leasing (...)”. BRANCO, Leonardo Ogassawara de Araújo; NETO, Carlos 
Augusto Daniel. O paradigma da Economia Digital e os novos conceitos de serviço e mercadoria 
– Reflexos na Tributação. In: FARIA, Renato Vilela; SILVEIRA, Ricardo Maitto da; MONTEIRO, 
Alexandre Luiz Moraes do Rêgo. Economia Digital. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 334. 
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posicionamento do Ministro relator Eros Grau, relativizou a ingerência privatista 

no Direito Tributário, afirmando que o contrário poderia implicar no 

esvaziamento do conteúdo da expressão “de qualquer natureza” que consta do 

texto constitucional. Na oportunidade, afirmou que a divisão entre obrigações 

de “dar” e “fazer” cederiam espaço às “funções econômicas e sociais das 

operações e à postura dos sujeitos envolvidos”.  

79. Assim, resgatando o entendimento sobre o qual se fundamentou toda a 

legislação em torno do imposto e os precedentes do E. Tribunal, concluiu-se 

que a competência para tributar serviços de qualquer natureza (art. 156, inciso 

III, da CF/88) não pressupõe que o fato gerador represente típica obrigação de 

fazer, à luz da expressão constitucional de  qualquer natureza. A doutrina 

reconhece referido julgamento como marco da superação da “concepção 

civilista”, situação que persiste até hoje.  

 

3.3.2. Da incorreção da concepção civilista  

 

80. Depreende-se do breve esforço histórico empreendido acima que a 

discussão acerca do termo “serviço” para fins de ISS tem como protagonista a 

dicotomia entre, de um lado, uma concepção que importa direta do termo 

“serviço” do direito civil, e, de outro, uma concepção que admite que o Direito 

Tributário lhe atribua sentido próprio permitindo aderência entre o termo 

jurídico e seu conteúdo econômico.  

81. A Recorrente se alicerça na primeira, a chamada concepção civilista, que, 

conforme passaremos a demonstrar, padece de três fragilidades que 

comprometem o pleito recursal, que deve ser reputado improcedente.  

82. O primeiro fundamento tem por base a incompatibilidade de se fazer uma 

leitura da CF/88 com base em normas infralegais. Trata-se de um problema – 

tão evidente quanto elementar – de hierarquia normativa que decorre do fato 

de que normas constitucionais não podem ter sua validade aferida pela 

compatibilidade com normas de hierarquia inferior, na medida em que aquelas 
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condicionam o conteúdo destas37.  

83. Ora, é comum e frequente que os Ministros desta Corte confiram à 

legislação a chamada “interpretação conforme a CF/88”. No entanto, é vedado 

o caminho inverso, isto é, interpretação da CF/88 conforme a legislação. Assim, 

seria completamente descabido afirmar ter o Código Civil capacidade de limitar 

o conteúdo normativo da CF/88.  

84. O segundo fundamento condena a concepção civilista porque esta 

desconsidera o Direito Tributário como ramo autônomo do Direito. Tratam-se, 

no entanto, de esferas jurídicas que analisam os mesmos objetos (eventos do 

mundo fenomênico), a partir de perspectivas distintas. São análises autônomas 

não condicionadas reciprocamente38.  

85. Conforme destacado pelo Ministro Carlos Madeira no já mencionado RE 

112.947- 6/SP, enquanto o ordenamento privatista busca averiguar a validade 

de determinado jurídico, o ramo tributário procura por manifestações de 

capacidade contributiva.   

86. Prova disso é o fato de que mesmo atos ilícitos, que são inválidos nos 

termos do Direito Civil, estão sujeitos à tributação. Afinal, o Direito Tributário 

tem como um de  seus princípios o de que pecunia non olet, que fundamenta a 

incidência tributária sobre o  resultado econômico, independentemente de sua 

origem ser ou não lícita39.  

87. Outro exemplo bastante profícuo é o parágrafo único do art. 116 do CTN, 

dispositivo que atesta a necessidade de certo grau de vinculação entre 

realidade econômica e jurídica e representa a confirmação de certo 

desprendimento entre as esferas civil e tributária. Afinal, é com base neste 

artigo que negócios jurídicos, válidos no âmbito privado, podem ser 

descaracterizados enquanto tais para fins tributários40.  

88. O Direito Tributário, é ramo autônomo do Direito, possuindo princípios, 

                                                     
37 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 
10. ed. rev. e atual. São Paulo:  Saraiva, 2015. p. 65. 
38 a incidência da norma tributária não está de maneira nenhuma vinculada à validade do 
negócio jurídico ou à (anti)jurídicidade penal,  cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 
7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 356. 
39 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 159. 
40  43 Inclusive, está em julgamento por este STF a ADI 2446, que tem por objeto a 
constitucionalidade do parágrafo único do art. 116  do CTN.  
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limites e critérios41 próprios que têm por objetivo primeiro a regulamentação da 

soberania estatal quando do exercício de sua atividade tributária 42 . Seria 

completamente descabido empregar as mesmas lentes para analisar normas 

jurídicas com propósitos distintos.  

89. O terceiro e último fundamento reside no fato de que a concepção civilista 

não é capaz de abarcar as diversas formas de prestação de serviço existentes 

nos dias de hoje.  Essa deficiência é cada vez mais latente na atual economia 

digital, a qual apresenta novos modelos para prestação de serviços há muito. 

Isso posto, defender a imutabilidade de termos na CF/88 condenaria o sistema 

tributário à obsolescência permanente, na medida em que este não seria capaz 

de acompanhar as evoluções no meio social e econômico43.  

 90. A concepção civilista representa noção estática segundo a qual o termo 

“serviço” abarcaria apenas as atividades humana expressas por uma obrigação 

de fazer. Tal afirmação não é verdade, bastando analisar as manifestações 

decorrentes da economia digital, como na situação em tela: os carros 

autônomos deslocam passageiros de um ponto a outro, da mesma forma que o 

taxista o faz. Seria absurdo considerar que, apenas devido ao fato de não haver 

um ser humano segurando o volante do veículo, os casos não consistiriam 

igualmente em serviço de transporte.   

91. Ademais, se é verdade que a CF/88 utiliza tipos, não seria com ela 

compatível a aplicação da concepção civilista ao termo “serviços”, dado 

pressupor um conceito constitucional de “serviços” cujo conteúdo, invariável, 

se extrairia do Direito Privado, o  que atrita com a própria noção evolutiva da 

corrente tipológica adotada pela CF/88.   

92. Sendo assim, afirmar que o serviço é exclusivamente uma obrigação de 

fazer implica limitação exacerbada do termo, culminando no afastamento do 

tributo com a realidade, e, consequentemente, seu esvaziamento.   

93. Os três argumentos apontados ainda hoje não foram refutados de modo que 

se pode afirmar que a “concepção civilista”, há mais de década, não encontra 

                                                     
41 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 356.  
42 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 356.  
43 No já mencionado RE nº 547.245/SC foi reconhecida a superação de determinados institutos 
e da própria divisão entre obrigações  de “dar” e “fazer” em face da rápida evolução social 
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guarida na jurisprudência desta E. Corte. Sua adoção durou o curto período de 

nove anos, período necessário para que fosse posta à prova e fossem expostas 

as suas fragilidades.  

94. Conclui-se, portanto, que não merece provimento o pleito da Recorrente no 

sentido de que sua atividade não estaria sujeita ao ISS por não representar 

“serviço” nos termos de Direito Privado, na medida em que fundado em 

posicionamento inconsistente e obsoleto que entende pela completa 

vinculação do Direito Tributário ao Direito Privado.  

 

3.3.3. A possibilidade de tributação da Recorrente mesmo com base na 

concepção civilista de “serviços”  

 

95. Mesmo que por absurda hipótese este Colegiado alterasse a sua 

jurisprudência e entendesse por bem desconsiderar todos os vícios e 

fragilidades da concepção civilista, deliberando pela impossibilidade de 

caracterizar os serviços senão quando da existência de uma obrigação de fazer 

concretizada por meio de esforço humano, ainda assim o pleito da Recorrente 

não mereceria provimento.   

96. De início, destaca-se que, para a jurisprudência deste STF, o termo “serviço”, 

quando em sede tributária, abrange não apenas prestações pessoais, mas 

também serviços impessoais, conforme voto do Ministro Oscar Corrêa no RE 

100.779/SP44.   

97. Mas, mesmo que se insista na obrigatoriedade da atividade humana na 

prestação de um serviço, o pleito não prospera. Isso porque, no caso da 

Recorrente, percebe-se que, ainda que o deslocamento dos usuários seja 

realizado por meio carros autônomos, a prestação do serviço envolve 

participação de humanos em ao menos duas situações.  

98. Primeiramente, a Recorrente conta com equipe humana de programação, de 

atuação permanente, centrada na interação do cliente com a plataforma 

utilizada no acionamento dos veículos, que tem por objetivo o melhoramento 

                                                     
44 STF, RE 100.779/SP. Rel. Min Oscar Corrêa, j. 04.05.1984. 
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constante da experiência oferecida ao usuário45.  

99. Em segundo lugar, o serviço oferecido pela Recorrente incluí também o 

trabalho constante de ao menos duas equipes de emergência, uma de trabalho 

contínuo, composta por funcionários (humanos) que têm como função o 

monitoramento de ocorrências ao longo do transporte46, outra, acionável em 

caso de colisão ou panes dos veículos47.  

100. Resta evidente a constante intervenção humana na prestação do serviço 

oferecido pela Recorrente, tributável pelo ISS mesmo se adotada a errônea 

premissa da concepção civilista que restringe “serviços” às obrigações de fazer 

de prestação humana.  

101. Vale lembrar que a inexistência de destaque dos valores destinados a 

remunerar cada uma das atividades englobadas no serviço oferecido pela 

Recorrente impossibilita que sejam tratados como serviços estanques e 

desconectados uns dos outros.  

 

3.3.4. Da concepção constitucional de "serviços" para fins do ISS 

 

102. Dado que (i) a CF/88 discriminou competência tributárias por meio de tipos 

e que (ii) a concepção civilista é inadequada para a definição de serviços 

tributáveis pelo ISS, trataremos da concepção de “serviços” adotada pela CF/88 

para fins de ISS. 103. Como extensamente exposto, o CTN, ao dispor sobre o 

ISS, buscou refletir as operações empreendidas na economia, adotando 

concepção capaz de traduzir para o mundo tributário atividades cujo 

desenvolvimento resultassem em benefício a outrem 48 .  A CF/88, ao 

recepcionar o CTN como Lei Complementar, validou concepção de serviço 

vigente à época e atualmente descrito em seus aspectos elementares pela LC 

116/03. 104. De início, imprescindível pontuar que, conforme ensina Bernardo 

                                                     
45 Cumpre lembrar que os próprios defensores da concepção civilista aceitam que tal esforço 
humano possa ser verificado de diversas formas, seja ele físico ou intelectual. JUSTEN FILHO, 
Marçal. O imposto sobre serviços na CF/88. São Paulo: Revista dos tribunais, 1985, p. 77.  
46Quesito 26 dos esclarecimentos.  
47 Quesito 24 dos esclarecimentos. 
48 DE MORAES, Bernardo Ribeiro. A Tributação dos Serviços. In: Revista Forense, v. 278. Rio de 
Janeiro, Forense, 1982, p. 57. 
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Ribeiro de Moraes, o serviço representa operação realizada mediante 

contraprestação a título oneroso, que não corresponda a bens materiais, 

abrangendo as mais diversas espécies de bens imateriais, como naquelas em 

que um prestador atua de forma a oferecer um  benefício a outrem 49 , por 

exemplo, a cessão de direitos ou fornecimento de trabalho. Objetivou-se, 

portanto, tributar as atividades que resultam em oferecimento de uma utilidade 

ao tomador do serviço, independente da forma empregada pelo prestador. 105. 

Para Elizabeth Nazar Carrazza, serviços podem ser identificados tanto como 

uma  prestação quanto como a “fruição de uma utilidade material ou imaterial, 

por uma pessoa  física ou jurídica, sob regime de direito privado”50.  

106. Explica-se, pois, posicionamento recente do STF quando este adota 

aproximação econômica do significado do termo serviços. Com efeito, no 

julgamento do RE 651.703, o relator Ministro Luiz Fux afastou a concepção 

civilista, afirmando que o serviço de qualquer natureza, utilizado pela CF/88, só 

poderia ser um termo econômico que representa a conferência de uma utilidade 

a outrem.  

107. Realmente, dado que originado em período no qual o constituinte se valeu 

de categorias econômicas para discriminar competências – renda, venda de 

mercadorias, serviços de qualquer natureza –, e mantido na vigente CF/88, não 

é possível tamanha restrição ao significado do termo “serviço”. Trata-se de 

termo econômico, cujo significado vai muito além daquele empregado no 

direito privado: serviços de qualquer natureza significa a prestação de uma 

utilidade a outrem, na linha de Bernardo R. Morais.  

108. Para comprovar que no núcleo de um serviço tem-se uma utilidade, 

citamos a incidência de ISS sobre as operações de importação constantes na 

LC 116/03, que é exigível não somente de serviços desenvolvidos no Brasil, mas 

também de prestações concluídas no exterior, cujos resultados sejam aqui 

                                                     
49 DE MORAES, Bernardo Ribeiro. A Tributação dos Serviços. In: Revista Forense, v. 278. Rio de 
Janeiro, Forense, 1982, p. 56.  
50  CARRAZZA, Elizabeth Nazar. Natureza “Não Cumulativa” do ISS. In: Revista de Direito 
Tributário, n. 19-20, jan./jun. de 1982,  p. 256. 
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verificados51. Evidente, pois, a ênfase na utilidade que o serviço oferece.  

109. A concepção tributária de serviço se assemelha muito mais à definição 

dada pelo Direito Administrativo que conceitua serviço público como "atividade 

consistente na oferta de utilidade ou comodidade material fruível 

singularmente pelos administrados"52.  Tal acepção é reconhecida pelo Direito 

Tributário ao prever a não incidência de tributos sobre a prestação de serviços 

públicos, não havendo motivo para o conceito de serviço para fins de ISS 

destoar do núcleo semântico dos serviços públicos.  

110. Demonstrado está que, para fins de ISS, serviço representa a prestação ou 

fruição, por pessoa jurídica ou física, de utilidade a outrem, devendo-se 

observar se a atividade em questão teve como resultado a prestação ou fruição 

de utilidade a um terceiro, e não a mera classificação da atividade em obrigação 

de dar ou fazer.   

111. Assim, resta evidente o completo descabimento do pleito da Recorrente, 

que pretende furtar-se à incidência do ISS sob pretexto de supostamente não 

desempenhar atividade que implique obrigação de fazer no sentido dado pelo 

Direito Privado. 

  

3.4. A Lista Anexa à LC 116/03 e sua interpretação  

 

112. Em um último esforço teórico vital para efetivamente analisar o caso 

concreto em tela, é preciso destacar (i) a importância da Lista Anexa e (ii) o 

caráter extensivo que deve ser atribuído aos itens da Lista Anexa que arrolam 

os serviços passíveis de tributação.  Faz-se tal consideração a fim de entender 

que os serviços tributáveis são definidos por lei complementar, mas sua 

interpretação não deve ser feita de forma literal, para que, ao final se afaste 

qualquer entendimento de que a atividade conduzida pela Recorrente não seria  

                                                     
51 SCHOUERI, Luís Eduardo. ‘ISS sobre a Importação de Serviço do Exterior’. In: MACEDO [et 
al.], Alberto. Gestão Tributária Municipal e Tributos Municipais. São Paulo: Quartier Latin, 
2011, p. 296-300. 
52BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Serviço Público: Conceito e Características. Biblioteca 
jurídica Virtual Del Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM. Sítio Virtual: Disponível 
em: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2544/5.pdf.  Acesso em: 
05.09.2020. 
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serviço de transporte pelo mero fato de ser desenvolvida de forma diferente da 

tradicional.  

113. Como visto acima, por meio da leitura do art. 156, inciso III, tem-se que a 

CF/88,  ao dispor sobre a distribuição de competências tributárias entre os 

entes federativos,  outorga aos municípios a competência para versar sobre o 

ISS, incidente serviços “de  qualquer natureza”, desde que (i) não representem 

serviços de comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal (art. 

155, II, CF) e (ii) encontrem-se previstos  em lei complementar, conforme 

alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 03,  de 1993.  

114. Neste sentido, cumpre observar a importância da lei complementar para 

tributação pelo ISS: ela não apenas definirá o tributo por meio de demonstração 

dos elementos da hipótese de incidência, mas também listará, de modo 

taxativo, os serviços passíveis de tributação.  

115. Assim o fazendo, a lei complementar cumpre seu importante papel tanto 

de definir do imposto, como de dirimir conflitos de competência. Não fosse a lei 

complementar, a interpretação acerca, por exemplo, do cabimento do ICMS ou 

do ISS em relação às operações que se valem, mutuamente, de serviços e 

mercadorias, ficaria a cargo do intérprete da norma.  

116. É óbvio que eventual inclusão de uma operação que não represente os 

serviços de qualquer natureza, na hipótese do ISS, deve ser afastada pelo Poder 

Judiciário, dado haver características do tipo constitucional a serem 

respeitadas. Mas, ao contrário dos que defendem uma concepção conceitual, a 

eleição da lei complementar – que demanda quórum qualificado para a sua 

aprovação – veda que o aplicador do Direito, ao seu talante, não enquadre 

determinada transação como sendo uma prestação de serviços.  

117. Assim, considerando que o Direito é uma ferramenta passível de mutação 

e adaptação às alterações e necessidades econômico-sociais, cabe também à 

lei complementar versar sobre quais serviços consistem em fatos geradores do 

imposto em questão. Tal atribuição facilita a atualização da lista de serviços 

tributáveis, evitando a incongruência entre o ordenamento jurídico e o mundo 

fático.   

118. Buscando abarcar, conforme a realidade econômica, todos os serviços 
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que efetivamente geram utilidade a outrem mediante contraprestação, a LC 

116/03 determina, em seu art. 1º, §4º, que a sua incidência não depende da 

denominação dada ao serviço prestado. Nada mais lógico: não seria razoável a 

incidência do imposto decorrente exclusivamente da previsão da sua 

nomenclatura na Lista Anexa da referida lei. O intérprete deve ir além, visto que 

o que define a tributabilidade de determinada operação como prestação de 

serviços é a materialidade da utilidade.  

119. Em recente julgamento do RE 784.439 (Tema 296), o E. Tribunal se 

manifestou favoravelmente à interpretação extensiva de itens da lista, 

principalmente aqueles que contam com termos como "congêneres”, 

“similares” ou “outros". Tais rótulos seriam passíveis de interpretação 

extensiva, ampla e analógica, sem que, com isso, haja qualquer violação do 

Princípio da Legalidade ou invasão à competência de outro ente federativo53.  

120. Tal entendimento garante o respeito ao princípio da isonomia por evitar 

reducionismos e tratamentos injustificadamente desiguais e assegurar que 

atividades com operações e finalidade semelhantes estejam sujeitas ao mesmo 

imposto.  

121. Assim, consagrou-se um entendimento jurisprudencial no sentido de que 

a Lista seria taxativa na vertical e exemplificativa na horizontal. Ou seja, a Lista 

é taxativa no que diz respeito às categorias de serviços listados, mas 

exemplificativa no tocante às espécies das categorias expressamente 

referidas.  

122. Diante deste cenário não surpreenderá que o serviço prestado pela 

Recorrente seja submetido à mesma tributação suportada, por exemplo, por 

empresas de taxi. Tratam-se de serviços essencialmente iguais: em ambos os 

casos, pessoas solicitam o serviço, ingressam em um veículo e são conduzidas 

a um ponto desejado.  

 

 

                                                     
53 Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese: "É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a 
que se refere o art. 156, III, da CF/88,  admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as 
atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação  extensiva".  
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3.5. Do enquadramento do serviço prestado pela VÁ E VOLTE  

 

123. Como já estressado anteriormente, embora não raro a dificuldade na 

aplicação da legislação tributária em decorrência do emprego de tecnologia é 

apenas aparente, na medida em que nada mais representa do que novos 

métodos de se prestar antigos serviços.  Tratam-se, portanto, de velhos 

conhecidos do ordenamento tributário brasileiro, vestidos com novas roupas, 

não comprometendo aplicação de previsões já existentes.  

124. Assim, a boa técnica interpretativa é aquela que permite distinguir 

negócios novos dos antigos. Para tanto, faz-se necessário analisar 

detalhadamente cada operação, bem como as normas possivelmente 

aplicáveis, e identificar em que medida o uso, por exemplo, da inteligência 

artificial, implica alterações na essência da atividade desenvolvida. É o que 

faremos a seguir em relação às atividades da Recorrente.  

 

3.5.1. Do enquadramento da atividade da VÁ E VOLTE no item 16.02 da LC 

116/03   

 

126. Retomando argumentos anteriormente desenvolvidos no sentido de que o 

termo serviço deve ser entendido como a prestação de uma utilidade em 

relação a outrem54, muito mais do que uma mera obrigação de fazer, é de se 

apontar que a utilidade  proporcionada pela contratação dos serviços da 

Recorrente se resume à locomoção do  usuário, de forma individual e privada, 

de um determinado local a outro, respeitados os  limites municipais.  

127. Neste sentido, salta aos olhos a Lei 12.587/12, que estipula diretrizes da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana, que descreve, em seu art. 4°, inciso X, 

quais são as características típicas daquilo que a legislação nacional58 entende 

por “transporte remunerado privado individual de passageiros”.  

128. De pronto, percebe-se que a referida legislação – cumprindo sua função 

definidora do fato gerador de impostos – afirma expressamente que transporte 

                                                     
54 CARRAZZA, Elizabeth Nazar. Natureza “Não Cumulativa” do ISS. Revista de Direito Tributário 
n. 19-20, jan./jun. de 1982, p.  256. 
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remunerado privado individual de passageiros representa um serviço, fato que 

não pode ser escanteado no presente caso.  

129. A utilização desta lei em nada altera o que demonstramos acima: não 

estamos, aqui, nos valendo de um conceito de direito de privado para definir um 

serviço tributável, mas apenas demonstrando que o serviço em questão, tal 

como definido pela norma tributária, também é um serviço para fins privados.  

130. Nessa toada, comparando-se a descrição legalmente fixada de serviço de 

transporte remunerado privado individual de passageiros com a atividade 

explorada pela Recorrente, percebe-se que as características de uma e de outra 

são integralmente coincidentes, nada importando a utilização de veículos 

autônomos.  

131. Ora, conforme consta do próprio contrato social da empresa, sua atividade 

tem por objetivo transporte de pessoas dentro do limite do Município, valendo-

se, para tanto de veículos de sua propriedade acessíveis por usuários 

previamente cadastrados por meio de plataforma55. Ainda, o próprio objeto 

contratual demonstra o que se contrata: locomover, de uma parte a outra do 

Município, os clientes (passageiros) que contrataram o serviço.  

132. Notem, Excelências, que tanto se trata de um serviço de transporte que 

eventual má prestação destes serviços culminaria em uma ação de cobrança 

dos passageiros, requerendo condenação em perdas e danos pela má 

prestação dos serviços de transporte. 

133. Aqui, vale um novo adendo: seja pela definição da Lei 12.587/12, seja pela 

concepção da utilidade, fato é que a Recorrente presta serviços de transporte 

ao ser contratada para levar, de uma parte a outra do Município, os seus 

usuários.  

134. Portanto, a Recorrente desenvolve serviço transporte remunerado privado 

individual de passageiros que, afirma-se, encontra sua conformação também 

perfeitamente enquadrável ao item 16.02 da Lista Anexa da LC 116/03. 135. A 

redação dada pela LC 116/03 ao referido item da lista é propositalmente ampla.  

A utilização do termo “outros”, que também pode ser lido como “qualquer 

outro”, deixa patente a pretensão de não excluir da materialidade do item 

                                                     
55 Quesito 7 da resposta aos esclarecimentos 
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nenhum serviço de transporte que se desenvolva nos limites de um mesmo 

Município. Trata-se exatamente do caso da Recorrente que declara em seu 

próprio contrato social ter como objetivo “transporte de pessoas dentro dos 

limites do Município”56.  

136. Perceba-se que não é necessário nem mesmo recorrer à interpretação 

extensiva do item. Não há nenhum esforço em incluir o serviço prestado pela 

Recorrente no item 16.02 da Lista Anexa. Pelo contrário, trata-se da 

consequência mais natural e intuitiva da interpretação do dispositivo.  

137. O mesmo não se pode dizer da argumentação desenvolvida pela 

Recorrente que se vale de malabarismos argumentativos dos mais engenhosos 

para tentar evitar o inevitável. Não é de se surpreender que a sustentação de 

seu pleito conte com diversas inconsistências e incongruências.  

138. Qualquer dos métodos interpretativos, seja exegético, seja teleológico, 

apontam o evidente intuito do legislador em abranger qualquer serviço de 

transporte que se desenvolva dentro dos limites territoriais de um Município.  

139. Assim, não resta dúvida de que o serviço prestado pela Recorrente se 

amolda perfeitamente ao serviço previsto no item 16.02 da Lista Anexa da 

LC116/03, conclusão obtida sem que seja necessário qualquer esforço 

argumentativo de maior complexidade.  

 

4. Da ofensa à livre concorrência e à neutralidade   

 

140. De todo o exposto, já restaram devidamente comprovadas diversas 

fragilidades incorridas pela Recorrente em sua argumentação: (i) não há um 

conceito constitucionalde “serviço”, (ii) este termo não tem seu conteúdo 

vinculado ao Direito Privado; (iii) não houve erro no enquadramento do serviço. 

Ainda assim, cumpre tecer algumas considerações que evidenciam ainda mais 

as disfuncionalidades e distorções implicados por uma hipotética não 

tributação do serviço de transporte prestado pela Recorrente.  

 

                                                     
56 Quesito 7 da resposta aos esclarecimentos. 
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4.1. Do desequilíbrio concorrencial decorrente de eventual não tributação do 

serviço prestado  

 

141. Uma das consequências de a Recorrente prestar serviço de transporte, 

consequência esta que inclusive ajuda na comprovação da veracidade desta 

afirmativa, é o fato de que  Recorrente disputar clientela com outros 

prestadores de serviço de transporte.   

142. Nesse cenário, imperioso destacar que ao Estado incumbe tutelar a livre 

concorrência, de modo a garantir que os tributos não desequilibrem a 

concorrência daqueles que estão em situações equivalentes.   

143. Como se sabe, a livre concorrência é princípio da ordem econômica 

fundada no art. 170 da CF/88. Dois são os seus objetivos: (i) garantir a mesma 

oportunidade aos participantes do mercado, sem oferecimento de barreiras de 

acesso à concorrência; e (ii) previsão de que o Estado, na maior medida do 

possível, garanta que os participantes de um mesmo mercado concorram de 

acordo com as mesmas regras (no que se inclui a  tributação) para atingir a 

finalidade constitucional, qual seja, assegurar a todos existência  digna, 

conforme os ditames da justiça social57. No âmbito fiscal, a livre concorrência 

deve garantir a neutralidade tributária, no sentido de que as atividades similares 

devem estar submetidas à mesma carga tributária58 . 

144. Para tanto, deve ser eleito um critério de comparação, que, no caso em 

análise, não poderia ser outro além do nicho de mercado que a Recorrente atua. 

Veja-se que, diante da necessidade de se deslocar de um lugar a outro, um 

cliente escolhe, dentre todos os prestadores de serviço disponíveis, aqueles que 

lhe entregaram a utilidade desejada (o deslocamento) na melhor condição 

possível. Para tanto, leva-se em consideração critérios como segurança, 

comodidade, higiene, preço, dentre outros. Destes, certamente é o preço o 

critério determinante de escolha, dado que o objeto da prestação de serviços é 

produto (transporte) razoavelmente homogêneo.  

145. A determinação do preço, por sua vez, nada mais representa do que a 

                                                     
57 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário, 6ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 373. 
58 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário, 6ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 375 
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somatória entre, de um lado, custos operacionais, isto é, aqueles 

inexoravelmente vinculados ao desenvolvimento da atividade econômica, e de 

outro a margem de lucro que se deseja obter. Assim, o prestador de serviços 

que for capaz de oferecer o menor preço obterá inegável vantagem competitiva 

em relação aos demais players do mercado relevante59.   

146. Na acepção da livre concorrência, portanto, são esses prestadores de 

serviço de transporte que devem ter a mesma carga tributária. Com efeito, 

tratando especificamente de empresas operantes no Brasil, é indiscutível que 

parte significativa dos custos implicados no desempenho de qualquer atividade 

produtiva em solo nacional é  decorrência direta do pagamento de impostos60.  

147. Diante deste cenário, marcado pela (i) concorrência direta e efetiva entre 

diversos agentes de mercado, (ii) que prestam serviço razoavelmente 

homogêneo, portanto, que têm como grande diferencial o preço praticado, e (iii) 

a importância da carga tributária nos custos das empresas e, por dia direta, no 

preço por elas praticado, tem-se que o tratamento tributário desigual entre um 

e outro contribuinte atuante no mesmo mercado  acarreta distorções 

concorrenciais expressivas.  

148. Neste sentido, cumpre ressaltar o compromisso que o STF tem firmado 

com a defesa da concorrência e, mais especificamente, com o combate a 

distúrbios concorrenciais em cuja origem se tenham questões tributárias, 

inclusive alterando posicionamentos tradicionais exatamente em prol da 

percepção de que um mercado concorrencialmente saudável também é um 

bem jurídico que merece tutela judicial.  

149. Exemplo cabal do que aqui se sustenta é a mudança de entendimento da 

Corte em relação às chamadas “sanções políticas”, cujo marco é apontado 

como sendo o julgamento do RE 550.769/RJ, ocorrido em 201361.  

150. Tradicionalmente, o STF mostrava-se peremptório em afirmar serem 

                                                     
59 Sobre delimitação de mercado relevante, v. http://www.cade.gov.br/servicos/perguntas-
frequentes/perguntas-gerais-sobre-defesa da-concorrencia. Acesso em 08.09.2020. 
60 A constatação da existência de íntima relação entre a tributação e o cenário concorrencial é 
amplamente aceita na doutrina, havendo  literatura especializada no assunto. Sobre o tema, v. 
SILVEIRA, Rodrigo Maito da. Tributação e Concorrência. São Paulo: Quartier  Latin, 2011; e 
BOMFIM, Diego Marcel. Tributação e livre concorrência. São Paulo: Saraiva, 2011.   
61 STF. RE nº 550.769/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 22.05.2013.  
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inconstitucionais medidas restritivas do livre exercício de atividade econômica 

que tivessem por finalidade compelir o contribuinte inadimplente a recolher os 

tributos devidos 62 . Desde 2013, os Ministros reviram seu posicionamento 

tradicional por entenderem que o não pagamento de tributos representaria 

vantagem competitiva apta a ensejar distorções concorrenciais.  

151. No presente caso, a Recorrente pretende driblar o ordenamento jurídico e 

livrar se da incidência de ISS, suportada por seus concorrentes, almejando a 

drástica redução de seu custo operacional e, consequentemente o aumento 

exponencial de sua vantagem competitiva. Tal pleito, além de implicar em 

evidentes ilegalidades, acarretará também o desequilíbrio de todo o mercado, 

sendo imperativa a determinação de sua improcedência.  

152. Adicionalmente, a não incidência do ISS sobre o serviço de transporte 

prestado pela Recorrente violaria o princípio da neutralidade, em decorrência 

diretamente do fato de que um sistema tributário ideal é aquele que permite aos 

agentes econômicos a alocação de seus recursos da forma mais eficiente 

possível63. Destarte, o tributo ideal é aquele que interfira o mínimo possível em 

opções alocativas64.  

153. Essa observação é extremamente importante quando se analisam 

questões envolvendo a economia digital, visto que a incorporação da tecnologia 

no processo econômico permitiu que atividades e serviços já conhecidos 

fossem prestados de mais de uma forma diferente. Neste sentido, o sistema 

tributário ideal é aquele que não influencia na opção do contribuinte (na posição 

de agente econômico) em optar por esta ou aquela forma de conduzir seus 

negócios.  

154. A procedência do pleito da Recorrente implicará o efeito oposto. É dizer: a 

não tributação da Recorrente implicará aceitar que o sistema tributário se 

                                                     
62 Prova da firmeza do entendimento até então esposado por esta Corte é o fato de ter sido 
empregado como base para a edição das Súmulas Vinculantes n° 70, 323 e 547, bem como 
dos temas 31 e 856 da repercussão geral. 
63 STIGLITZ, Joseph. Economics of the Public Sector. 4. ed. New York: W W Norton&Co Inc, 
2015. p. 606. 68 SCAFF, Fernando Facury. ICMS, Guerra Fiscal e Concorrência na Venda de 
Serviços Telefônicos Pré-pagos. In: Revista dialética  de Direito Tributário, n° 126. São Paulo: 
Dialética, 2006. p. 78. 
64  SCAFF, Fernando Facury. ICMS, Guerra Fiscal e Concorrência na Venda de Serviços 
Telefônicos Pré-pagos. In: Revista dialética  de Direito Tributário, n° 126. São Paulo: Dialética, 
2006. p. 78. 
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posicione francamente a favor da prestação de serviço de transporte a partir da 

utilização de veículos autônomos, em detrimento do emprego de motoristas 

humanos.  

155. É evidente a intervenção do tributo neste cenário: a diferença de carga 

tributária das duas formas de se prestar o mesmo serviço de transporte torna 

muito mais vantajosa a adoção do modelo de negócio da Recorrente.  

156. A comprovar a importância de um sistema tributário neutro, é de se 

apontar que  uma das iniciativas da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico  (OCDE) no que tange à economia digital 

relaciona-se à busca da neutralidade e da  equidade entre as formas de 

comércio eletrônico em geral e aquelas convencionais, como  constou do 

relatório final da Ação 1 do Projeto "Base Erosion and Profit Shifting"  (BEPS), 

que afirma a neutralidade e equidade entre comercio eletrônico e 

convencional65.  157. Consequentemente, contribuintes em situações similares 

devem estar sujeitos a níveis semelhantes de tributação. Nada mais lógico: 

independentemente de empregarem um modelo tradicional ou inovador, ambos 

estão conduzindo uma mesma atividade, com resultados e impactos 

mercadológicos semelhantes.   

158. Essa ideia vai além de simplesmente tutelar a livre concorrência, passando 

pelo objetivo de um sistema tributário ideal no sentido de que as alocações 

eficientes na  economia não decorrerão de escolhas fiscais66.  

159. Isto posto, não há nenhuma surpresa no que tange à sujeição da 

Recorrente ao ISS.  Não poderia ser de outra forma, sob pena de desequilibrar 

a harmonia do ordenamento tributário, seja pelo seu impacto concorrencial 

extremamente negativo ou pela ofensa ao princípio da neutralidade, bem como, 

                                                     
65 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and  Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing, 2015. p. 
17-137. http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en. Acesso em  05.09.2020. 
66Esse princípio não é estranho ao ordenamento tributário brasileiro, muito pelo contrário: o E. 
Tribunal já se valeu de sua diretriz em  precedentes anteriores. A título de exemplo, no RE nº 
547.245, observa-se o posicionamento da Corte no sentido de que operações  idênticas ou 
muito semelhantes devem estar sujeitas a mesma carga tributária, independentemente da 
formatação do negócio jurídico  envolvido, de forma a não deve afetar a alocação econômica 
dos recursos. (STF, RE 547.245/SC. Voto Ministro Joaquim Barbosa.  Rel. Min. Eros Grau. 
Tribunal Pleno. j. 02.12.2009). 
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consequentemente, à equidade entre contribuintes definida pelo nosso 

sistema.   

 

5. CONCLUSÕES  

 

160. A constitucionalidade da cobrança de ISS sobre o serviço prestado pela 

Recorrente é patente. Em síntese: (i) a CF/88, quando da repartição de 

competências  tributárias, utiliza-se de tipos, sendo estes passíveis de 

evolução e capazes de acompanhar  manifestações econômicas; (ii) no que 

tange especificamente ao termo "serviço", sua  significação é definida pela 

legislação infraconstitucional e está vinculada à prestação  ou fruição, por 

pessoa jurídica ou física, de utilidade a outrem; (iii) para fins de ISS,  é tributável 

o serviço cujo fato gerador conste da Lista Anexa da LC 116/03; (iv) no caso  da 

atividade da Recorrente, flagrante a prestação de serviço de transporte, 

enquadrado no  item 16.02 da Lista Anexa à LC 116/03, não sendo a utilização 

de veículos autônomos  diferença que permita sua descaracterização como tal; 

(v) a não tributação do serviço  prestado surtiria efeitos deletérios ao cenário 

concorrencial, bem jurídico que esta E.  Corte já em diversas oportunidades 

reconhecer ter competência de tutelar; (vi) a não tributação do serviço prestado 

representa violação ao princípio da neutralidade, na medida que interfere na 

escolha alocativa de recursos, injustificadamente desincentivando a utilização 

de motoristas humanos.  

 

6. DO PEDIDO  

 

161. Frente a todos os argumentos elencados, autônomos e suficientes para 

sustentar a autuação em questão, requer-se o desprovimento do Recurso 

Extraordinário interposto pela Recorrente, com consequente reconhecimento 

da constitucionalidade do auto de  infração lavrado pelo Município e 

manutenção da cobrança do ISS sobre os serviços de  transporte em todos os 

seus termos.  

Nestes termos,  
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pede-se deferimento.  

Local, data, Advogado/OAB  
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº  

 

A FAZENDA MUNICIPAL vem, respeitosamente, por meio de sua Procuradoria 

constituída nos termos da lei, nos autos da ação judicial movida por VÁ E  VOLTE 

PARA UMA VIDA NÃO LTDA., apresentar a Vossas Excelências o presente  

MEMORIAL, a fim de auxiliar os julgadores no deslinde do Recurso Extraordinário 

que lhes  foi submetido, esclarecendo por derradeiro as melhores razões de Direito 

para a improcedência  do recurso, as quais a seguir se expõe:  

 

1. BREVE SÍNTESE DA DEMANDA  

 

Em 30 de junho de 2021, a empresa VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA., 

ora Recorrente, foi autuada pela autoridade fazendária municipal pelo não 

recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN pela 

prestação de serviço de transporte individual de passageiros, item 16.02 da lista 

anexa à Lei Complementar  n. 116, de 31 de julho de 2003 (“LC n. 116/03”). A 

Recorrente atua no Município por meio de aplicativo de transporte, com atuação 

similar àquela exercida pelas empresas Uber, 99pop e  Cabify.   

A Empresa ingressou com ação judicial contra esta autuação sob o 

argumento de que não haveria prestação de serviço porque seus veículos são 

conduzidos por inteligência artificial, sem um motorista condutor. A ação, todavia, 

foi julgada improcedente pelas instâncias ordinárias. Irresignada, a ora Recorrente 

interpôs o presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja declarada a 

inconstitucionalidade da exigência do ISSQN sobre a prestação de serviço de 

transporte individual de passageiros por veículo de condução autônoma. Em suma, 

a Recorrente sustenta que não há incidência do ISSQN sobre a prestação de serviço 

de transporte pelo simples fato de que este é prestado por meio da utilização de 

veículos de condução autônoma. Ou seja, a Companhia entende que a ausência de 
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um condutor inibiria a tributação pela prestação do serviço de transporte. 

Entretanto, salienta-se desde já que o presente Recurso Extraordinário deve ser 

julgado improcedente por este Colendo Supremo  Tribunal Federal, tendo em vista 

os seguintes argumentos: em primeiro lugar, a análise da  competência 

constitucional para a tributação do ISSQN; em segundo lugar, a evolução histórica 

do entendimento desta Suprema Corte sobre o conceito de serviço; em terceiro 

lugar, a  adequação do fato à hipótese de incidência do imposto; em quarto lugar, a 

aplicabilidade  material dos princípios da isonomia, capacidade contributiva e 

solidariedade para a efetivação  da justiça fiscal, vinculada à noção de que a 

tributação é instrumento de realização de um Estado  Democrático Direito; e, em 

quinto lugar, a defesa da livre concorrência.  

Desta feita, pugna-se pela manutenção da autuação em sua integralidade, de 

modo que se mantenha a incidência do ISSQN sobre a prestação de serviço de 

transporte individual de passageiros, da mesma forma que se tributa a atividade de 

outras plataformas,  como Uber, 99pop e Cabify, sendo irrelevante a existência ou 

não de uma pessoa na direção do veículo, como será demonstrado detalhadamente 

a seguir.  

 

2. DIREITO  

 

2.1 A DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  

 

O primeiro argumento que justifica a incidência tributária no caso ora 

analisado diz respeito à definição constitucional de serviços de qualquer natureza. 

Para analisar tal definição, é indispensável examinarmos a competência 

constitucional para a cobrança do ISSQN, bem como a definição constitucional de 

serviços de qualquer natureza. À luz dos artigos 147 e 156, inciso III, ambos da 

Constituição Federal (“CF/88”), a instituição do ISSQN é de competência dos 

Municípios e do Distrito Federal, mediante a edição de lei ordinária, a qual deverá 

observar a lei complementar nacional (LC n. 116/03), que estabelecerá as diretrizes 

a serem observadas pelas legislações locais, principalmente no que se refere aos 

fatos geradores,  bases de cálculo e contribuintes, nos moldes do artigo 146, inciso 
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III, alínea “a”, da CF/88.  Deste modo, os Municípios, no exercício da sua 

competência tributária, instituirão e cobrarão o ISSQN mediante a edição de lei 

ordinária própria, tendo por base a lista de serviços contida  na LC n. 116/03, 

abrangendo serviços que não sejam alcançados pelo ICMS ou IOF. Salienta se, 

desde já, que o constituinte, ao repartir as competências tributárias entre os entes 

federados, se valeu de descrições tipológicas para delimitar as hipóteses de 

incidências dos tributos, isto é, tratou de descrever características essenciais de 

cada incidência tributária. Esta técnica legislativa, conforme se demonstrará 

adiante, dota o texto constitucional-tributário de maior operacionalidade e 

universalidade, fazendo com que a CF/88 seja adaptável e funcional diante  de 

novas realidades sociais e tecnológicas.   

Neste contexto, conforme afirma LUÍS EDUARDO SCHOUERI, o texto 

constitucional é formado predominantemente por tipos e não por conceitos, de 

modo que estes pressupõem a existência de uma definição precisa, enquanto 

aqueles caracterizam-se por permitir uma abertura para a concretização de 

valores1. Nesta mesma linha, RAQUEL MACHADO defende que a CF/88 é formada 

por tipos abertos, os quais se caracterizam pela graduabilidade e abertura, 

afirmando que, diferentemente dos conceitos, que são caracterizados pela sua 

definição e essencialismo, os tipos são definíveis, isto é, suas características podem 

ser ressaltadas ou abandonadas, a depender de certo momento2. Para a autora, a 

definição constitucional de “serviço” não é de conceito, mas sim de tipo, pois 

permite que as características da realidade tributável possam ser alteradas 

naturalmente no decorrer do tempo,  tendo em vista que estas não são tão nítidas 

como parecem à primeira vista.3 Cumpre observar que o artigo 156, inciso III, da 

CF/88 não define serviço explicitamente para efeito tributário. Vale dizer, entretanto, 

que o texto constitucional traz parâmetros e limites ao que se possa entender por 

serviço, de forma que não pode o legislador infraconstitucional ou o intérprete 

definirem livremente o sentido empregado pela CF/88. Isso não significa dizer que 

                                                     
1  SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9ª edição. São Paulo: Saraiva, 2018. Recurso Online. p. 
272.  
2MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Competência Tributária: Entre a Rigidez do Sistema e a 
Atualização Interpretativa. São Paulo: Malheiros, 2014, p.235  
3 Ibid., p.97  
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o legislador teria um cheque em branco no exercício de sua competência de 

definição da materialidade do ISSQN. Nas palavras de AIRES BARRETO e PAULO 

AYRES BARRETO, o sentido de serviço “(...) está condicionado por todo contexto  

constitucional, pelas exigências dos princípios fundamentais e pelas insinuações 

sistemáticas,  suficientemente vigorosas para balizá-lo decisivamente.”4. Ou seja, 

muito embora a CF/88 não  crie hipóteses de incidência, o texto constitucional 

delimita o perímetro em que o legislador  infraconstitucional deve se situar no 

exercício de sua competência tributária para criação e  instituição do tributo5, o que 

significa dizer que o conteúdo semântico da definição de serviço não pode ser 

extraído diretamente do texto constitucional, nada obstante, este servirá como  

parâmetro e guia axiológico para a atuação do legislador complementar na 

instituição da  hipótese de incidência tributária. No mesmo sentido, ALIOMAR 

BALEEIRO afirma que o  legislador infraconstitucional fará com que a lei 

complementar seja definitória, i.e., demonstrará  quais são os serviços tributáveis, 

observando os limites constitucionais e, ao agir desta maneira, não reduzirá a 

amplitude do texto constitucional, em razão da CF/88 manter, de forma ilimitada e 

indefinida, o sentido de “serviços de qualquer natureza”6. Assim, conforme bem 

lembra LUÍS EDUARDO SCHOUERI, muito embora a CF/88 tenha empregado 

descrições tipológicas para descriminar as competências tributárias dos  entes 

federados, o texto constitucional impôs ao legislador complementar o dever de 

formular  conceitos para delimitar as hipóteses de incidência tributária, seguindo 

idêntico raciocínio de  ALIOMAR BALEEIRO já aqui colacionado. Ora, a criação dos 

conceitos, afirma o autor, é necessária para a resolução dos conflitos de 

competência decorrentes de adoção de descrições tipológicas. Assim, em outras 

palavras, “enquanto o constituinte contemplou a realidade econômica do ponto de 

vista tipológico, com a fluidez a ele inerente, impôs ao legislador complementar a 

tarefa de expressar a mesma realidade através de conceitos, seja por meio de 

definições de hipóteses tributárias, bases de cálculo e contribuintes, seja através de 

                                                     
4 BARRETO, Aires Fernandino; BARRTO, Paulo Ayres. ISSQN na constituição e na lei. 4ª ed. São 
Paulo: Noeses, 2018. xxi. p.31  
5Ibid., p. 32-33. 
6 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 14ª ed., rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2018.  Recurso Online. p. 724  
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imposição de limites em casos de conflitos”7. Muito embora esta Colenda Corte não 

seja competente para analisar a legislação infraconstitucional, destrincharemos, 

mais adiante, o conceito de serviço insculpido na legislação infraconstitucional e 

como o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) o interpreta, com a finalidade de 

demonstrar que, mesmo quando há um conceito de serviço, a  atividade exercida 

pela Recorrente se enquadra na moldura conceitual, fazendo com que sua  atividade 

seja tributada pelo ISSQN.  

Feita a ressalva supra, é necessário ressaltar que a interpretação 

constitucional de “serviço” deve ser feita a partir da realidade histórica na qual o 

intérprete se insere, sendo imprescindível a consideração da expressão “de 

qualquer natureza”. O constituinte a utiliza para designar um imposto que onera 

outras realidades que não apenas os negócios que envolvem obrigações de fazer8. 

Vale dizer, o campo de incidência do ISSQN abrange fatos geradores que não 

consistem somente em obrigação de fazer, conforme jurisprudência pacífica do 

Supremo Tribunal Federal, que será analisada mais adiante. No presente caso, a 

suposta não existência de uma obrigação de fazer não afasta a incidência do ISSQN, 

porquanto a atividade da Recorrente, embora completamente automatizada, se 

encaixa no tipo tributário previsto na legislação. Ora, a Recorrente: (i) oferece ao 

mercado um efetivo bem imaterial, qual seja, o transporte de um local ao outro, e (ii) 

demonstra capacidade contributiva ao ser remunerada pela prestação do serviço. 

Neste contexto, a empresa prestadora do serviço satisfaz todos os requisitos legais 

para a incidência do ISSQN sobre sua atividade.  

Pode-se afirmar que a CF/88 adotou a acepção econômica da prestação de 

serviços de qualquer natureza. Nesse sentido, JOSÉ ALBERTO MACEDO 

demonstrou, em sua tese de doutorado, que o constituinte, ao outorgar competência 

aos Municípios para  instituírem o ISSQN, utilizou-se de uma concepção 

extrajurídica advinda da ciência econômica,  de modo que, a partir dessa concepção, 

poderia abranger "qualquer atividade de conteúdo  econômico que não se 

caracterizasse como mercancia, entendida essa como a circulação de  mercadoria, 

                                                     
7  Op.Cit., p. 276.  
8 Ibid., p.119-120. 
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bem material"9. Neste contexto, não está em discussão na presente lide suposta 

violação ao artigo 110 do Código Tributário Nacional (“CTN”), ao passo que a 

acepção de serviço adviria da economia, e não do direito privado. Desta feita, o autor 

define serviço como sendo “bem econômico incorpóreo suscetível de apreciação 

econômica” e define o ISSQN como sendo um tributo que onera determinado “bem 

econômico imaterial” (serviço), que está em etapa de circulação econômica, isto é, 

das transferências econômicas 10 . Superada a questão da exigência de uma 

obrigação de fazer para a incidência do ISSQN, não resta dúvida acerca da 

subsunção da atividade da Recorrente à exigência tributária. Não há que se falar na 

ausência de elemento essencial para a caracterização do serviço de transporte 

decorrente da falta de um condutor humano dentro do veículo no momento da 

prestação do serviço de transporte individual de passageiros, como quer fazer crer 

a Recorrente.  

Destarte, cumpre destacar que a adoção de tipo em detrimento do conceito, 

conforme delimitado acima, possibilita a evolução do conteúdo da norma, a partir 

da aquisição de novas características e abandono de outras. Com o surgimento de 

novas tecnologias, a obsolescência do texto constitucional é inevitável. Neste 

sentido, LUÍS EDUARDO SCHOUERI demonstra que é necessária a realização de uma 

interpretação dinâmica dos dispositivos constitucionais para que haja adaptação 

contínua do direito, de modo que este se adeque às novas exigências sociais, por 

meio da mudança do significado do texto, a partir das circunstâncias1112. Se não for 

possível a realização de uma interpretação que considere a realidade histórica e 

material para aplicação da norma tributária, esta se tornará “letra morta”, o que é 

incompatível com o fundamento de um Estado Democrático de Direito. A 

interpretação constitucional de “serviço”, portanto, deve ser realizada tendo como 

horizonte o surgimento de novas tecnologias e a substituição do trabalho mecânico 

do ser humano pela utilização da inteligência artificial. Permitir que a mera ausência 

                                                     
9  MACEDO, José Alberto Oliveira. Conflitos de competência na tributação do consumo. 2013. 162 f. 
Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Direito Econômico e Financeiro, Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Recuso Online. p.87. 
10 Ibid., p. 20. 
11 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9ª edição. São Paulo: Saraiva, 2018. Recurso Online. 
p. 279-280 e 830. 
12  SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9ª edição. São Paulo: Saraiva, 2018. Recurso Online. 
p. 279-280  e 830. 
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de um condutor humano dentro do carro  descaracterize a prestação de serviço de 

transporte individual de passageiros para fins de  incidência do ISSQN, é, em última 

instância e a longo prazo, tornar letra morta a hipótese de  incidência do referido 

imposto. Conforme assevera RAQUEL MACHADO, é essencial que se  realize uma 

interpretação das normas constitucionais de modo amplo, a fim de preservar tanto  

a longevidade do texto da CF/88 quanto a rigidez do sistema tributário nacional, 

permitindo,  assim, que o intérprete possa correlacionar o disposto no texto com a 

realidade concreta, que está em constante mudança, sem a necessidade de haver 

uma revisão constitucional e, por  consequência, evitando-se que uma alteração 

radical cause insegurança e instabilidade jurídica.  Neste caso, não é viável se falar 

na atualização constitucional através do processo legislativo,  vez que uma emenda 

não irá apenas atualizar o texto constitucional, mas o modificará de modo  

substancial, contribuindo para que a CF/88 se torne uma “colcha de retalhos”12.  

Ora, a aproximação e semelhança da prestação de serviços oferecida pela 

Recorrente com as atividades desenvolvidas pelo Táxi, Uber, 99 e Cabify é prova 

cabal da incidência do ISSQN sobre o serviço de transporte individual de usuários 

por veículos de  condução autônoma, independentemente do fato de não haver um 

condutor humano dentro do  veículo. Isto porque, conforme informações acostadas 

aos autos, a Companhia, de acordo com seu contrato social, disponibiliza carros 

autônomos para transporte de pessoas dentro do município em que está localizada. 

Para tanto, desenvolveu um aplicativo que possibilita aos clientes chamar um 

destes veículos e indicar para onde deseja ir. A Empresa, entretanto, afirma que esta 

atividade não se trata de prestação de serviço, uma vez que entende não haver a  

presença de esforço humano, aracterística que considera essencial para a 

configuração da  hipótese de incidência do ISSQN e a consequente ocorrência do 

fato gerador do imposto. Neste sentido, defende que não haveria qualquer prática 

de ato humano que caracterizasse uma  obrigação de fazer, o que impediria a 

tributação de sua atividade pelo ISSQN. Nada obstante, o serviço prestado possui 

conteúdo e finalidade econômica idêntica ao prestado pelas outras empresas 

acima, isto é, a Recorrente, do ponto de vista da atividade econômica  exercida, em 

nada difere das suas concorrentes (Uber, Cabify, 99 etc.). Os clientes da Companhia 

a contratam para se locomover de um lugar ao outro, sem que haja necessidade, 
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por parte dos clientes, de qualquer esforço físico. O que se contrata, portanto, é 

exatamente a mesma coisa: a atividade de transporte, independentemente do modo 

como ela é prestada (se com motorista humano ou com a direção 

computadorizada). Do ponto de vista econômico, a  atividade é essencialmente a 

mesma. Noutro dizer, a suposta ausência de esforço humano na prestação de 

serviço de transporte de passageiros por veículos conduzidos através de 

inteligência artificial não enseja a exclusão da atividade da Recorrente do campo de 

incidência do ISSQN, porquanto a interpretação do sentido de "serviços" na Carta 

Magna deve ser  mais abrangente do que meramente correlacionar o significado de 

serviço à "obrigação  de fazer". Deve-se, enfim, levar em consideração o aspecto 

essencialmente econômico da atividade e, neste ponto, é clara e manifesta a 

semelhança entre o serviço prestado pela Recorrente e as atividades exercidas 

pelas demais empresas de transporte.  

Além de todas as considerações feitas até aqui, faz-se necessário ainda tecer 

alguns comentários sobre o fenômeno da mutação constitucional. Conforme LUÍS 

ROBERTO BARROSO, a alteração das constituições pode se dar através de duas 

modalidades: (i) formal e (ii) informal. De um lado, a alteração formal se refere ao 

procedimento delimitado na própria Constituição para a sua alteração: trata-se da 

competência do Congresso Nacional para editar emendas constitucionais (art. 60 

da CF/88). De outro lado, a alteração informal se refere às  alterações semânticas 

do texto da Constituição por meio da mudança de sentido das palavras  empregadas 

pelo constituinte, sem, contudo, alteração do texto escrito13. Tal modalidade de 

alteração constitucional, conforme afirma o autor, se dá em virtude da necessidade 

de contínua renovação do texto constitucional. Assim, nas palavras de LUÍS 

ROBERTO BARROSO, “(...) as Constituições não são eternas nem podem ter 

pretensão de ser imutávies. Uma geração não pode submeter a outra aos seus 

desígnios. Os mortos não podem governar os vivos”14. A mutação, neste contexto, 

serve justamente para manter a estabilidade institucional e a segurança jurídica 

acima referidas, evitando, assim, a transformação da CF/88 em uma colcha de 

retalhos.  

                                                     
13  BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 7ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2018.  pp. 159-160 . 

14 Ibid. p. 159. 
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A mutação constitucional é possível devido ao fato de que o texto 

constitucional por si só não fornece todos os elementos hermenêuticos necessários 

para a formação do sentido das palavras empregadas na CF/88. Neste sentido, vale 

dizer, nas palavras de PAULO DE  BARROS CARVALHO, “que nem sempre um só 

texto (de lei, p.ex.) será suficiente para transmitir a integralidade existencial de uma 

norma jurídica” 15 . O conteúdo semântico das normas em geral, inclusive as 

constitucionais, é preenchido pelo operador do direito, de forma que não existem 

proposições legais/constitucionais dadas a priori, mas somente construídas a partir 

de concatenações lógicas. Cada intérprete compreende o direito através de suas 

experiências e noções. Nada obstante, e isto é imprescindível para que o direito seja 

operacional e funcional, as interpretações das palavras empregadas na lei têm um 

limite: a essência da própria palavra. Os juristas em geral, conforme afirma TÉRCIO 

SAMPAIO FERRAZ JR.,  adotam uma postura essencialista em relação à definição 

do direito, a qual crê “que a língua é  um instrumento que designa a realidade, donde 

a possibilidade de os conceitos linguísticos  refletirem uma presumida essência das 

coisas”16. O autor, para ilustrar esta afirmação, utiliza  a palavra “mesa”, que evoca 

o sentido de “coisa que, em suas variações possíveis, possui um  núcleo invariável 

que possibilita um “conceito de mesa” e a identificação das diversas  mesas”17. 

Assim, a partir deste “núcleo invariável”, poderíamos extrair somente uma definição 

única para o sentido de “mesa”, através da “abstração das diferenças e 

determinações do núcleo.  Acerca desta perspectiva, o mesmo autor assevera que 

a sua adoção gera duas consequências: (i) ou o sentido de direito fica demasiado 

genérico e abstrato, tornando-o inoperacional; (ii) ou  o sentido de direito é 

excessivamente restringido, acarretando a perda da universalidade  pretendida pelo 

fenômeno jurídico18. Este mesmo raciocínio pode ser transportado para a definição 

das palavras empregadas no texto constitucional: podemos partir de um “núcleo 

invariável” que possibilitaria a definição de conceitos previstos na CF/88. Caso 

assim procedêssemos, recairíamos nos dois equívocos apresentados pelo autor. 

Para solucionar esse empasse semântico sobre a definição de direito, TÉRCIO 

                                                     
15 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 29ª ed. São Paulo: Saraiva. 2018. p. 44. 
16  FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito – técnica, decisão, dominação. 9ª 
ed. São Paulo:  Atlas, 2016. p. 14.  
17 Ibid., p. 14  
18  Ibid., p. 15.  
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SAMPAIO FERRAZ JR. propõe a adoção da concepção adotada pela filosofia 

analítica, a qual entende a língua “como um sistema de signos, cuja relação com a 

realidade é estabelecida arbitrariamente pelos homens. Dado esse arbítrio, o que 

deve ser levado em conta é o uso (social ou técnico) dos conceitos, que podem 

variar de comunidade para comunidade”19.   

A solução apresentada pelo autor é altamente precisa para entendermos o 

caso em questão. Ora, o emprego da palavra serviço na CF/88 não enseja uma 

conceituação a priori do sentido da palavra. A definição de serviço também não 

pode ser obtida através de um “núcleo invariável” de características, sob pena de 

restringirmos excessivamente o sentido da norma, retirando do direito seu caráter 

universal e, neste caso, a sua capacidade de se adaptar a  realidades distintas. 

Portanto, a definição da palavra “serviço” está condicionada ao seu uso técnico, 

tendo em vista que estamos tratando de um fenômeno constitucional. Neste 

sentido, somente conseguimos extrair esse uso técnico a partir das manifestações 

do intérprete institucional da CF/88: o Supremo Tribunal Federal. Somente a análise 

da concepção adotada pelo órgão competente para decifrar o sentido da palavra 

adotada pelo constituinte é suficiente para solucionar as questões jurídicas ora 

evocadas.   

Diante do exposto, no caso, é forçoso reconhecer a incidência do ISSQN sobre 

o serviço de transporte individual de usuários por veículos de condução autônoma 

prestado pela Recorrente, independentemente do fato de não haver um condutor 

humano dentro do veículo.  Tal conclusão decorre principalmente do fato de que a 

acepção constitucional de “serviço” deve ser adequada às constantes mudanças 

tecnológicas que interferem no modo de prestação dos referidos serviços, 

superando-se a simples correlação com uma “obrigação de fazer”, adotada por 

parte da doutrina, de forma a abranger novas tecnologias. É exatamente este o 

entendimento que vêm sendo adotado por esta Suprema Corte, conforme passará 

a ser demonstrado a seguir.   

 

 

                                                     
19  Ibid., p. 15. 
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2.2 A EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE A TRIBUTAÇÃO DE 

SERVIÇOS  

 

O segundo argumento que justifica a incidência tributária no caso ora 

analisado diz respeito à evolução da definição do termo “serviço” para fins de 

incidência do imposto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Muito 

embora parte da doutrina ainda adote uma conceituação civilista de prestação de 

serviços, no sentido de que a caracterização da prestação de serviços dependeria, 

necessariamente, da presença de esforço humano, deve-se destacar que esta Corte 

já superou esta conceituação tradicional em diversos julgamentos. Para a Corte, o 

critério material do ISSQN seria a existência de uma utilidade econômica, isto é, a 

circulação  econômica de bens imateriais, os quais, conforme suscitado no voto do 

Ministro Luiz Fux, no  julgamento do RE n. 651.703, abrangem “todas as atividades 

empresariais cujos produtos  fossem serviços, bens imateriais em contraposição 

aos bens materiais, sujeitos a remuneração  no mercado”.20 Nesse sentido, vale 

destacar a evolução do entendimento deste Tribunal ao longo do tempo, em sete 

casos paradigmáticos sobre a matéria:  

 

A jurisprudência mais antiga da Corte, formada especialmente no julgamento 

do RE n. 116.12121, em 11/10/2000, refere-se ao caso da inconstitucionalidade da 

                                                     
20 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 651.703, Tribunal Pleno, Voto do 
Ministro Relator Luiz Fux, julgado em 29.09.2016, DJ 25.04.2017 p. 31 do acórdão. 
21 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 116.121, Relator(a): Min. Octavio 
Galotti,  redator para acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 11.10.2000, DJ: 
25.05.2001 
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incidência do  ISSQN sobre a locação de bens móveis. O redator do voto vencedor 

foi o Ministro Marco  Aurélio. Naquele julgado, prevaleceu o entendimento de que o 

fato gerador do ISSQN somente se concretizaria com uma efetiva obrigação de fazer 

e, portanto, dependeria necessariamente de um esforço humano, diferentemente da 

figura contratual da locação de bens móveis, que se tratava de uma obrigação de 

dar e, em tese, não envolveria qualquer esforço humano por parte do locador 

durante a fruição do contrato. Naquele contexto, fixou-se a tese de que locação de 

bens móveis não se trataria de prestação de serviço. Ademais, conforme decidiu o 

i. Ministro Marco Aurélio, os institutos de locação de bens móveis e prestação de 

serviços estariam disciplinados pelo direito privado e a sua utilização no texto 

constitucional (no tocante à “prestação de serviços”) ficaria condicionado à sua 

acepção na legislação infraconstitucional civilista. Apesar da forte divergência entre 

os Ministros – três ministros votaram a favor da tese do Fisco –, prevaleceu, 

naquela ocasião, a corrente que prestigiava a concepção civilista da definição de 

serviço. Mesmo naquela oportunidade, portanto, vários Ministros – Octávio  Gallotti, 

Carlos Velloso e Nelson Jobim – já reconheciam a necessidade de se superar esta  

corrente tradicionalista.  

Nada obstante, no decorrer da evolução da sociedade e na criação de novas 

tecnologias disruptivas, o Supremo Tribunal Federal, acertadamente, foi 

flexibilizando sua interpretação por reconhecer que a referida tese era incapaz de 

resolver os problemas concretos enfrentados pela Corte, especialmente a 

necessidade de abarcar as novas formas de atividade econômica que decorrem do 

ambiente altamente inovador em que a sociedade moderna se situa.  É 

emblemático, nesse sentido, o julgamento relativo à incidência do ISSQN sobre as 

operações de arrendamento mercantil financeiro (leasing financeiro)22 . Naquele 

caso, o Ministro Eros Grau, relator do processo, apontou que a prestação de serviço 

envolveria a utilização de um bem em intensidades distintas, de modo que 

financiamento estaria abrangido pela incidência do tributo. Mais especificamente, 

no julgamento do RE n. 547.245, o Ministro Eros Grau apontou que a expressão de 

                                                     
22 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.547.245, Relator(a): Min. Eros Grau, 
Tribunal  Pleno, julgado em 02.12.2009, DJ: 05.03.2010. BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso 
Extraordinário n.  592.905, Relator(a): Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 02.12.2009, DJ: 
05.03.2010. 
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“qualquer natureza” ensejaria uma interpretação que abarcasse atividades que não 

se traduzem numa típica obrigação de fazer. Confira-se:  

“Em síntese, há serviços, para os efeitos do inciso III do artigo 156 da 

Constituição, que, por serem de qualquer natureza, não consubstanciam típicas 

obrigações de fazer. Raciocínio adverso a este conduziria à afirmação de que 

haveria serviço apenas nas prestações de fazer, nos termos do que define o direito 

privado. Note-se, contudo, que afirmação como tal faz tábula rasa da expressão “de 

qualquer natureza”, afirmada em texto da Constituição. Não me excedo em lembrar 

que toda atividade de dar consubstancia também um fazer e há inúmeras atividades 

de fazer que envolvem um dar.”  

Isso significa dizer que este E. Supremo Tribunal Federal já reconheceu que 

a acepção constitucional de serviço evoca muito mais elementos do que a mera 

interpretação de acordo com o instituto de direito privado. O emprego da expressão 

de “qualquer natureza” para designar o campo de incidência do ISSQN é expressivo 

para salientar que a definição constitucional de “serviço” abrange outras atividades 

que não somente uma mera “obrigação de fazer”. Retroceder a uma interpretação 

civilista seria, neste contexto, uma tentativa formalista de encaixar realidades do 

século XXI em conceitos formulados no século XIX. As novas tecnologias, 

obviamente, não se enquadram nos conceitos e nas definições construídas  há 

trinta anos, o que dirá nos institutos de cem anos atrás! É vã a ideia de que o direito 

deve se atualizar somente através de novas leis e não por meio de uma 

interpretação contextual e histórica, justamente porque esta postura nos levaria ao 

caos institucional que sucessivas mudanças legislativas e constitucionais 

causariam. Reiteramos que a CF/88 não pode se tornar uma colcha de retalhos. Ora, 

a mera adoção de conceitos jurídicos oriundos do direito privado seria insuficiente 

para a compreensão integral da legislação constitucional-tributária. Nesta linha 

argumentativa, ressalta-se também o voto do Ministro Joaquim Barbosa no RE n. 

547.245, cujo teor apontou que certos conceitos jurídicos arraigados ficam 

obsoletos diante da rápida Evolução social, por consequência, estes conceitos não 

poderiam permanecer impermeáveis as  novas realidades23. Neste mesmo sentido, 

                                                     
23 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 547.245, Relator(a): Min. Eros Grau, 
Tribunal Pleno, julgado em 02.12.2009, DJ: 05/03/2010 e BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 
Recurso Extraordinário n.  592.905/SC,Relator(a): Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 
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inclusive, em julgado de idêntico teor (RE n. 592.905), o Ministro Cezar Peluso indica 

se tratar de um erro de perspectiva tentar interpretar a economia do mundo atual, 

que é complexa, a partir de instrumentos, institutos e figuras jurídicas baseadas em 

concepções simples do mundo do Império Romano.   

As considerações anteriores demonstram que a jurisprudência desta Corte 

atualizou seu próprio entendimento, atribuindo ao termo “serviço” uma amplitude 

maior de sentido do que teria se este fosse vinculado tão somente à existência de 

uma obrigação de fazer.  Esta mesma posição foi adotada no julgamento da ADIn 

n. 1.945, julgada em 26.05.2010. No  caso em questão, esta Colenda Corte adotou o 

entendimento de que o ICMS incide sobre as  transferências de softwares por meio 

eletrônico e considerou irrelevante a questão da  inexistência de bem corpóreo. O 

Ministro Gilmar Mendes fez, nas deliberações sobre o caso, oportuno paralelo entre 

os downloads e os mercados físicos: o Ministro informou que o comércio de CD’s e 

disquetes estava, à época do julgamento, em baixa, acarretando o fechamento de 

diversas lojas de discos e produtoras. Segundo informa o Ministro, isto se dava por 

conta do comércio digital de músicas através de downloads (“a mudança da 

realidade afeta a interpretação do texto constitucional de alguma forma”). Assim, o 

Ministro firmou posição no sentido de que a circulação de mercadorias no meio 

digital também é objeto de tributação do ICMS, muito embora não haja um bem 

corpóreo. O mesmo paralelo pode ser feito aqui: o fato de o motorista do veículo ser 

computadorizado não altera o resultado da atividade realizada:  a prestação do 

serviço de transporte; da mesma forma que o fato de uma mercadoria ser vendida 

sem um suporte físico não altera o resultado da atividade lá realizada: a compra de 

um bem.  

Destarte, essa alteração de posicionamento dos Ministros desta Corte no que 

se refere à amplitude da definição de “serviço” além dos limites impostos pelo 

direito privado,  também é verificada no RE n. 651.70324(Tema 581), demanda de 

relatoria do Ministro Luiz  Fux, julgada em 29.06.2016, em que se analisou a 

constitucionalidade da incidência de ISSQN sobre atividades realizadas pelas 

                                                     
02.12.2009, DJ: 05.03.2010  
24BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 651.703, Relator(a): Min. Luiz Fux, 
Plenário,  julgado em 29.06.2016, DJE: 26.04.2017. 
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operadoras de planos privados de assistência à saúde (plano  de saúde e seguro-

saúde). Prevaleceu o entendimento de que o conceito de serviços de qualquer 

natureza e seu alcance não seria condicionado de maneira imutável pela legislação 

infraconstitucional, podendo assim, ser adotado novo critério de interpretação, de 

modo a  permitir a releitura do papel conferido aos artigos 109 e 110 do CTN. 

Entendeu-se que a adoção  universal de um método hermenêutico seria insuficiente 

para sanar todas as dúvidas acerca do  texto constitucional. Partir do pressuposto 

de que somente o método que preconiza a primazia do direito privado na definição 

dos institutos empregados no texto constitucional seria plausível, significaria, em 

última instância, uma submissão da CF/88 aos desmandos do legislador 

infraconstitucional. Desta maneira, a classificação das obrigações de dar e de fazer 

passaram a ser insuficientes para o enquadramento dos produtos e serviços, que 

são resultados do desempenho de uma atividade econômica. Por consequência, 

apontou-se que o direito tributário tem conceitos implícitos e diversos daqueles 

constantes na legislação infraconstitucional, para se utilizar na intepretação do 

texto constitucional. Assim, definiu-se serviço com sendo o oferecimento de uma 

utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades materiais ou imateriais, 

prestadas com habitualidade e intuito de lucro, podendo estar  conjugada ou não 

com a entrega de bens ao tomador. Neste mesmo julgado, o Ministro Luiz  Fux faz 

oportuna e relevante ressalva em relação à adoção do critério econômico nos dias 

atuais:  a interpretação de viés economicista não deve ser aceita, uma vez que se 

traduz numa sanha  arrecadatória por parte dos entes tributantes. Nada obstante, a 

recente mudança de interpretação do Supremo Tribunal Federal não guarda relação 

com esta perspectiva economicista. A bem da verdade, o que esta Colenda Corte 

entende é que o direito tributário deve ser interpretado tendo  em vista os valores 

positivados na CF/88 – que, conforme já frisamos, é o guia axiológico do  

ordenamento jurídico nacional. Ora, jogar luz no aspecto econômico do fato gerador 

é, ao fim  e ao cabo, fazer valer os mandamentos constitucionais referentes à 

igualdade e solidariedade.  Não se trata, portanto, de sanha arrecadatória, mas, sim, 

de operacionalizar o texto constitucional para que os valores por ele consagrados 

sejam respeitados e cumpridos.  

No presente caso, a partir deste enfoque no critério econômico, tem-se 
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claramente a concretização da hipótese de incidência do ISSQN. A Recorrente 

oferece um serviço e por ele é recompensada. Levar alguém de um ponto a outro 

mediante remuneração é, sem sombra de dúvidas, atividade abrangida pela 

incidência do ISSQN. Há manifesta demonstração de capacidade contributiva aliada 

à uma efetiva disponibilização de utilidade imaterial. O fato de, supostamente, não 

existir qualquer esforço físico, o que se admite apenas por amor ao debate, sequer 

deveria ser levado em consideração, porquanto, a partir da análise  do critério 

econômico consagrado por esta Colenda Corte, há efetiva configuração do fato  

gerador do ISSQN.  

Por fim, e corroborando tudo que foi mencionado até aqui, a interpretação 

mais atual desta Corte sobre o tema ratifica as conclusões já alcançadas. Dois 

casos são emblemáticos nesse sentido. Primeiro, o julgamento do RE n. 634.76425, 

caso em que se analisou a  constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre a 

exploração de atividade de apostas, tais  como a venda de bilhetes, pules ou cupons 

de apostas. Admitiu-se que a acepção serviço de qualquer natureza prescrita pela 

CF/88 sugere uma leitura ampla do termo serviço, de modo que caberia ao 

legislador complementar indicar os serviços sujeitos ao imposto municipal, uma  

vez que o texto constitucional não traz todas as soluções. A própria inserção do 

termo “de qualquer natureza” seria didática para demonstrar que o constituinte teve 

o cuidado de não restringir o sentido de “serviços” apenas ao instituto de direito 

privado. Inclusive, a própria tributação de ISSQN incidente nos serviços de 

transporte é um exemplo claro desta abrangência, uma vez que, de acordo com o 

direito privado, “transporte” (ou melhor, “contrato de transporte”) é negócio jurídico 

específico e distinto de “serviço”, tema que será tratado em tópico próprio. 

Reafirmou-se o entendimento no sentido de que o direito tributário seria composto 

por conceitos próprios, não sendo necessária a vinculação entre o termo serviço e 

a obrigação de fazer disposta no Código Civil. E, segundo, o julgamento da ADI n. 

3.14226, que julgou a constitucionalidade da incidência de ISSQN sobre locação, 

sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso de ferrovia, 

                                                     
25 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 634.764, Relator(a): Min. Gilmar 
Mendes,  Plenário, julgado em 08.06.2020, DJE 01.07.2020.  
26 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.142, Relator(a): Min. 
Dias  Toffoli, Plenário, Sessão Virtual de 26.6.2020 a 4.8.2020, DJE: 05.08.2020. 
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rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. Novamente, 

reafirmou-se a constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre atividades tidas 

como complexas, cuja definição seria híbrida, ainda que o contrato envolva também 

a locação de um bem. A velha separação simplista entre obrigação de dar e 

obrigação de fazer foi, novamente, superada.   

Dito isto, não há que se falar na não incidência do ISSQN no caso ora 

analisado  pela ausência de condutor humano dentro do veículo no momento da 

prestação do serviço de  transporte individual de passageiro, porquanto esta 

Suprema Corte defende, hoje, que o conceito de prestação de serviço não deve se 

limitar à configuração dada pelo direito civil,  sendo a teoria da consideração 

econômica reiteradamente adotada por este Supremo Tribunal  Federal na 

aplicação da hipótese de incidência tributária do ISSQN, decorrente da evolução da  

definição constitucional de “serviços” nos últimos anos.  

 

2.3 A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR  

 

O terceiro argumento que justifica a incidência tributária no caso ora 

analisado diz respeito à efetiva ocorrência do fato gerador no caso ora analisado. 

Mesmo que se entendesse pela adoção de um conceito civilista de prestação de 

serviços para a análise do caso concreto, o que se cogita para fins argumentativos, 

ainda assim não haveria motivos para o afastamento da incidência do ISSQN sobre 

a prestação de serviços de transporte individual de  passageiros, 

independentemente dos veículos serem conduzidos por inteligência artificial.   

Sobre este ponto, é imperioso salientar, de início, que a tributação do ISSQN 

não incide somente nas atividades conceituadas como “serviço” pela legislação 

privada. A hipótese de incidência do ISSQN também abarca, dentre outros, o 

instituto do “contrato de transporte”, negócio jurídico específico disciplinado pelo 

art. 730 do Código Civil. De se observar, nesse sentido, que os elementos jurídicos 

do “contrato de transporte” são substancialmente diversos dos presentes no 

instituto “serviço”. Pelo texto civilista, o contrato de transporte consiste na 

obrigação que o transportador assume, mediante remuneração, de levar 

determinada pessoa ou coisa a certo lugar. Desta obrigação básica, podemos 
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extrair os seguintes elementos essenciais para a caracterização do contrato de 

transporte: (i) a obrigação inerente ao negócio jurídico, (ii) a remuneração e (iii) a 

determinação do local em que a pessoa ou coisa deva ser transportada.  

Ora, no tocante ao presente caso, podemos verificar que a Recorrente coloca 

à disposição da população um serviço (na acepção tributária do termo) que, nada 

obstante seja completamente autônomo, (i) obriga a Recorrente a (ii) mediante 

remuneração, calculada com base no tempo de uso e na distância percorrida pelo 

veículo, (iii) levar pessoa ou coisa a um local determinado. Os elementos típicos do 

contrato de transporte estão cristalinamente delineados na atividade exercida pela 

Companhia. Nesse sentido, a necessidade de informar um local no momento da 

chamada e a impossibilidade do cliente de alterar esse local após iniciada a 

prestação de serviço – segundo a própria Recorrente o cliente só pode alterar a rota 

– deixa cristalina a concretização do negócio jurídico tipificado pelo art. 730 do 

Código Civil. Nesse  sentido, a lição do ilustre civilista SÍLVIO VENOSA acerca do 

contrato de transporte27:  

“Trata-se de contrato peculiar que contém obrigação de resultado que 

somente se conclui quando a mercadoria ou a pessoa chega ao destino. A distância 

maior ou menor não lhe é essencial: o transporte pode ser de um pavimento para 

outro ou de um cômodo de edifício para outro. A evolução da técnica modifica os 

instrumentos de transporte, por terra, mar e ar, daí dividirem-se em transportes 

terrestres, marítimos (fluviais, lacustres) e aéreos.”  

A clara descrição elaborada pelo douto civilista faz oportuna ressalva: 

tecnologia altera os meios pelos quais o transporte é prestado, mas não muda sua 

essência e características fundamentais, que repousam nos elementos do negócio 

jurídico supracitado.  Estando presentes os elementos típicos do “contrato de 

transporte”, há, pela lógica da legislação vigente, tributação do ISSQN, não restando 

dúvidas acerca da correição do auto de infração lavrado pelo Município. A bem da 

verdade, a confusão acerca dos institutos de direito privado ora debatidos pode ser 

sanada somente com uma leitura dos dispositivos do Código Civil.  

Considerando que não existe divergência quanto ao fato de que “serviço” para 

                                                     
27 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: contratos em espécie. 13ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013. 
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fins de incidência do ISSQN também abrange o “contrato de transporte” não há 

razão que justifique o afastamento da incidência diante da existência efetiva desta 

atividade no caso. Neste sentido, pode-se asseverar que o núcleo do entendimento 

acerca da prestação de serviço é a  prática de um ato, de uma habilidade de fazer, 

material ou imaterial, de modo que ofereça  uma utilidade para o contratante, 

havendo circulação econômica. No caso do transporte, é clara a existência de (i) 

uma obrigação de fazer, qual seja, a realização do transporte, (ii) o oferecimento de 

uma utilidade, i.e., transportar uma pessoa ou uma coisa a determinado local, e (iii) 

a remuneração decorrente desta obrigação de fazer. Não há, portanto, qualquer 

necessidade de ação humana direta na execução da obrigação de fazer. A pessoa 

jurídica Recorrente efetivamente se obriga à prestação de uma utilidade (o 

transporte de um determinado local a outro) e o cliente remunera a Recorrente 

exatamente pelo valor calculado de acordo com a distância percorrida e o tempo 

levado. Qualquer alegação que fuja deste racional é mera ilação e não guarda 

qualquer proximidade com a realidade narrada nestes autos.   

Nada obstante, ainda que se considere a necessidade de uma obrigação de 

fazer para a configuração de prestação de serviço de transporte individual de 

passageiros, deve-se  observar que a empresa, proprietária dos veículos e da 

plataforma/software para intermédio  com os clientes, é uma pessoa jurídica que é 

conduzida por pessoas físicas, as quais garantem  a prestação do serviço de 

transporte, como se observa, por exemplo, na manutenção do  aplicativo, no 

abastecimento e na guarda dos veículos. Tendo tudo isto em vista, não há que se 

falar na aplicação da Súmula Vinculante n. 31 no presente caso. A Recorrente não 

realiza a mera locação dos veículos (bens móveis), porquanto, conforme já 

exaustivamente tratado, a Companhia se obriga ao transporte de pessoa ou coisa a 

determinado local, apesar do objeto social da empresa mencionar apenas a 

disponibilização de veículos para que se transportem pessoas dentro dos limites do 

Município Recorrido. O que é disponibilizada, ou seja, o núcleo do contrato firmado 

entre as partes, é a própria realização do transporte e não a locação de um veículo. 

Conforme já comentamos, a atividade desempenhada pela Recorrente é bastante 

semelhante ao serviço prestado por outras plataformas como Uber, 99pop e Cabify, 

nos quais  os aplicativos cobram a “corrida” sob critério de distância percorrida e o 
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tempo e seus clientes  efetuam pagamento mediante cartão de crédito previamente 

cadastrado pelo usuário na  plataforma da empresa. Tanto isso é verdadeiro que 

não há uma escolha sobre o automóvel que irá prestar a atividade: pouco importa 

se serei levado por uma Mercedes ou por um Uno, porque o valor cobrado diz 

respeito essencialmente ao trajeto e ao tempo e não ao conforto do veículo.   

Diante disso, pode-se afirmar que os contratos realizados entre a Recorrente 

e seus clientes não são sobre a transferência de um bem móvel, por certo tempo, 

para que o cliente usufrua deste, mediante remuneração, como é o caso da locação 

de guindaste (RE n. 116.12128).  Noutras palavras, não se contrata para que haja a 

entrega do carro inteiramente autônomo, e sim contrata-se um serviço, qual seja, o 

transporte do cliente para o lugar requerido através do aplicativo da Recorrente. 

Também não se pode admitir a alegação da existência de uma locação  de bem 

móveis cumulada com prestação de serviço, pois mesmo que se entendesse por 

haver a  prática de ambas as atividades seria necessário apontar qual delas 

predomina29. No caso em  questão, a prestação de serviço de transporte individual 

de passageiros predominaria sobre a  disponibilização do veículo (locação).  

Ademais, não se deve considerar a alegação no sentido de que a Lista Anexa 

à  LC n. 116/03 não disporia explicitamente o tipo de serviço de transporte prestado 

pela  Recorrente, uma vez que apesar dela enumerar as hipóteses de incidência do 

tributo, isto é,  dispor de serviços passíveis de tributação por ISSQN de modo 

exaustivo, já é entendimento  consolidado nos Tribunais Superiores a viabilidade de 

flexibilização da interpretação dos itens  desta lista, como se verifica no REsp n. 

1.111.234 30 , vide: TRIBUTÁRIO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - ISSQN - LISTA DE 

SERVIÇOS - TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A jurisprudência 

desta  Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao 

Decreto-lei  406/68, para efeito de incidência de ISSQN, admitindo-se, aos já 

existentes  apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação 

                                                     
28  BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 116.121, Relator(a): Ministro Octavio 
Gallotti,  redator para acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 11.10.2000. DJ 
25.05.2001. 
29 PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 10ª edição. São Paulo: Saraiva, 2018. 
Recurso  online. p.442. 
30BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.111.234, Relator(a): Ministra Eliana 
Calmon, Primeira Seção, julgado em 23.09.2009, DJe 08.10.2009. 
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extensiva para  serviços congêneres. (STJ, REsp n. 1111234/PR, Relatora Ministra 

Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ: 23/09/2009, DJe 08/10/2009.)  

Diante disso, destaca-se o entendimento de LEANDRO PAULSEN no sentido 

de que, apesar da lista de serviços anexa à LC n. 116/03 ser taxativa, ela admite 

leitura extensiva de cada item, a fim de enquadrar serviços correlatos àqueles 

previstos expressamente31.  Também, deve-se ressaltar o entendimento de KIYOSHI 

HARADA na linha argumentativa de que a taxatividade não se traduz como 

imutabilidade, vez que, em decorrência dos novos serviços que surgem a cada dia 

no mundo globalizado, o legislador complementar tem a  competência conferida 

pela CF/88 para definir serviços tributáveis, podendo assim, ampliar o  rol de 

serviços que possam ser passíveis de tributação pelos Municípios32.   

No caso dos autos, apesar de não haver previsão expressa sobre a prestação 

de serviço de transporte individual de passageiros por carros inteiramente 

autônomos, não se pode afastar a atuação e cobrança do ISSQN, pois a lista anexa 

à LC n. 116/03, dispõe, em seu item  16.02, que ISSQN incide sobre serviço de 

transporte de natureza municipal. Diante disso, deve se fazer a interpretação 

extensiva do referido item para fundamentar a cobrança do ISSQN sobre  a 

prestação de serviço da Recorrente, tanto da disponibilização de veículos para que 

transportem  pessoas dentro dos limites do Município Recorrido, que inclusive está 

demonstrado no objeto  social da empresa, quanto o serviço de transporte em si 

pelos veículos de condução autônoma.   

A atividade autuada trata-se, em suma, de prestação serviço de transporte de 

natureza municipal, sob fundamento de que, apesar de não haver a condução do 

carro por um humano, há um serviço de transporte individual de passageiros, cuja 

cobrança baseia-se no critério de  distância percorrida e o tempo.  

 

 

 

 

                                                     
31 PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 10ª edição. São Paulo: Saraiva, 2018. 
Recurso  Online. p.442. 
32 HARADA, Kiyoshi. ISSQN: doutrina e prática. 2ª ed. reform., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2014. 
Recurso  Online. p.14 
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2.4 APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E 

SOLIDARIEDADE  

 

O quarto argumento que justifica a constitucionalidade da incidência do 

ISSQN neste caso diz respeito a aplicação dos princípios da isonomia, capacidade 

contributiva e solidariedade, com o objetivo de realização da justiça fiscal. Com 

efeito, o princípio da isonomia no Sistema Constitucional Tributário brasileiro é de 

tamanha relevância que o  legislador constituinte teve por bem prevê-lo 

expressamente como um princípio fundamental  do Direito Tributário, no art. 150, 

inciso II da CF/88, para além da previsão genérica constante  no artigo 5º, caput da 

Carta Magna, que determina que todos são iguais perante a lei, sem  distinções de 

qualquer natureza. A isonomia tributária, conforme posta no artigo 150, é garantia 

Fundamental no sentido de que não haverá instituição e cobrança de tributos de 

forma desigual entre contribuintes que se encontrarem em condições de igualdade 

jurídica. Constitui, portanto, uma vedação ao arbítrio do Estado, vez que dispõe que 

todos estarão sujeitos à cobrança tributária com base nos mesmos critérios. CELSO 

ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO nos ensina que para que possamos examinar uma 

regra face a aplicação do princípio da isonomia, devemos verificar se há relação 

lógica entre o fator estabelecido para diferenciação e a discriminação legal decidida 

em função dele. Isto significa dizer que é preciso averiguar se há  justificativa 

racional para, em razão da diferença observada, atribuir tratamento jurídico  

distinto. Neste sentido, afirma também que, caso a diferença observada não guarde 

conexão lógica com a disparidade de tratamentos jurídicos estabelecidos, esta 

diferença afronta o princípio da isonomia33. Não há justificativa plausível para a não 

incidência do ISSQN no serviço de transporte individual de passageiros praticado 

pela ora Recorrente, sendo que se tributa normalmente empresas que prestam 

serviço similar, como Uber, Cabify e 99pop.  

Conforme afirma JOSÉ CASALTA NABAIS, o princípio da igualdade fiscal é 

cunhado de modo que todos os cidadãos se encontram obrigados ao cumprimento 

do dever de pagar impostos, devendo, porém, haver uniformidade na cobrança e 

                                                     
33  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. São Paulo: 
Malheiros.  3ª ed. 2017. p.37-39. 
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imposição tributária, de  modo que todos aqueles que manifestem a mesma 

capacidade de contribuição devem fazê-lo  por igual. Ou seja, assevera que as 

pessoas devem ser tributadas em conformidade com a capacidade contributiva 

manifestada34. O § 1º do artigo 145 da CF/88 determina que, sempre  que possível, 

os impostos devem ter caráter pessoal e ser graduados de acordo com a 

capacidade  econômica do contribuinte. No mesmo sentido, HUGO DE BRITO 

MACHADO reforça que,  no âmbito do direito tributário, as discussões mais 

profundas acerca do princípio da isonomia  nos levam à conclusão que é isonômico 

o que é justo, e contrário a isonomia é o que é injusto,  sendo que a verdadeira 

igualdade reside na proporcionalidade, e é o princípio da capacidade  contributiva 

que indica que o justo é o proporcional a tal capacidade35. Nas palavras do autor,  

“independentemente de previsão constitucional explícita, o princípio da capacidade  

contributiva deve ser visto como um princípio de justiça, e assim deve ser seguido 

pelo  intérprete das normas tributárias em geral”36. É inegável a manifestação de 

capacidade contributiva da ora Recorrente, que recebe um pagamento pela 

prestação de serviço de transporte individual. Neste sentido, destaca-se que, ao 

falarmos em capacidade contributiva, é preciso ter em mente que a tributação 

cumpre, muito além de uma função fiscal arrecadatória, uma função ética, como 

instrumento de efetivação da justiça fiscal.  

O preâmbulo da CF/88 dispõe que o objetivo da Assembleia Nacional 

Constituinte foi a instituição de um Estado Democrático cujo objetivo é assegurar o 

exercício  dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a  igualdade e a justiça. A tributação é o meio pelo qual o aparato 

estatal busca condições de  perseguir estes objetivos, transformando o produto da 

arrecadação em instrumentos de  desenvolvimento político, econômico e social. 

STEPHEN HOLMES e CASS SUNSTEIN, ao  discorrerem sobre a relação entre a 

tributação e a efetivação direitos fundamentais argumentam  que todos os direitos 

assegurados pelo Estado pressupõem que o contribuinte financie um  mecanismo 

                                                     
34 NABAIS, José Casalta. O Dever Fundamental de Pagar Impostos. Coimbra: Editora Almedina,1998. 
p.687. 
35   MACHADO, Hugo de Brito. Os Princípios da Tributação na Constituição de 1988. São Paulo: 
Malheiros. 6ª  ed. 2019. p.64-67.  
36  Ibid. p.94. 
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eficiente de supervisão, que possa monitorar o exercício dos direitos e impor o seu  

cumprimento quando necessário, e por este motivo, todos os direitos, de fato, 

custam caro.  MARCO AURÉLIO GRECO defende que o Brasil é, ao mesmo tempo, 

um Estado de Direito e um Estado Social, sendo que é esta concepção que traz ao 

ordenamento os princípios da solidariedade e isonomia. Ou seja, a tributação justa 

será aquela que atende aos princípios da solidariedade e da isonomia, em seu 

sentido material, captando a capacidade contributiva demonstrada pelos fatos 

geradores elencados pelo legislador 37 . Seguindo a mesma linha, TATHIANE 

PISCITELLI, defende que “a tributação é realizadora do Estado democrático de 

direito porque seu desenho constitucional permite interpretá-la como 

concretizadora da justiça fiscal e, de forma mais específica, da justiça 

distributiva”38.   

Ainda, esta Suprema Corte já se posicionou no sentido de reconhecer a 

natureza  solidária do tributo, que é devido pelo cidadão pelo simples fato de 

pertencer à sociedade no  julgamento da ADIn n. 2.8593939, de relatoria do Ministro 

Dias Toffoli, no qual este defende que,  ao considerarmos que a criação do Estado é 

um projeto coletivo, precisamos reconhecer que a  solidariedade se projeta com 

força no direito fiscal, com o objetivo de repartição igualitária dos  custos dos 

direitos garantidos pelo Estado, contexto no qual o pagamento de tributos constitui 

um dever fundamental estabelecido constitucionalmente. Da análise desta decisão 

podemos reforçar a ideia trazida por STEPHEN HOLMES e CASS R. SUNSTEIN de 

que o financiamento dos direitos fundamentais por meio da arrecadação tributária 

demonstra que, na  verdade, os direitos são bens públicos, ou seja, nas palavras dos 

autores, “serviços sociais pagos  pelo contribuinte e administrados pelo governo, 

cujo objetivo é aperfeiçoar o bem-estar  coletivo e individual.”40. Não cabe, portanto, 

argumentar que as consequências econômicas decorrentes de uma decisão 

tributária não devem ser levadas em consideração no processo judicial de 

                                                     
37 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011. p.309-310  
38 PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Argumentando pelas Consequências no Direito Tributário. 1. ed. 
São Paulo:  Noeses, 2011. p.213-214  
39   BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.859, Relator: 
Ministro. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 24.02.2016, DJe:21.10.2016 
40HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. O Custo dos Direitos: Porque a liberdade depende dos 
impostos.  Tradução de Marcelo Brandão Cipolla. 1 ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 
2019. p.35. 
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interpretação da norma por não se tratarem, em tese, de argumentos jurídicos 

propriamente ditos. Isto porque, conforme argumenta TATHIANE PISCITELLI, a 

universalização é a consequência lógica de toda decisão judicial, e esta 

universalização será indesejável se subverter os valores interligados à área do 

direito em questão, criando consequências inaceitáveis e passíveis de indicação 

como razão de decidir41. Neste sentido, a autora defende que é preciso vincular o 

tributo à sua função primordial, qual seja, a arrecadação de recursos para o Estado, 

inserindo-o no quadro mais geral da atividade financeira do Estado.  Isto porque 

reconhecer que a prática da tributação não está desvinculada desta finalidade não 

equivale a negar a independência ou o grau de especialização que atingiu o direito 

tributário, mas apenas entender que a tributação apresenta limites a partir da 

consideração de que esta tem como objetivo assegurar e realizar a manutenção de 

um Estado Democrático de Direito4242.  

Desta feita, resta claro não há como se decidir pela não incidência do ISSQN 

no  caso, sem incorrer em afronta direta aos princípios da isonomia, da capacidade 

contributiva e  da solidariedade, vez que, não apenas esta Corte tem se posicionado 

reiteradamente no sentido  de adotar uma concepção econômica de serviço, mas 

também porque tais princípios como  postos na CF/88 são instrumentos de 

realização da justiça, que não deve ser interpretada apenas  em seu sentido formal, 

mas principalmente no sentido da realização da justiça material. Ainda,  

destacamos que a não observação ao princípio da isonomia, no caso concreto, 

acarretará em  grave lesão à livre concorrência, conforme será melhor explanado a 

seguir anutenção da incidência tributária no caso ora analisado diz respeito à 

proteção à livre concorrência. Não suficiente a autorização constitucional para a 

incidência do ISSQN sobre serviços de qualquer natureza, a evolução da  

jurisprudência desta Suprema Corte na adoção de uma interpretação extensiva da 

definição de  prestação de serviço e a completa subsunção da hipótese de 

incidência do imposto ao fato  efetivamente praticado pela ora Recorrente, qual seja, 

a prestação de serviços de transporte  individual de passageiros, a cobrança, neste 

                                                     
41 PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Argumentando pelas Consequências no Direito Tributário. 1. ed. 
São Paulo:  Noeses, 2011. p.3  
42 Ibid., p.277 
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caso, ainda se justifica pela necessária proteção à  livre concorrência, derivada da 

exigência de observância ao princípio da isonomia para  efetivação da justiça fiscal 

em um Estado Democrático de Direito.   

LUÍS EDUARDO SCHOUERI defende que, em um ordenamento jurídico 

pautado na igualdade, é necessário que se busquem as razões envolvidas na 

formulação da norma tributária, tendo em vista que decorre deste princípio a 

necessidade da existência de um motivo para que uns sejam atingidos por 

determinado tributo e outros não, sendo que estas justificativas são usualmente 

encontradas pela aplicação de princípios da própria Ordem Tributária. Ou seja, 

tendo em vista que a norma tributária é naturalmente intervencionista, posto que 

possui caráter indutor na economia, é preciso que se dê a fundamentação para que 

esta intervenção ocorra da maneira que ocorre, atingindo os agentes econômicos 

que atinge, da forma que atinge43. Isto porque a ideia de neutralidade tributária 

como a busca de um tributo que não afete o comportamento dos agentes 

econômicos é utópica. Não há tributo neutro ou uma atuação neutra por parte do 

legislador, que atua tendo em vista as finalidades próprias da intervenção Estatal 

na economia 44 . Neste ponto, cumpre destacar que a CF/88 determina que a 

intervenção Estatal no domínio econômico deve ser exercida respeitando os 

princípios e fundamentos da ordem econômica, dispostos no artigo 170, dentre eles, 

a livre concorrência.  Portanto, neutralidade tributária não implica a não-

interferência do tributo sobre a economia, mas sim a garantia de um ambiente de 

igualdade de condições competitivas, isto é, um ambiente no qual produtos 

similares devem estar submetidos à mesma carga fiscal, porque a norma tributária 

não deve criar distorções na ordem econômica, ou seja, não deve afetar o mercado 

em  sentido diverso do que determina o texto constitucional45. Nesta mesma linha 

de raciocínio, em decisão recente, ao analisar a incidência de IPI sobre produtos 

importados destinados à revenda no RE n. 946.648 46 , nos termos do voto de 

divergência do Ministro Alexandre de Moraes, esta Corte reconheceu que a não 

                                                     
43 SCHOUERI, Luís Eduardo. “Livre Concorrência e Tributação”. Grandes Questões Atuais do Direito 
Tributário, São Paulo: Dialética, vol. 11. 2007. p.250-251. 
44 Ibid., p.253-254. 
45Ibid., p. 255. 
46 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 946648, Relator(a): Marco Aurélio, 
Tribunal  Pleno, julgado em 28.08.2020. 
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incidência do imposto no caso geraria uma vantagem de preço na competitividade 

com o produto nacional, o que afrontaria os princípios da livre concorrência, 

igualdade e isonomia tributária.  

Veja-se: a Recorrente é uma empresa que presta serviço de transporte 

individual por meio de aplicativo. Independentemente de tal prestação de serviço se 

dar através da utilização de inteligência artificial ou de um condutor humano, a 

atividade da empresa a coloca no mesmo nicho de mercado onde estão inseridas 

outras empresas de transporte por aplicativo, como Uber, Cabify, 99pop, empresas 

estas tributadas regularmente pelo ISSQN. Não há argumentação suficiente que 

sustente a diferenciação da Recorrente de suas concorrentes, posto que é 

incontestável que estas oferecem serviços para a mesma clientela, atuando no 

mesmo mercado. O entendimento pela não incidência do ISSQN no caso concreto, 

além de ir na contramão da jurisprudência recente desta corte, implicaria em 

distorções concorrenciais graves, gerando para a empresa vantagem competitiva 

indevida sobre outros concorrentes que podem não ter condições de suportar 

eventuais diferenças de preços, retirando-os do mercado.  Neste sentido, esta Corte 

já reconheceu que o não recolhimento de tributo implica em violação da 

concorrência, no julgamento do RE n. 627.54347, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, 

no qual foi considerada constitucional a determinação legal de que as 

microempresas ou empresas de pequeno porte que possuírem débito com o INSS, 

ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal não poderão optar 

pelo regime de tributação do Simples Nacional, vide:   

 

O regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com 

menor capacidade contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que,  

nesse universo de contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos  

pertinentes, os quais participariam do mercado com uma vantagem competitiva em  

relação àqueles que cumprem pontualmente com suas obrigações.   

 

Ainda, ressalte-se que a própria CF/88 autoriza, em seu artigo 146-A, que a 

lei complementar estabeleça critérios especiais de tributação cujo objetivo é 

                                                     
47  BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 627543, Relator(a): Dias Toffoli, 
Tribunal  Pleno, julgado em 30.10.2013, DJE: 29.10.2014 
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prevenir desequilíbrios da concorrência. O princípio da defesa da concorrência em 

matéria tributária tem como objetivo evitar distorções na ordem econômica que 

impliquem em restrição ou prejuízo da competição leal no mercado. Segundo 

PAULO CALIENDO, a aspiração do Direito Tributário não é a proteção absoluta da 

livre concorrência, mas sim a busca de um sistema tributário que realize suas 

funções de financiamento de políticas públicas e promoção dos direitos 

fundamentais e que respeite o princípio da isonomia, evitando o tratamento 

desigual  que é ineficiente nas decisões econômicas. Isso permite a defesa da 

concorrência efetiva em um contexto constitucional de valorização do trabalho, dos 

direitos sociais, do contribuinte e dos consumidores 48 . Isto posto, é forçoso 

reconhecer que a situação de privilégio causada pela não tributação das atividades 

da Recorrente acarretaria na desestruturação do mercado de prestação de serviços 

de transporte individual de passageiro por aplicativo, ao não apenas permitir, mas 

assegurar, que uma única empresa estivesse desobrigada ao recolhimento do 

ISSQN, em notória afronta aos princípios da livre concorrência e da isonomia.  

Portanto, no caso ora analisado, a tributação se justifica, primeiro, pela  

autorização constitucional para cobrança do ISSQN sobre serviços de qualquer 

natureza,  confirmada pela evolução do entendimento de “prestação de serviços” 

por esta Corte  Constitucional; segundo, pela aplicação dos princípios da isonomia, 

capacidade contributiva e  solidariedade; e, terceiro, pela exigência de proteção à 

livre concorrência, vez que a não  tributação não apenas configuraria lesão frontal 

e direta ao princípio da isonomia, como também  criaria situação de privilégio com 

potencial de causar graves distorções na ordem econômica.   

 

3. PEDIDOS  

 

Ante o exposto, requer a Fazenda Municipal que seja negado provimento ao 

Recurso Extraordinário, a fim de que:  

 

                                                     
48 CALIENDO, Paulo. “Princípio da Livre Concorrência em Matéria Tributária: Conceito e Aplicação”. 
Direito tributário em questão: revista da FESDT. Fundação Escola Superior de Direito Tributário, n. 
11. Porto Alegre:  FESDT, 2011. p. 128 
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a) reste reconhecida a constitucionalidade da cobrança, diante da ocorrência do fato 

gerador do ISSQN, conforme demonstrado no memorial;  

b) seja mantido o auto de infração em sua integralidade; e  

c) condenada a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

majorados na forma do artigo 85, §§ 11º e 13º do CPC.  

 

Termos em que,  

Pede deferimento.  

__________________________  

Advogado - OAB nº____  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 14ª ed., rev., atual. e ampl. Rio de 
Janeiro:  Forense, 2018. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530980726/>. Acesso 
em: 03 de julho  de 2020.  
 
BARRETO, Aires Fernandino; BARRETO, Paulo Ayres. ISSQN na constituição e na lei. 
4ª ed.  São Paulo: Noeses, 2018. xxi.   
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.859, 
Relator(a):  Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 24.02.2016, 
DJE:21.10.2016.  
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.142, 
Relator(a):  Min. Dias Toffoli, Plenário, Sessão Virtual de 26.6.2020 a 4.8.2020, DJE: 
05.08.2020.  
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 651.703, Relator(a): 
Min. Luiz  Fux, Plenário, julgado em 29.09.2019, DJe: 26.04.2017.  
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 176.626, Relator(a): 
Min.  Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, julgado em 10.11.1998, DJ: 11.12.1998  
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 116.121, Relator(a): 
Min.  Octavio Gallotti, redator para acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, 
julgado em  11.10.2000, DJ 25.05.2001.  
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 547.245, Relator(a): 
Min. Eros  Grau, Tribunal Pleno, julgado em 02.12.2009, DJE: 05.03.2010.  
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 592.905, Relator(a): 
Min. Eros  Grau, Tribunal Pleno, julgado em 02.12.2009, DJE: 05.03.2010.  



822 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 627543, Relator(a): 
Min. Dias  Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 30.10.2013, DJE: 29.10.2014.  
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 634.764, Relator(a): 
Min.  Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 08.06.2020, DJE: 01.07.2020.  
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 946648, Relator(a): 
Marco  Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 28.08.2020. 
 
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.111.234, Relator(a): Min. 
Eliana  Calmon, Primeira Seção, julgado em 23.09.2009, DJe 08.10.2009.  
 
CALIENDO, Paulo. Princípio da Livre Concorrência em Matéria Tributária: Conceito 
e  Aplicação. Direito tributário em questão: revista da FESDT. Fundação Escola 
Superior de  Direito Tributário, n. 11. Porto Alegre: FESDT, 2011.  
 
GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011.   
 
HARADA, Kiyoshi. ISSQN: doutrina e prática. 2ª ed. reform., rev. e ampl. São Paulo: 
Atlas,  2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522492503/>.  Acesso 
em: 30 de junho de 2020.  
 
HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. O Custo dos Direitos: Porque a liberdade 
depende  dos impostos. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla. 1 ed. São Paulo: 
Editora WMF Martins  Fontes, 2019.  
 
MACEDO, José Alberto Oliveira. Conflitos De Competência na Tributação do 
Consumo. 2013.  162 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Direito Econômico e 
Financeiro, Faculdade de  Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
Disponível em:  <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-
09012014-115232/pt-br.php.> Acesso  em: 02 de agosto de 2020.  
 
MACHADO, Hugo de Brito. Os Princípios da Tributação na Constituição de 1988. São 
Paulo:  Malheiros. 6ª ed. 2019.  
 
MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Competência Tributária: entre a rigidez do 
sistema e  a atualização interpretativa. São Paulo: Malheiros, 2014.  
 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 
São  Paulo: Malheiros. 3ª ed. 2017.  
 
NABAIS, José Casalta. O Dever Fundamental de Pagar Impostos. Coimbra: Editora  
Almedina,1998.  
 
PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2018. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553616282/>. Acesso  em 



Equipe 406 – Fazenda Municipal  | 823 

 

20 de julho de 2020.   
 
PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Argumentando pelas Consequências no Direito 
Tributário.  1. ed. São Paulo: Noeses, 2011.  
 
SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de direito tributário. 11ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2019.   
 
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9ª edição. São Paulo: Saraiva, 2018. 
Disponível  em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553610174/>. Acesso 
em: 12 de  setembro de 2020. 
 
SCHOUERI, Luís Eduardo. Livre Concorrência e Tributação. Grandes Questões 
Atuais do  Direito Tributário. vol. 11. São Paulo: Dialética, 2007.



 

 



 

Faculdade Baiana de Direito – Salvador - BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV TAX MOOT BRAZIL  

Equipe 407 - Fazenda Municipal 

 

 

 

 

 

Juliana Sammarco Zecchin 

Laura Leone Bentlin 

Natália Maurice Sanabria de Morais 

 Nicoli de Toledo Baeta 

 

 



 



 

 

 

1 DOS FATOS  

 

Versam os autos sobre lançamento de ofício de Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN) pela prática de atos legalmente considerados serviços 

tributáveis por empresas  de transporte por aplicativo que operam utilizando-se de 

veículos de condução inteiramente  autônoma.  

Em suma, a sociedade empresária VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA 

presta serviços de transporte individual de passageiros, de maneira muito 

semelhante às plataformas Uber, 99 POP, ou Cabify, apenas diferenciando-se 

destas pelo fato de o transporte dos passageiros ser realizado de maneira 

inteiramente autônoma, isto é, os veículos da autuada são guiados por um software 

de computador, não por uma pessoa natural. Em consonância com as diversas 

semelhanças com as plataformas supracitadas, para que os usuários possam 

tomar o serviço, devem utilizar um smartphone, indicando o destino para o qual 

serão conduzidos e, em alguns minutos, o veículo chega ao endereço em que foi 

feita a chamada, reconduzindo o usuário  – tomador – ao destino por ele indicado. 

Por fim, a cobrança pelo serviço é realizada por meio de cartão de crédito, 

previamente cadastrado pelo usuário na plataforma, e o valor é definido pelas 

variáveis distância e tempo percorrido.  

Após prestar seus serviços por certo lapso temporal sem nunca ter recolhido 

o tributo  devido, causando assim imenso prejuízo ao erário e concorrendo de 

maneira desleal no mercado  de transporte de passageiros, a recorrente foi autuada 

pelo Município no qual desenvolve suas  atividades para que recolhesse o devido 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  (ISSQN), tendo em vista que as 

prestações contratuais da empresa (transporte de passageiros)  estão devidamente 

elencadas na Lei Complementar nº 116/03.   

A despeito da constitucionalidade do lançamento, a empresa recorreu ao 

judiciário para anular o Auto de Infração contra si lavrado, alegando, em resumo, 

que suas atividades não se assemelham às de todas as outras plataformas de 
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transporte por aplicativo que recolhem o  ISSQN, tendo em vista não haver um 

motorista humano nas viagens realizadas. 

Corretamente os pedidos da ação foram julgados improcedentes e, 

esgotadas todas as instâncias ordinárias, foi interposto pela empresa o presente 

Recurso Extraordinário. No entanto, tal recurso não merece prosperar, senão 

vejamos. 

 

2 DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS  

 

Inicialmente, antes de adentrar especificamente ao mérito da questão, 

primordial estabelecermos certas premissas conceituais indispensáveis para a 

compreensão do fato gerador do ISSQN.  

 

2.1 TRATATIVA DO CONCEITO DE SERVIÇO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

 

No Brasil, todo o sistema tributário encontra-se enraizado na Constituição, 

projetando-se sobre as ordens jurídicas da União, dos Estados e dos Municípios, de 

maneira que toda e qualquer matéria tributária deve ser analisada sempre à luz da 

Constituição.  

No entanto, a Constituição Federal do Brasil de 1988 foi criada em uma época 

em que as operações se davam de forma física e muitas das relações digitais atuais 

simplesmente não existiam. A tributação foi pensada fora do ambiente digital, 

quando as diferenças de serviço e mercadoria eram claras, ou pelo menos 

possíveis.  

Na leitura do artigo 156, III da Constituição Federal, é possível observar que 

não há uma definição constitucional precisa na exposição de quais seriam os 

possíveis serviços tributáveis pelo ISSQN. In verbis:  

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...] III - serviços de 

qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 

complementar.1  

                                                     
1 Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro  Gráfico, 1988  
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Condiz com a concepção de Ferdinand Lessale2um conceito sociológico, que 

expressa a realidade social, portanto uma verdadeira constituição deve refletir na 

sociedade e consequentemente nas suas evoluções. Para o jurista a Constituição é 

a “soma dos fatores reais de poder” que predominam em uma comunidade, dessa 

forma, a sua interpretação deverá ter como  base fatores reais e efetivos. Nesse 

sentido, a escrita será duradoura quando corresponder à Constituição real e tiver 

suas raízes nos fatores reais e efetivos do poder que regem o país.   

Dessa forma, não há definição constitucional do que seja serviço, pelo fato 

de o constituinte em 1988, procurou criar uma constituição atual, que sempre 

refletisse em fatores reais de poder, abarcando toda sorte de atividades que 

poderiam surgir com o tempo.  

Por este mesmo sentido, que o constituinte, no artigo 156, III, CF, reforçado 

pela prescrição do artigo 146, III, “a”, também da CF, combinado com o artigo 146, I, 

da Carta Maior, delegou ao legislador complementar a função de definir o conceito 

“de serviços de qualquer natureza”, o que é atualmente desempenhado pela Lei 

Complementar 116/2003.   

Ao analisarmos a amplitude semântica do termo “qualquer natureza”, Resta 

claro, portanto, que o constituinte tinha como intenção incluir todas as possíveis – 

ainda que futuras – atividades que envolvam uma prestação com elementos de um 

serviço, salvo as atividades em que o constituinte determinou a incidência de ICMS 

ou IOF.  

 

2.2 RE 651.703  

 

Ainda sobre o conceito constitucional de prestação de serviços, importante 

a análise do Recurso Especial 651.703/PR, em que o plenário do Superior Tribunal 

Federal declarou a  incidência do ISS sobre as atividades desenvolvidas por 

operadoras de planos de saúde.   

Pela inovação que um carro autônomo motiva, devemos buscar 

interpretações que possam modernizar e sustentar a incidência de um imposto 

                                                     
2 O que é uma Constituição; trad. Hiltomar Martins Oliveira. Belo Horizonte: Ed. Líder,  2002. p.68 
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necessário. Ainda conforme a compreensão do Ministro Relator Luiz Fux:  

 

A Constituição Tributária deve ser interpretada de acordo om o pluralismo 

metodológico, abrindo-se para a interpretação segundo variados métodos, que vão 

desde o literal até o sistemático e teleológico;  por isso que os conceitos constitucionais 

tributários não são fechados e  unívocos, devendo-se recorrer também aos aportes de 

ciências afins para a sua exegese, como a Ciência das Finanças, a Economia e a  

Contabilidade.3  

 

Nesse sentido, o próprio conceito de serviço como um bem imaterial foi 

construído na Ciência Econômica incorporada ao Direito Empresarial, consoante o 

entendimento expresso no  recurso extraordinário, o conceito constitucional de 

serviços buscaria espaço nos limites da  dicotomia existente entres bens e serviços 

resultantes da atividade econômica, a que se refere o  artigo 966 do atual Código 

Civil.  

 

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços4 

 

Em entendimento com o referido pensamento acima exposto, o conceito de 

serviço disposto na Constituição deve ser amplo buscando, desse modo, abranger 

as múltiplas e complexas atividades econômicas existentes no mercado, como, por 

exemplo, o serviço prestado pela empresa com o carro autônomo.  

Para mais, com a intenção de saturar o entendimento do Ministro Relator Luiz 

Fux5, a caracterização do fato gerador do ISS não estaria limitada às obrigações de 

fazer, visto que “embora os conceitos de Direito Civil exerçam um papel importante 

na interpretação dos  conceitos constitucionais tributários, eles não exaurem a 

atividade interpretativa”.  

Este mesmo pensamento possui Alberto Macedo6:  

                                                     
3 STF, DJe 25 abr. 2017, RE 651.703, Repercussão Geral, Min. Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno.  
4  Código Civil.BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.  
5STF, DJe 25 abr. 2017, RE 651.703, Repercussão Geral, Min. Rel. Luiz Fux, Tribunal  Pleno. 
6 ISS - O Conceito Econômico de Serviços. XII Congresso Nacional de Estudos  Tributários - Direito 
Tributário e os Novos Horizontes do Processo. São Paulo: Editora Noeses,  2015, p. 71/79. 
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Essa adjetivação “de qualquer natureza”, aliás, faz muito mais sentido quando se 

entende que o constituinte incorporou o conceito econômico de serviços. Isso porque, 

diferentemente do conceito de serviços no Direito Civil (e não no Direito Privado como 

um todo) – que não demanda maiores exercícios interpretativos, por ser facilmente 

apreensível (embora dificilmente aplicável numa série de atividades econômicas) –, o 

conceito  de serviços na Economia, de maneira distinta, já apresenta, de pronto,  uma 

vagueza semântica caracterizada pelo conjunto de atividades  econômicas que não 

consubstanciam, como produtos, bens materiais. Tal vagueza, ao ser acompanhada da 

expressão “de qualquer natureza”, denota que é tributável pelo ISS toda a residualidade 

desse conceito no universo da atividade econômica, depois de afastados os serviços de  

comunicação e de transporte interestadual ou intermunicipal, tributáveis  pelo ICMS; os 

serviços financeiros, tributáveis pelo IOF.   

 

Além disso, o Ministro Relator defende o retorno à conceituação do fato 

gerador do ISS pela perspectiva da residualidade, vide artigo 156 da Constituição 

Federal, no qual há a possibilidade de incidência do imposto municipal sobre todas 

as atividades, materiais ou imateriais, que gerem utilidade para terceiros e não 

estejam sujeitas à incidência do ICMS ou do  IOF.  

 

2.3 NATUREZA JURÍDICA DO SERVIÇO PRESTADO  

 

Para a incidência do ISSQN, como vimos, é necessário que exista uma 

prestação de serviço. Com isso para análise devemos levar em consideração o 

automóvel utilizado, que não necessita de um motorista. Relevante o fato de que os 

carros utilizados são da própria empresa, portanto além da desnecessidade de um 

terceiro para dirigir, a empresa tem total responsabilidade sobre o serviço prestado.  

Vale lembrar, a ausência de significação econômica excluirá o serviço do 

campo de incidência do ISSQN, afinal é da prestação pecuniária do tomador que se 

afere o conteúdo econômico da operação, sendo esta uma característica necessária 

para a tributação dos serviços, a remuneração é o que almeja necessariamente o 

prestador.  

É por esta razão que Aires Barreto, ao interpretar sistematicamente o Texto  

Constitucional, concluiu que serviço tributável é “o desempenho de atividade 

economicamente  apreciável, sem subordinação, produtiva de utilidade para outrem, 
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sob regime de direito privado,  com fito de remuneração, não compreendido na 

competência de outra esfera de governo”7.  

Em igual sentido são os ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho8:  

 

Prestar serviço é atividade irreflexiva, reivindicando, em sua composição, o caráter da 

bilateralidade. Em vista disso, torna-se invariavelmente necessária a existência de duas 

pessoas diversas, na condição de prestador e de tomador, não podendo cogitar- se de 

alguém que presta serviço a si mesmo. E mais, é imprescindível que o contrato bilateral 

tenha conteúdo econômico, fixando-se “preço” em contraprestação à utilidade e 

material fornecido pelo prestador  

 

Conforme visto, é importante demonstrar a bilateralidade na operação 

realizada para que reste configurada a possibilidade de se tributar o serviço em 

questão. No caso concreto, claro está que se trata de verdadeira relação bilateral, 

na qual fixa-se um valor a ser pago pelo tomador em contraprestação à atividade 

material fornecida pelo prestador, lembrando-se o importante fato de que ambas as 

partes possuem direitos e deveres ao contratar o serviço de transporte em  

automóvel autônomo.  

Dessa forma, é possível novamente enquadrarmos que as atividades 

prestadas pela sociedade empresária VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA se 

adequam ao mencionado conceito de prestação de serviços, uma vez que que 

celebram um contrato bilateral,  no qual o usuário do transporte por aplicativo é o 

tomador de serviços e a sociedade empresária  autuada, a prestadora, que é 

remunerada por prestação pecuniária relativa ao valor da atividade  exercida.  

Ademais, é entendimento doutrinário que o serviço tem como núcleo uma 

obrigação de fazer, diferenciando-a da obrigação de dar.  

Com o julgamento do Recurso Extraordinário 116.121-3/SP, em 2001, foi 

reconhecido que em respeito ao artigo 110 do Código Tributário Nacional e artigos 

1.188 e 1.216 do Código  Civil de 1916, somente a prestação de serviços em que 

fosse "envolvido na via direta o esforço  humano" poderia ser considerada fato 

gerador do ISS.  

                                                     
7 Curso de Obrigações, vol. I, Rio de Janeiro, Forense, 1958. p. 35.  
8 Derivação e Positivação no Direito Tributário, volume II. São Paulo. Noeses, 2013.  p.315. 
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No entanto, importante mencionar o Recurso Extraordinário 592.905/SC, 

julgado em 2009, portanto mais recente, em que ao tratar da incidência do ISSQN 

sobre operações de leasing  foi relativizado a obrigação da observância da 

dicotomia dar e fazer como critério jurídico apto.  

Em tal caso, a principal atividade das empresas de seguro consistiam em 

obrigação de dar, e não de fazer, o que afastaria em outro entendimento a incidência 

do ISSQN. No entanto, acorda-se não ser a mais apropriada para o enquadramento 

dos produtos e serviços resultantes da atividade econômica, devendo ser captado 

todas as atividades empresariais cujos produtos  fossem serviços, bens imateriais 

em contraposição aos bens materiais, sujeitos a remuneração no  mercado.  

Se antes somente havia incidência do tributo nas operações envolvendo 

claramente uma obrigação de fazer, hoje o objeto do serviço pode ser um fazer ou 

uma utilidade colocada à disposição do "tomador”. 

Nesse sentido, o Ministro Relator Eros Grau determinou que quanto à 

incidência do tributo, quando somente fosse verificada uma "obrigação de fazer," 

nos termos definidos no Direito Privado, esvaziaria o conteúdo da expressão "de 

qualquer natureza" prevista na CF/88.  Além disso, na visão do Ministro, "toda 

atividade de dar consubstancia também um fazer e há inúmeras atividades de fazer 

que envolvem um dar."  

Com isso, entende-se que foi superada a antiga relação necessária com 

obrigação de dar ou fazer, incluindo, portanto, o esforço humano, que por um 

momento foi indispensável ao concluir uma obrigação de fazer.  

Assim, a análise do aspecto primordial para a compreensão da incidência do 

tributo é a prestação de serviço oferecida pela empresa. Realizaremos agora a 

definição do que se enquadra como serviço, uma vez que, como veremos, somente 

as atividades classificadas como tal, à luz da materialidade constitucional do 

conceito de serviço, estão sujeitas a determinar a imposição do imposto.  

Ainda, de acordo com Geraldo Ataliba e Aires Barreto, “é a partir desse 

conceito que se pode chegar ao de ‘serviço tributável’, ou seja, a determinação 

daquele campo demarcado por este conceito, juridicamente qualificado – pela 

Constituição – como passível de sofrer tributação”.9  

                                                     
9 ISS – Locação e Leasing. Revista de direito tributário. São Paulo: Malheiros, n. 51, p.  50-62,1990. 



834 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

2.4 LEGISLAÇÃO SOBRE APLICATIVOS DE TRANSPORTE  

 

É notável que os avanços tecnológicos, advindos da “Revolução Digital” 

propiciaram diversas facilidades e comodidades às pessoas. No entanto, tal 

revolução também promove uma alteração substancial nos fundamentos 

econômicos, a qual é capaz de produzir uma mudança no domínio semântico dos 

conceitos jurídicos, principalmente no ramo da tributação.  

Esta mudança propicia o questionamento da tributação dos aplicativos de 

transporte, fazendo com que alguns juristas defendam que algumas tecnologias 

deveriam ser “analisadas” de um ponto de vista apartado do resto, aplicando-lhes 

uma tratativa específica.  

No entanto, apesar de suas peculiaridades, os setores altamente 

informatizados continuam a ser parte da economia como um todo, conforme já 

reconheceu a OCDE, e por isso não devem ser tratados como um setor apartado do 

restante da economia, por isso, os aplicativos de  transporte no Brasil, como 

exemplo do Uber, são tributados de maneira muito semelhante aos  motoristas 

convencionais de transporte, como taxistas.  

Os aplicativos requerem que os motoristas parceiros adquiram um carro nos 

padrões da empresa. Sobre este veículo incide IPI, ICMS, IPVA, COFINS, PIS, Taxa de 

Licenciamento do Veículo (art. 130 e 131 CTB) e o DPVAT (Decreto Lei n° 73/66). 

Estes motoristas também recolhem contribuição social previdenciária, como 

contribuinte individual pelo fato de se  enquadrar como um trabalhador autônomo, 

conforme define art. 12, V, “h” da Lei 8.213/9.1011 

Ademais, as empresas de transporte por aplicativo realizam uma prestação 

de serviço, de transporte de passageiros, fato que se subsume à hipótese de 

incidência do ISSQN, tal como descrita no item 16.02 da lista anexa da Lei 

Complementar n° 116/2003. In verbis:  

 

Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência  dos Municípios 

e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação  de serviços constantes da lista 

                                                     
p. 52. 
10 Lei 8.213/9, Brasília DF: Senado Federal: Centro Gráfico  
11  Lei Complementar n° 116,. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 2003. 
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anexa, ainda que esses não se constituam  como atividade preponderante do prestador.  

[...] 16 – Serviços de transporte de natureza municipal [...] 16.02 - Outros  serviços de 

transporte de natureza municipal. (Incluído pela Lei  Complementar nº 157, de 2016)  

 

Ressalte-se, a inexistência da palavra “passageiros” no item 16.02 não 

descaracteriza a incidência do ISSQN nas operações de transporte por aplicativo, 

tendo em vista ser possível  realizar uma interpretação extensiva deste preceito 

normativo. Desta forma, todos os transportes de natureza municipal estão sujeitos 

à incidência do Imposto Sobre Serviços, inclusive o de  passageiros não incluído no 

item 16.01 da referida lista.   

Por fim, sobre o valor pago pelo usuário ao realizar a viagem, incide o IR (art. 

43 CTN) e também o IOF (art. 63, I CTN) nos casos em que o valor for pago em cartão 

de crédito e quando a empresa transferir ao motorista parceiro sua parcela da 

contraprestação do tomador do serviço.12 

Diante do exposto, é devida a reflexão de que o mundo mudou, todos os dias 

temos evoluções tecnológicas que possivelmente o homem médio não imaginaria 

ter. A partir disso, claro que é desejável que o Direito acompanhe exatamente o 

mesmo ritmo das tecnologias e consiga produzir normas que se adequem 

perfeitamente às novas situações. No entanto, é lógico que por mais que se esforce, 

o legislador nunca conseguirá prever, no momento atual, o que será inventado no 

mundo de amanhã. Dessa maneira, mostra-se necessário tributar as novas 

tecnologias adequando a legislação vigente à nova situação fática, realizando, 

desta forma, uma interpretação ampla.  

Este fato explica o motivo dos aplicativos de transporte se adequarem ao que 

descreve o item 16.02 da Lei complementar 116/2003, e também explica o porquê 

de no caso em questão, a empresa recorrente dever efetivamente ser tributada pelo 

ISSQN. Já se passou o tempo em que  considerávamos um enorme avanço poder ir 

a qualquer lugar, chamando um motorista por meio  de um smartphone ou tablet; a 

tecnologia atual nos permite o fazer sem sequer precisar de um  motorista, outra 

vez, estamos diante da situação em que o Direito não acompanhou o ritmo da  

tecnologia e não existe previsão normativa nos exatos termos da situação descrita 

                                                     
12 Lei 5.172, Brasília,DF, Senado Federal.Centro Gráfico, 1966 
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neste caso  concreto, necessitando interpretar de maneira extensiva legislação 

existente, para que consigamos  tributar a nova tecnologia.  

Para terminar, é cabível mencionar que, no caso da Uber, os mencionados 

tributos são descontados da remuneração do parceiro, ou seja, dos 80% ou 75% do 

valor de cada transporte de pessoas indicado pela Uber (TJSP, Ação Civil Pública nº 

1054861- 85.2015.8.26.0100 em Trâmite na 41ª Vara Cível Foro Central Cível na p. 

27). Contudo, isso se dá ao fato de que a empresa optou por dividir sua prestação 

de serviço e seu lucro com um motorista parceiro, diferente da situação da empresa 

VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA, que optou por realizar a prestação sozinha, 

arcando com os encargos e com os bônus também sozinha. 

 

3 DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA NO 

CASO CONCRETO  

 

Antes de mais nada, é válido estudar a Regra Matriz de Incidência Tributária 

do ISSQN, conforme entendimento de Jonathan Barros Vita, “A regra-matriz de 

incidência tributária é uma forma de identificação dos caracteres específicos 

envolvidos na tributação, no lançamento tributário, uma norma geral e abstrata que 

é a expressão mais sintética deste fenômeno”. 13 

A Regra Matriz de Incidência Tributária é composta de hipótese, que é a 

descrição dos elementos necessários à concretização da relação jurídica tributária, 

e a consequência, que delimita os efeitos jurídicos que a concretização destes 

elementos ensejará.  

A partir do exposto, estamos aptos a prosseguir a análise da Regra Matriz de 

Incidência Tributária do ISSQN. Em primeiro lugar, mostra-se relevante que o tributo 

em questão é  recolhido pelos municípios e pelo Distrito Federal, cujo aspecto 

material da Regra Matriz de  Incidência Tributária delimita que será compelido a 

recolher o ISSQN aqueles que prestarem  “Serviços de Qualquer Natureza”, com 

conteúdo econômico, excetuando-se os serviços de  transporte estadual, 

intermunicipal e de comunicação, os quais são outorgados aos Estados e  Distrito 

                                                     
13 Jonathan Barros Vita, Valoração aduaneira e preços de transferência: pontos de conexão e 
distinções sistêmico-aplicativas, São Paulo, 2010. 
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Federal, consoante ao artigo 155, II da Constituição Federal, de acordo com a  

jurisprudência atual do STF – como já visto.   

Insta salientar ser impossível ao legislador prever antecipadamente todos os 

possíveis avanços tecnológicos, por isso, não há uma descrição detalhada dos 

aspectos da incidência do ISSQN no texto Constitucional.   

A Carta Magna, no artigo 156, III, condicionou a eficácia plena do dispositivo 

ao legislador infraconstitucional, o qual descreveu as situações que se enquadram 

em “Serviços de Qualquer Natureza” na lista anexa da Lei Complementar nº 116 de 

31 de julho de 2003. Muito embora a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

ter reconhecido o caráter taxativo da  lista de serviço, há a admissibilidade de 

interpretação ampla e extensiva de cada item da lista,  tendo em vista que o objetivo 

da Lei é adaptar o campo de incidência do ISS, alinhando sua lista  anexa de serviços 

à realidade atual.   

No caso concreto, não resta dúvida de que a prestação de serviços da 

empresa VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA, se adequa ao item 16.02 da 

referida Lei Complementar, qual seja, “outros serviços de transporte de natureza 

municipal”, tendo em vista que a empresa é responsável por prestar o serviço de 

transporte a aqueles que solicitam pelo aplicativo, possuindo uma obrigação de 

fazer; da empresa em favor dos que utilizam do  aplicativo. Junto a isso, é notável 

que essa prestação possui conteúdo econômico, uma vez que se trata de prestar 

uma utilidade a outrem, com habitualidade e intuito lucrativo.   

Vale mencionar que a empresa optou por realizar 100% da prestação de 

serviço de maneira autônoma, de modo que se responsabiliza pelo transporte do 

passageiro, pela a administração dos recursos financeiros da empresa, pela 

celebração de contrato com os usuários e todos os outros aspectos que devem ser 

delineados para que seja realizado o serviço de  transporte. Portanto, optou por 

arcar sozinha pelos encargos e pelas vantagens da empresa, sendo a responsável 

pelo pagamento dos encargos tributários.  

É exatamente pelo fato de que a empresa optou por realizar a prestação de 

serviço de maneira autônoma que é inegável sua responsabilização pelo 

recolhimento do ISSQN. Conforme já mencionado, sobre a prestação de serviços de 

empresas semelhantes à recorrente também incide tal imposto, no entanto, a título 
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de exemplo, a empresa Uber, somente não recolhe o ISS  porque optou por 

compartilhar sua prestação de serviço com um motorista parceiro, de maneira  que 

divide seus lucros e também seus ônus, tal como o pagamento de tributos. Vale 

dizer, naquele caso a empresa prestadora apenas intermedeia a relação entre o 

prestador e o tomador dos serviços, ao contrário deste.  

A recorrente alega que a cobrança do ISSQN no caso em tela feriria o Princípio 

da Legalidade, visto que é evidente que ninguém será obrigado a fazer nada senão 

em decorrência da lei, ocorre que, por todas as razões de fato e direito destacadas 

acima, resta inequívoco que a autuada é uma prestadora de serviço, possuindo uma 

obrigação de fazer em relação aos que utilizam o aplicativo da empresa para se 

locomover, e que como todos os que são prestadores de serviços, está obrigada a 

recolher o ISSQN, conforme o artigo 156, III, CF. Desta forma, a efetiva inobservância 

ao mencionado princípio ocorreria no caso da empresa se esquivar do pagamento 

do tributo legalmente devido.  

Ademais, também é preciso dizer que a possibilidade da não incidência deste 

tributo à atividade da empresa fere o Princípio da Isonomia, consagrando uma 

verdadeira “injustiça fiscal”, e privilegiando indevidamente a empresa em relação a 

todos os outros prestadores de serviço, precipuamente os semelhantes a ela.  

Para finalizar, é válido mencionar o que ficou decidido no recurso interposto 

pelo Hospital Marechal Cândido Rondon, questionando decisão da 10a Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), no caso contra o município 

Marechal Cândido Rondon (PR).  O tribunal decidiu ser possível a incidência de 

ISSQN sobre a atividade de administração de planos de saúde, ao fundamento de 

que a atividade não se resume ao repasses de valores aos profissionais 

conveniados, mas configura uma real obrigação de fazer em relação aos seus  

usuários, existindo prestação de serviço.  

Neste caso, concluímos que tal entendimento muito se assemelha à atividade 

da empresa de transporte por aplicativo em questão, uma vez que a atividade 

prestada não se resume apenas em acionar um carro para transportar passageiros, 

e sim uma obrigação de fazer da empresa em relação aos seus usuários; levá-los 

de um lugar para outro, existindo a prestação de serviço. 
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4 CONCLUSÕES  

 

Cada vez mais o fator humano tem sido substituído pelas máquinas, e é claro 

que para os transportes não foi diferente, em consequência a Constituição deve 

buscar corresponder e traduzir a constante mutação social.  

Neste contexto, a empresa em questão deve ser tributada, uma vez que sua 

prestação incide no fato gerador do ISS. Tal fato é irrefutável e fica claro ao 

identificar os elementos da prestação de serviço oferecido pela Empresa, conforme 

feito neste memorial.  

Após a verificação de diversos julgados, de mesmo teor, com repercussão 

geral e sobre o  fator do mesmo imposto, constatou-se que pode haver vários meios 

para que o Contribuinte  entenda que a prestação de serviço ou mesmo o conceito 

de serviço favorecendo-o, ocorre que o  Supremo Tribunal Federal, vem trazendo 

novas margens de possibilidades envolvendo a  tributação pelo ISS, sendo a 

prestação de serviço, além de ter como conceito doutrinário uma  atividade 

economicamente apreciável, o entendimento já superado de ser necessário uma  

obrigação de dar ou fazer.  

Nesse contexto, além do conceito oferecido por doutrinas foi exibida, 

conforme a Constituição, a importância da delimitação do conceito de serviço 

tributável pelo ISS. Desse modo, mesmo não havendo uma definição constitucional 

precisa, o constituinte tinha como intenção incluir todas as possíveis atividades que 

envolvem-se uma prestação com elementos de  um serviço, salvo as atividades em 

que o constituinte determinou a incidência de ICMS ou IOF  trazendo uma 

constitucionalização abrangente.  

Conforme as análises expostas, verificamos haver uma maior amplitude para 

a incidência do ISSQN. O resultado dessa abordagem revelou serem plausíveis 

mudanças nas relações sociais que impliquem em mutação na interpretação dos 

textos constitucionais, de forma a readaptá-los  sem a necessidade de se modificar 

a sua configuração literal, como também a caracterização  simples e direta do 

conceito constitucional de serviços.   

Por fim, apesar de louvável todos os avanços tecnológicos do mundo atual, 

não podemos de maneira alguma desconsiderar os preceitos constitucionais do 
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sistema tributário. A necessidade de tributar empresas de transporte por aplicativo 

autônomas é uma nova realidade, mas é expressiva no Brasil, por isso, os Entes 

Federativos não podem se ausentar da sua obrigação constitucional de recolher 

tributos quando pessoas físicas ou jurídicas realizarem o fato gerador deste.  

É inequívoco que o serviço da recorrente é semelhante ao de todas as 

plataformas de transporte por aplicativo que pagam o ISSQN, configurando uma 

prestação de serviço descrita no  item 16.02 da lista anexa da Lei Complementar 

116, apesar de não haver um motorista nas  viagens realizadas. Desse modo, no 

caso em questão, não pode o Município se ausentar do poder dever de recolher o 

ISSQN, tendo em vista que, conforme exposto no item 3, a empresa desenvolve 

atividade de prestação de serviço, se enquadrando perfeitamente na hipótese de 

incidência tributária do mencionado imposto. 

 

5 PEDIDOS  

 

Ante o exposto, requer a Procuradoria do Município:  

1. O reconhecimento da validade e eficácia do auto de infração lavrado, para 

que se recolha o devido Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), tendo 

em vista a total  subsunção da hipótese prevista para a existência do ISS e a 

situação fática geradora da  prestação de serviços realizada pela empresa, sob a 

incidência de juros, além de multa em  razão do descumprimento das obrigações 

acessórias;  

2. A improcedência do Recurso Extraordinário;  

3. A condenação da recorrente a repetição das custas e ao pagamento de 

honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11º, CPC.  

 

Termos em que pede deferimento.  

Local, data.  

(nome)  

Procuradoria do Município. 
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) MINISTRO(A) RELATOR(A) DO COLENDO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº________  

RECORRENTE: VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA.  

RECORRIDO: MUNICÍPIO – FAZENDA MUNICIPAL  

 

O MUNICÍPIO, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem,  

respeitosamente, perante Vossas Excelências, por intermédio de seus procuradores 

infra assinados, apresentar MEMORIAIS, com o objetivo de elucidar as principais 

questões dos autos que ensejam o não provimento do Recurso Extraordinário.  

 

1. SÍNTESE DOS FATOS  

 

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela VÁ E VOLTE PARA UMA 

VIDA NÃO LTDA., ora Recorrente, em face do acórdão prolatado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça, que, confirmando a decisão proferida em primeiro grau, julgou 

improcedente a AÇÃO, mantendo-se a exigência fiscal do Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre os serviços de transporte prestados pela 

Recorrente.  

Em linhas gerais, a controvérsia que deu ensejo ao presente recurso é a 

suposta alegação de inconstitucionalidade na cobrança do ISSQN nas prestações 

realizadas pela Recorrente do serviço de transporte individual municipal por meio 

de veículos autônomos.  

Em meados de 2021, a Recorrente adquiriu diversos veículos automotores 

que possuem elevado grau tecnológico, e que pertencem ao nível 5 de automação, 

conforme a classificação da Sociedade Internacional de Engenheiros Automotivos 

(SAE International) 1, sendo capazes de realizar o transporte de passageiros sem a 

necessidade de um condutor/motorista. Ainda, no mesmo ano, a Recorrente passou 

a, por intermédio de uma plataforma online, prestar o serviço de transporte 

municipal.  

                                                     
1 A organização, sediada nos Estados Unidos da América, responsável por estudos de engenharia 
automobilística, atuando desde 1905. 
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Para tanto, a Recorrente implementou uma plataforma que permite que o 

passageiro solicite veículos através de seu smartphone e que escolha o destino 

para o qual pretende se deslocar. Tal utilidade, garante ao passageiro que apenas 

espere pelo veículo no local de chamada, e dentro de instantes, embarque para 

chegar ao seu destino. Em contrapartida ao serviço prestado, recebe 

contraprestação pecuniária, calculada ao término da viagem, que leva em conta a 

distância percorrida e o tempo dispendido no trajeto.  

Em consequência de não ter recolhido o imposto sobre serviços de qualquer 

natureza (ISSQN) devido sobre essa prestação de transporte municipal, a 

Recorrente foi autuada pela Secretaria Municipal da Fazenda. E, irresignada com a 

autuação, ingressou com a presente demanda judicial.  

Importante destacar, e conforme se verificará adiante, ao contrário ao que 

aduz a Recorrente, é totalmente irrelevante para caracterização do serviço de 

transporte individual a presença da figura humana. Tanto é, que a doutrina e os 

recentes julgamentos proferidos por esta E. Corte, interpretam o conceito de serviço 

tendo em vista as novas tecnologias presentes na sociedade. Nesse sentido, leciona 

Bárbara das Neves 2 , que uma nova realidade social, advinda das inovações 

tecnológicas, implica numa restruturação do conceito de serviço, que toma como 

critério configurador desta atividade a utilidade. O mesmo raciocínio, explanado 

adiante, foi densamente desenvolvido na decisão do RE n.º 651.703/PR que 

determinou a incidência do ISSQN sobre a atividade de administração de planos de 

saúde.  

Portanto, não se pode admitir uma postura negligente do Recorrido em 

relação aos serviços prestados envolvendo novas tecnologias, sob o risco de que 

tais atividades sejam desoneradas do recolhimento de qualquer tributo em total 

contrariedade ao princípio da isonomia em matéria tributária, conforme o Art. 150, 

inciso II3da Constituição Federal, e a própria competência conferida aos Municípios, 

                                                     
2 DAS NEVES, Barbara. A tributação na economia digital: o tratamento tributário nas transações 
envolvendo os contratos de softwares no brasil sob perspectiva do icms e iss - Tese de Mestrado 
– Universidade Federal do Paraná, 2018, p. 144. 
3 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: […] II - instituir tratamento desigual entre contribuintes 
que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação 
profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos 
rendimentos, títulos ou direitos.  
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Título VI, Seção V 4 do texto constitucional. Conhecendo o presente Recurso 

Extraordinário, de acordo com o Art. 102, inciso III, §3º5 da Carta Magna, interposto 

por parte da Recorrente diante das decisões proferidas em primeira e segunda 

instâncias, pugna-se desde logo por seu não provimento, pelas razões a seguir 

expostas.  

 

2. DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DA INTERNET DAS COISAS  

 

Sinteticamente o objeto a ser analisado pelo presente Recurso Extraordinário 

por esta E. Corte tem como premissas: (i) a análise do conceito de serviço; (ii) se o 

serviço prestado, com a utilização da inteligência artificial, descaracteriza a 

atividade de prestação de serviços individual de passageiros; e (iii) em não 

descaracterizando a essência do serviço, há a necessidade de definir novos 

parâmetros sobre o conceito e a incidência do ISSQN.  

Nesta perspectiva o Recorrido, no intuito de clarificar a compreensão desta 

E. Corte sobre os diferentes conceitos que permeiam o objeto desta demanda 

judicial, observa a necessidade § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá 

demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, 

                                                     
4  Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:I - propriedade predial e territorial 
urbana;II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como 
cessão de direitos a sua aquisição; III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 
155, II, definidos em lei complementar. § 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se 
refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá:  
I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e  
II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.  
§ 2º O imposto previsto no inciso II:  
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica 
em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, 
incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis 
ou arrendamento mercantil;  
II - compete ao Município da situação do bem.  
§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei 
complementar:  I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;  
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.  
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos 
e revogados. 
5  Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe: […] III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou 
última instância, quando a decisão recorrida: […]  
 



848 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente 

podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros de tecer 

breves considerações sobre as concepções de inteligência artificial e da Internet 

das Coisas.  

Os serviços prestados pela Recorrente, bem como o cerne da discussão 

judicial, envolvem a inovação tecnológica e os desafios que tais evoluções implicam 

na sociedade e, principalmente, no ordenamento jurídico.  

As consequências destas transformações são incertas de todo, contudo, em 

certo grau são passíveis de previsões. O futuro automatizado prevê uma drástica 

queda nos empregos. Conforme antecipa o Fórum Econômico Mundial6, realizado 

em 2018, apenas nos Estados Unidos, há o risco de que 1,4 milhões de postos de 

trabalho sejam extintos pelo avanço tecnológico até o ano de 2026. Evidente é a 

primordialidade da reorganização da sociedade para a manutenção do mínimo 

necessário para a sobrevivência dos trabalhadores que foram substituídos por 

máquinas. Neste sentido, é dever da Administração Pública adotar medidas, para 

que os trabalhadores possam manter os seus direitos mínimos, em face da 

crescente robotização dos empregos. Ainda, para que o impacto seja encarado da 

melhor maneira possível, o governo e as empresas devem atuar conjuntamente para 

capacitar a população para as novas tecnologias7,  

Noutro polo, o ordenamento jurídico brasileiro também necessita de 

adequações quanto às novas realidades tecnológicas, principalmente no que tange 

a esfera tributária, haja vista que, a previsão na queda dos empregos aponta 

diretamente para uma redução nas receitas tributárias (cite-se, por exemplo, o 

impacto em relação ao recolhimento da contribuição previdenciária).  

Especificamente em relação aos impactos tributários das tecnologias 

empregadas nas atividades da Recorrente para a prestação do serviço de 

transporte, como a Inteligência Artificial (IA) e a Internet das coisas (IoT), o 

Recorrido entende oportuno elucidar tais inovações tecnológicas para, então, 

concluir quanto à correta incidência do ISSQN. Afinal, uma das principais 

dificuldades na análise quanto aos impactos tributários relacionados às inovações 

                                                     
6  WORLD ECONOMIC FORUM. The future of jobs report: 2018. Disponível em: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf. Acesso em: 01 set. 2020, p. 22. 
7 Ibidem, p. 34. 
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tecnológicas é justamente a dificuldade em conceituá-las e, portanto, tratá-las 

como realidades distintas quando, na verdade, decorrem apenas um novo formato 

de um produto ou serviço já existente. 

Inteligência artificial (I.A.) é um conceito formulado por John McCarthy8, em 

1956, definido como a “ciência que estuda a rivalidade do comportamento e 

inteligência de humano por meio de máquinas”9. Esta ciência busca realizar estudos 

sobre “redes neurais, teoria de autômatos e estudo de inteligência”, segundo 

Marcelo Pasetti 10. Baseado nisso, faz-se necessário breve explicação sobre os 

estudos desta ciência e sua relação com o veículo da Recorrente.  

Primeiramente, verificamos que as redes neurais são criações artificias que 

buscam desenvolver uma programação que imite o pensamento humano, contudo, 

para que isso ocorra nas máquinas “o conhecimento sobre o problema em 

consideração está guardado dentro dos exemplos que têm que estar 

obrigatoriamente disponíveis” 11 . Desta forma, a máquina aprende a realizar 

inferências e detectar padrões, como os humanos, baseado em exemplos 

previamente disponíveis. No caso em questão, é acoplado ao automóvel uma 

inteligência artificial, capaz de realizar a inferência sobre outros objetos já 

conhecidos através de seu banco de dados. Por exemplo, o banco de dados da IA 

possui diversas características que um automóvel pode deter.  

Assim, a Inteligência consegue identificar nas vias públicas todos objetos 

que apresentam a mesma característica do exemplo de automóvel, classificando-

os desta forma, e seguindo as normas previamente programadas em seu algoritmo 

quando detectado aquele objeto, tal como “manter distância”.  

A ciência da inteligência artificial compreende também a teoria de autômatos, 

sendo este o estudo da criação de máquinas capazes de responder a um 

                                                     
8John McCarthy (4 de setembro de 1927 – 23 de outubro de 2011) foi um cientista da computação 
formado pela Caltech (Instituto de Tecnologia da Califórnia) e foi quem definiu o termo inteligência 
artificial.  
9  PASSETI, Marcelo. Inteligência artificial aplicada ao direito tributário: um novo modelo na 
construção de uma justiça fiscal? Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 17.  
10 Ibidem, p. 17.  

11 RAUBER, Thomas Walter. Redes neurais artificiais. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Rauber/publication/228686464_Redes_neurais_art
ificiais/links/02 e7e521381602f2bd000000/Redes-neurais-artificiais.pdf. Acesso em 01 set. 2020, 
p. 6. 
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determinado estímulo algébrico de programação de forma binária12, ou seja, cada 

algoritmo escrito no programa tem uma resposta própria. O Conselho Nacional de 

Justiça, na Resolução nº 332/202013, define no artigo 3º, inciso I, que o algoritmo é 

a “sequência finita de instruções executadas por um programa de computador, com 

o objetivo de processar informações para um fim específico”. 

Na I.A. do veículo utilizado pela Recorrente constatamos que a reação 

autômata ocorre, por exemplo, em caso de colisão ou pane sendo automaticamente 

programado a acionar a emergência.  

Por fim, após a explicação quanto ao campo de estudos das redes neurais e 

da teoria dos autômatos, resta relacionar o estudo da inteligência com o presente 

caso. Esta área de estudo foi inicialmente desenvolvida por Alan Turing 14 

questionando se as máquinas podiam pensar como humanos15. Para desenvolver 

este questionamento, Turing criou um teste, denominado Teste de Turing que é 

realizado por meio de um “jogo de imitação sobre o significado de palavras”16. 

Basicamente, o interrogador realizaria indagações a humanos e máquinassem 

saber quem está respondendo e tendo como objetivo distingui-los. O teste, 

portanto, é utilizado para verificar se determinado protótipo de inteligência artificial 

conseguiria tomar decisões similares a um humano. Aplicando tal entendimento ao 

carro autônomo do presente caso, em que a máquina, considerando as variáveis do 

trânsito urbano, consegue adotar as mesmas decisões e procedimentos que um 

humano faria na condução do veículo, inclusive chamando pela emergência em 

caso de acidente, certamente, passaria no teste de Turing com perfeição, em 

especial considerando como a Recorrente defende a inovação de sua tecnologia.  

Baseado nestas três premissas e, principalmente na interpretação quanto à 

forma de operacionalização da tecnologia, é possível concluir que o veículo da 

Recorrente se enquadra no conceito de carro autônomo acoplado à inteligência 

                                                     
12  WORTHINGTON, James. A bialgebraic approach to automata and formal language theory. 
Disponível em: https://arxiv.org/pdf/0807.4553v1.pdf. Acesso em 01 set. 2020, p. 02.  
13 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 332, de 21 de agosto de 2020. Dispõe 
sobre a ética, a transparência e agovernança na produção e no uso de Inteligência Artificial no Poder 
Judiciário e dá outras providências. Diário Oficial de Justiça, Brasília, DF, 25 ago. 2020, p. 4-8. 
14  TURING, Alan M. Computing machinery and inteligence. Disponível em: 
https://phil415.pbworks.com/f/TuringComputing.pdf. Acesso em 01 set. 2020.  
15 PASSETI, op. cit., p.17.  
16  Ibidem, p. 18. 
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artificial, pois (i) realiza inferências próprias para compreender o padrão do tráfico 

- visando não colidir com outros veículos, (ii) realiza, de maneira independente, 

certos comandos, como avançar no sinal verde e parar no vermelho, e 

essencialmente (iii) é o meio utilizado pela Recorrente para prestar o serviço de 

transporte.  

Trata-se, portanto, de uma nova realidade econômica (automatização de 

veículos) que em nada alteram a natureza da prestação: serviço de transporte 

individual de passageiros. Também, nesse mesmo viés, faz-se necessário um 

prévio esclarecimento quanto ao conceito da internet das coisas (IoT), visto o seu 

impacto na sociedade e a sua relação direta com o objeto em análise no presente 

Recurso Extraordinário. 

A Internet das coisas (IoT), como definido por Patrícia Carrion e Manuela 

Quaresma17, consiste em “um ecossistema que conecta objetos físicos, através de 

um endereço de IP ou outra rede, para trocar, armazenar e coletar dados para 

consumidores e empresas através de uma aplicação de software”. Em decorrência, 

o conceito versa sobre a interconexão de dispositivos físicos 18 , como carros e 

smartphones, de maneira independente e por meio de uma rede ou uma nuvem, 

cloud computing, sem a necessidade de conexão física. Esta conexão via nuvem 

tornou “irrelevante o local de acesso e o dispositivo utilizado”19, possibilitando a 

existência de carros autônomos controlados por inteligência artificial.  

Assim sendo, com as premissas fundamentais sobre as tecnologias 

utilizadas pela Recorrente, e as questões fáticas, devidamente sedimentadas, o 

Recorrido passa a expor as questões de mérito que demonstram a total 

improcedência do Recurso Extraordinário.  

 

 

 

                                                     
17 CARRION, Patrícia. QUARESMA, Manuela. Internet das Coisas (IoT): definições e aplicabilidade aos 
usuários finais. In: HFD, v.8, n.15, p. 49-66, mar 2019. Disponível em:  
http://www.revistas.udesc.br/index.php/hfd/article/viewFile/2316796308152019049/9858. 
Acesso em: 31 ago. 2020, p. 53.  
18 Ibidem, p. 55.  
19 PINHEIRO, Patrícia Peck. Aspectos Legais do Cloud Computing. In: Direito Digital Aplicado. São 
Paulo: Intelligence, 2012, p. 131.  
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3. DO MÉRITO  

 

3.1. DA REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 

QUALQUER NATUREZA (ISSQN)  

 

No intuito de esclarecer a presente discussão, o Recorrido entende pertinente 

tecer alguns comentários sobre a regra matriz de incidência tributária do ISSQN 

para clarificar a devida pertinência da exação tributária às atividades prestadas pela 

Recorrente.  

Conforme leciona Paulo de Barros Carvalho20, para a completa identificação 

de um tributo, é preciso analisar o antecedente normativo (hipótese tributária), 

subdividido por meio dos critérios material, espacial e temporal, assim como seu 

consequente, composto pelos critérios pessoal e quantitativo.  

Quanto aos critérios espacial e temporal, a doutrina explica que sobre o 

primeiro deve-se recordar o princípio da territorialidade da lei, assim, como se trata 

de imposto de competência municipal, sua incidência ocorrerá no local/município 

onde o serviço é prestado. Betina Treiger Grupenmacher21 esclarece que “o critério 

espacial do ISS é, portanto, o local em que se ultimou a prestação”.  

No que tange ao segundo (temporal), conforme explana Carlos Renato 

Cunha22, não há uma previsão expressa, contudo pode-se inferir, através da leitura 

do art. 3° da Lei Complementar n.º 116/200323, que o critério temporal consiste no 

término da prestação.  

O critério material do ISSQN, além de ser o cerne da presente discussão, 

possui uma enorme carga de litigiosidade, tendo em vista a falta de uma clara 

definição no próprio texto constitucional sobre o que seriam “serviços de qualquer 

natureza”. Contudo, analisando a doutrina e jurisprudência atual, é possível inferir 

                                                     
20 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30 ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 
2019, p. 292-293. 
21GRUPENMACHER, Betina Treiger. A Regra Matriz de Incidência do Imposto sobre Serviço. 2014, p. 
86.  
22 CUNHA, Carlos Renato. O imposto sobre serviços – ISS, a definição de “serviços” em lista e o local 
da prestação: a visão doutrinária e jurisprudencial. In: CUNHA, Carlos Renato; CAMPELLO, Geórgia 
Teixeira J. Tributos Municipais em Debate. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 65.  
23  BRASIL. Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 
jan. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. 
Acesso em: 13 set. 2020.  
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que a LC n.º 116/2003 definiu o conceito denotativo de serviço24. Ou seja, através 

de exemplos e de maneira residual em relação à tributação sobre o consumo, definiu 

o que são serviços.  

Em outras palavras, basta a presença de uma utilidade e resultado 

econômico de determinado serviço previsto na lista anexa da referida Lei 

Complementar para que ocorra a incidência do ISSQN.  

No presente caso, a prestação do serviço de transporte municipal pela 

Recorrente está totalmente perfectibilizada, já que a utilização do veículo autônomo 

é apenas o meio para executar o serviço ofertado, sendo que a conformação do valor 

a ser pago pelas variáveis distância percorrida e tempo (base de cálculo) apenas 

confirma a natureza da prestação. Ou seja, a atividade prestada pela Recorrente 

está relacionada ao item 16 da lista anexa à Lei Complementar que regulamenta o 

ISSQN.  

Não obstante, deve-se evidenciar que a simples utilização de meio diverso 

do usual (carros autônomos) não afasta a prestação do serviço. Em outras palavras, 

a inovação na forma em que é prestado o serviço não descaracteriza a atividade. 

Pois, em que pese o consumidor tenha apenas contato com o aplicativo de chamada 

da Recorrente e o veículo que realizará o transporte (meio da prestação), não deixa 

de existir a Pessoa Jurídica, a Recorrente, que é quem efetivamente presta o serviço 

de transporte municipal, o que está em conformidade com o art. 11 da Lei nº 

12.587/2012, verbis: os serviços de transporte privado coletivo, prestados entre 

pessoas físicas ou  jurídicas, deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados 

pelo poder público competente, com base nos princípios e diretrizes desta Lei.25 

(grifo nosso)  

Importante destacar que a Recorrente alega não prestar o serviço de 

transporte individual de passageiros, haja vista que, para tal, necessitaria a 

constatação de uma obrigação de fazer vinculada ao esforço humano.  

                                                     
24 MASUKO, Ana Clarissa. O Conceito de Serviço como ’obrigação de fazer‘ no direito tributário 
brasileiro, seus reflexos para a reforma tributária e economia digital. In: AFONSO, José Roberto; 
SANTANA, Hadassah Laís. Tributação 4.0. São Paulo: Editora Almedina Brasil, 2020, p. 315. 
25 BRASIL. Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Política Nacional de Mobilidade Urbana. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 04 jan. 2012. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011- 2014/2012/Lei/L12587.htm. Acesso em: 13 set. 
2020.  
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Entretanto, conforme recentes entendimentos deste E. Supremo Tribunal 

Federal, em sede de repercussão geral, nos Recursos Extraordinário n.º 651.703/PR, 

592.905/SC e 603.136/RJ, para a correta análise quanto à incidência do ISSQN, 

deve-se interpretar o conceito de serviços de acordo com as recentes evoluções 

sociais e, consequentemente, da tecnologia, no sentido de uma utilidade ou o 

objetivo econômico de resultado intangível. Portanto, inaplicável, diante dos 

avanços tecnológicos na prestação dos serviços, a clássica teoria civilista para a 

conceituação do tributo. É o que se passa a expor.  

 

3.2. DO CONCEITO DE SERVIÇO À LUZ DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

A Constituição Federal, em seu art. 156, inciso III26, postula a competência 

tributária dos Municípios em instituir o Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza. No entanto, como já mencionado, a definição do conceito de “serviço” no 

ordenamento jurídico brasileiro é muito debatida, e encontra amparo em duas 

correntes: (i) a doutrina clássica, postulando que serviço é um conceito definido 

pelo Direito Civil, atrelado a ideia de obrigação de fazer; e (ii) o conceito econômico 

de serviço, fundamentado na ideia de serviço atribuído pelas Ciências Econômicas 

ou mesmo no caráter residual em decorrência da tributação sobre o consumo.   

Aduz a Recorrente que ainda permanece vigente o entendimento da doutrina 

clássica sobre o conceito de serviço, alegando que serviço é toda prestação de 

fazer, derivada de um esforço humano27.  

Ocorre que, especialmente em razão da evolução da interpretação desta E. 

Corte, resta evidenciado que a corrente clássica foi superada, de modo que deve 

prevalecer a interpretação econômica, especialmente referente a utilidade, sobre o 

conceito de serviço.  

De se pontuar, aliás, que o Código Civil28 prevê, em seu Título VI, o Capítulo 

                                                     
26 Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) III - serviços de qualquer natureza, 
não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.  
27 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. 2ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Dialética, 2009, 
p. 42. 
28 BRASIL. Lei n. 10.406, 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 11 jan. 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 13 set. 2020.  
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VII, sobre a prestação de serviço. Contudo, nos arts. 593 e seguintes, não há 

propriamente a definição do conceito de serviço, apenas a regulamentação de como 

ocorrerá a prestação.  

Já o Código de Defesa do Consumidor, postula em seu art. 3°, §2°, que 

“serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 

salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista” (destacamos). Assim, e 

conforme explica Ana Clarissa Masuko, é de se frisar que: “A locução ‘qualquer 

atividade’ é, certamente, mais ampla em relação a ‘obrigação de fazer”29 e, por esta 

razão, “não se encontra uma definição positivada para ‘serviço’ na legislação civil 

como ‘obrigação de fazer’, que vincule o legislador tributário no exercício das 

competências tributárias”30.  

É evidente, portanto, que sobre “serviços”, não há qualquer definição 

positivada que impeça uma regulamentação própria do Direito Tributário.  

Consequentemente, o que se pretende elucidar é que o conceito de serviços 

não está vinculado ao direito privado. Além disso, conforme leciona Sérgio Pinto 

Martins 31 31, a Comissão de Reforma Tributária Constituinte teria usado como 

fundamento os trabalhos do Mercado Comum Europeu, sendo possível concluir que 

o Constituinte teria adotado critérios e termos econômicos para a conceituação dos 

serviços.  

Não se está afirmando que o legislador infraconstitucional, ao regulamentar 

o ISSQN, não estava adstrito ao texto constitucional. Tanto estava que no leading 

case do RE n.º 592.905/SC, em que a E. Corte verificou a incidência de ISSQN nas 

operações de leasing financeiro, uma das modalidades do arrendamento 

mercantil32, o próprio Min. Relator Eros  

Grau concluiu similarmente que “a lei complementar não define o que é 

                                                     
29  MASUKO, op. cit., p. 315.  
30CARRION, Patrícia. QUARESMA, Manuela. Internet das Coisas (IoT): definições e aplicabilidade aos 
usuários finais. In: HFD, v.8, n.15, p. 49-66, mar 2019. Disponível em:  
http://www.revistas.udesc.br/index.php/hfd/article/viewFile/2316796308152019049/9858. 
Acesso em: 31 ago. 2020, p. 53.  
31 MARTINS, Sergio Pinto. Manual do Imposto sobre Serviços, 8ª Ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 20-
26.  
32 Conforme o relatório do Min. Eros Graus “o arrendamento mercantil compreende três mdalidades, 
[i] o leasing operacional, [ii] o leasing financeiro e [iii] o chamado lease-back. No primeiro há locaçã, 
nos outros dois, serviço.” 
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serviço, apenas o declara, para os fins do inciso III do artigo 156 da Constituição.”33  

Neste mesmo sentido foi a conclusão do E. Supremo Tribunal Federal ao 

analisar o Recurso Extraordinário n.º 651.703/PR. O qual tinha como cerne verificar 

se “é possível a incidência de ISSQN sobre a atividade de administração de planos 

de saúde”. A controvérsia existia sobre a utilização de conceitos de Direito Privado 

para a interpretação de conceitos constitucionais tributários, essencialmente sobre 

o método interpretativo que dispõem os artigos 109 e 110 do CTN34.  

Na ocasião, como bem observado por esta E. Corte, por “serviços” o 

constituinte referia se, de fato, à interpretação econômica da palavra, não estando 

limitada ao conceito formulado pelo Direito Privado, como esclarece o Min. Luiz Fux 

em seu voto:  

Sob este ângulo, o conceito de prestação de serviços não tem por premissa 

a configuração dada pelo Direito Civil, mas relacionado ao oferecimento de uma 

utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades materiais ou imateriais, 

prestadas com habitualidade e intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não 

com a entrega de bens ao tomador.35 (grifo nosso)  

Assim, o Min. Relator Luiz Fux argumenta que o objetivo primário da LC 

116/03, é de “adaptar a sua anexa lista de serviços à realidade atual”, portanto, clara 

é a verificação de que o conceito de serviço relatado no RE n.º 651.703/PR, em 

repercussão geral, é um conceito que está em constante desenvolvimento.  

Diante da conclusão de que o conceito de “serviço” não advém do Direito 

Privado, ilógico também seria determinar que o conceito fosse restringido às 

obrigações de fazer como preceitua a doutrina civilista. Veja-se o voto do Min. 

Relator Eros Grau no RE n.º 592.905/SC:  

Em síntese, há serviços, para os efeitos do inciso III do artigo 156 da 

Constituição, que, por serem de qualquer natureza, não consubstanciam típicas 

                                                     
33 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n° 592.905/SC, Tribunal Pleno, Relator 
Ministro Eros Grau, julgado em 02/12/2009, DJe 05/03/2010.  
34   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.  
35 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 651.703/PR, voto Min. Rel. Luiz Fux, 
p. 21, DJe 29/09/2016. 
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obrigações de fazer. Raciocínio adverso a este conduziria à afirmação de que 

haveria serviço apenas nas prestações de fazer, nos termos do que define o direito 

privado. Note-se, contudo, que afirmação como tal faz tábula rasa da expressão de 

qualquer natureza, afirmada do texto da Constituição. Não me excedo em lembrar 

que toda atividade de dar (Recurso Extraordinário n° 592.905/SC, Voto do Min. 

Relator Eros Grau, julgado em 02/12/2009, DJe 05/03/2010) consubstancia 

também um fazer e há inúmeras atividades de fazer que envolvem um dar.36  

Deste modo, resta claro o entendimento desta E. Corte quanto à necessidade 

de se interpretar o conceito de serviços diante das novas realidades, especialmente 

tecnológicas, não mais em relação à clássica distinção das obrigações de fazer e 

de dar, mas sim em função da utilidade, ou seja, do resultado econômico de tais 

atividades, desde que previstas na Lei Complementar 116/03.  

Ainda, tal entendimento fica mais claro ao constatar que diversos serviços 

inseridos na Lista Anexa à Lei Complementar n.º 116/2003 não estão vinculados a 

uma obrigação de fazer37, como por exemplo, o subitem 1.05 que versa sobre a 

“cessão de direito de uso de programas de computação”. Pois, o que se configura 

como a cessão de direito de uso de programas de computador, licenciamento de 

software, não implica a incidência do imposto sobre um produto, mas sobre a 

atividade intelectual realizada na criação do programa, que objetiva a criação de 

uma utilidade, por exemplo o desenvolvimento do serviço de stream da Netflix. 

Neste sentido, conforme o RE n° 651.703/PR, é serviço toda atividade que pretenda 

o oferecimento de uma utilidade, que se presta com habitualidade com o objetivo 

de obter lucro.  

De maneira complementar o Min. Relator Gilmar Mendes quando do 

julgamento do RE n.º 603.136/RJ, em que verificou a constitucionalidade da 

incidência do ISSQN sobre contratos de franquia (Franchising), especialmente por 

se tratar de contrato com obrigações mistas, alegou que “a doutrina costuma 

                                                     
36 RASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 592.905/SC, Tribunal Pleno, Relator 
Ministro Eros Grau, julgado em 02/12/2009, DJe 05/03/2010.  
37 Conforme apregoa Ana Clarissa Masuko: A análise da lista anexa à LC n° 116/2003, demonstra 
que dentre os itens arrolados, encontram-se diversos que não se subsomem ao conceito doutrinário 
de ’obrigação de fazer’, como o 1.05 (licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 
computação); o grupo 3, de ’serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e 
congêneres’(...) (MASUKO, Ana Clarissa. op. cit., 2020, p. 317.)  
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separar prestações abarcadas na relação de franquia como ‘atividade-fim’, tais 

como a cessão do uso de marca, e ‘atividade-meio’, tais como treinamento (...)”38. 

Contudo, no entendimento do Exmo. Min., é incoerente aduzir que apenas as 

atividades meio poderiam ser passíveis de incidência do ISSQN, sumariamente, pelo 

fato do contrato ser uma unidade em si. Ora V. Exas., é ilógico afirmar que a 

incidência do ISSQN ocorreria apenas nas atividades-meio “vínculo contratual (...) 

não se limita a uma mera obrigação de dar, nem à mera obrigação de fazer”39 , e 

mais, se assim se pensar, e separar as atividades fins das atividades-meio, ocorrerá 

a desnaturação da relação contratual. O contrato é uma unidade, assim, se é 

passível a incidência do ISSQN em algumas atividades, será no todo. Concluiu o E. 

STF, portanto, pela possibilidade da incidência do ISSQN sobre os contratos 

complexos, aqueles coadunam tanto obrigações de fazer, quanto obrigações de dar. 

Ou seja, “de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ISS incide 

sobre atividades que representem tanto obrigações de fazer quanto obrigações 

mistas, que também incluem uma obrigação de dar.”40 (destacamos).  

Isto posto, há de se analisar que o contrato entre a Recorrente e o usuário do 

serviço também é um contrato complexo, visto que existe a disponibilização de um 

veículo (obrigação de dar), conforme objeto social da Recorrente, e há a prestação 

do serviço de transporte (obrigação de fazer).  

Assim sendo, o E. Supremo Tribunal Federal, atento para as evoluções 

sociais, de igual maneira notou que o conceito de serviço também deveria ser 

atualizado, como decidido nos RE n.º 651.703/PR, RE n.º 592.905/SC e no RE n.º 

603.136/RJ, como anteriormente demonstrado.  

Destarte, Vossas Excelências, é oportuno mencionar a relação entre as 

decisões proferidas pela E. Corte e a essência da manutenção do sistema lógico-

jurídico. Como já fora observado, a jurisprudência desta E. Corte foi recentemente 

sedimentada no sentido de que o serviço deve ser interpretado como uma utilidade. 

Ora, se os “precedentes são vinculados fortemente à lei” 41  e o “sistema de 

                                                     
38   BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 603136, Relator: Min. Gilmar 
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, DOJ de 16 jun. 2020.  
39 Ibidem. 
40 Ibidem.  
41 MITIDIERO, Daniel. Processo Civil e estado constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2007, p. 17. 
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precedentes busca a 'previsibilidade' das decisões” 42 , conforme afirma Daniel 

Mitidiero, é necessário, até mesmo por uma questão de segurança do ordenamento 

jurídico, que este mesmo entendimento seja aplicado ao presente caso.  

Pelo todo exposto, e conforme bem reconhecido pelo tribunal a quo, clara é a 

incidência do ISSQN sobre as atividades prestadas pela Recorrente, pois, ao chamar 

um veículo autônomo para sair do seu ponto de partida e chegar em um 

determinado destino, verifica-se o oferecimento de uma utilidade: o 

transporte/deslocamento do indivíduo que utiliza a plataforma da empresa. 

Ressalta-se que o usuário está interessado apenas no resultado da atividade: 

deslocamento, ou seja, transporte de um local a outro. E, para além, há a 

caracterização de um contrato complexo, como relatado, o que também leva a 

incidência do ISSQN.  

Assim, todos os requisitos para a caracterização de prestação de serviço 

foram preenchidos pela atividade prestada pela Recorrente, de modo que não 

restam dúvidas quanto à exigência tributária e legitimidade da autuação.  

 

3.3. DA TAXATIVIDADE DA LISTA ANEXA À LC 116/03  

 

A Lei Complementar n.º 116/03 declara a incidência do ISSQN sobre a 

prestação do serviço de transporte municipal. Ainda, em seu art. 3º, inciso XIX 

declara que será devido o imposto ao “município onde está sendo executado o 

transporte”. E, ao observar a ocorrência do serviço de transporte, o Recorrido é 

obrigado a instituir o crédito tributário, conforme Art. 14143 do CTN, sob pena de 

responsabilidade.   

Conjugando os artigos citados, há clara obrigação do Recorrido de lavrar o 

Auto de Infração, conforme o parágrafo único do art. 142 do CTN44. Haja vista a 

                                                     
42  Ibidem, p. 17. 
43 Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem 
sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem 
ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 
respectivas garantias. 
44 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do 
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 
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evidente caracterização do serviço de transporte prestado pela Recorrente, 

independentemente do que a Recorrente alegue prestar, conforme o Art. 1º, §4º, a 

“incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado”.  

Entretanto, a Recorrente, com o devido respeito, tenta ludibriar esta E. Corte 

de que não estaria sujeita à incidência tributária por praticar determinada atividade 

não enquadrada no rol previsto na legislação complementar.  

Neste ponto, destaca-se a tese firmada, em sede repercussão geral, por este 

E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 784.439/DF, que discutiu o 

caráter taxativo da lista anexa do ISSQN, e, por conseguinte, a constitucionalidade, 

ou não, da cobrança de ISSQN sobre serviços bancários.  

No julgamento foi definida a tese no sentido de que “é taxativa a lista de 

serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, inciso III, da Constituição Federal, 

admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos 

serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”, destacamos.  

Conforme a tese firmada, as atividades congêneres, mesmo que não 

expressamente constantes na Lista Anexa, poderão sofrer a incidência do ISSQN, 

justamente em razão da preocupação desta E. Corte em relação aos avanços 

tecnológicos e sociais. Afinal, não faria sentido aguardar constantes inovações em 

âmbito legislativo para, só então, cogitar a incidência tributária de novas 

tecnologias. É preciso interpretação a constituição em conformidade com as 

mutações impostas pelo constante desenvolvimento da sociedade.  

Inclusive, cabe reforçar que a ausência de regulamentação legal é argumento 

que, como previamente exposto, se avença unicamente a fim de permitir o debate, 

pois para além de leis em sentido estrito, havia ao tempo das operações outros 

dispositivos normativos aptos a elucidar as hipóteses de incidência de ISSQN a 

fundamentar a autuação proferida.   

Os precedentes desta E. Corte permitem a conclusão de que o ISSQN incidirá 

sobre qualquer atividade habitual que ofereça uma utilidade, de resultado tangível 

ou intangível, com a finalidade de obter lucro. Nas palavras da Min. Relatora Rosa 

Weber “A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço 

                                                     
responsabilidade funcional. 
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prestado, pois os efeitos jurídicos de um fenômeno dependem daquilo que ele é 

realmente, e não do nome a ele atribuído pelas partes”45.  

Portanto, mesmo que a Recorrente alegue não prestar propriamente o serviço 

de transporte individual, por não haver a presença de um motorista, ainda assim 

deverá ocorrer a incidência do ISSQN, pois o resultado da atividade, ainda que 

envolva um meio distinto (inteligência artificial) é exatamente a mesma ou, quando 

menos, congênere à atividade prevista na LC n.º 116/03: transporte/deslocamento 

de usuários da plataforma, com a finalidade de obter lucro.  

 

3.4. DA BASE DE CÁLCULO: ELEMENTO DETERMINANTE DO TRIBUTO  

 

A base de cálculo do tributo é elemento balizador, que infirmará, confirmará 

ou negará o critério material da regra-matriz de incidência tributária de determinado 

tributo, determinando a natureza jurídica do tributo. Nas palavras do doutrinador 

Humberto Ávila:  

Em face de tamanha importância, Alfredo Augusto Becker chegou a afirmar 

que a  base de cálculo é o núcleo da hipótese de incidência que estrutura a regra 

jurídica de tributação, consistindo no critério objetivo e jurídico capaz de determinar 

a natureza jurídica do tributo.”46 

O professor Paulo de Barros Carvalho também leciona que:  

A base de cálculo é a grandeza instituída na consequência da regra-matriz 

tributária, e que se destina, primordialmente, a dimensionar a intensidade do 

comportamento inserto no núcleo do fato jurídico, para que, combinando-se à 

alíquota, seja determinado o valor da prestação pecuniária.47  

Destaca-se que a base de cálculo para a cobrança do ISSQN está definida no 

artigo 7º da Lei Complementar n.º 116/2003, o qual estipula que “a base de cálculo 

do imposto é o preço do serviço” (grifo nosso).  

Convém destacar o completo descabimento da analogia do Recorrente 

                                                     
45  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 784.439/DF, Tribunal Pleno, 
Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 29/06/2020, DJe 10 jul. 2020.  
46ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 5ed. Rev., atual. E ampliada. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2011, p. 9. 
47 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2019, p. 358.  
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especificamente no caso em análise pois o método de cobrança utilizado como 

pagamento do serviço prestado pela empresa, ou seja, a base de cálculo sobre qual 

incidirá a alíquota de determinado tributo, também é elemento suficiente para 

embasar a incidência do ISSQN sobre o serviço de transporte, reafirmando a 

competência do município para a cobrança, conforme art. 156, inciso III, da 

Constituição Federal.  

Afinal, se toda contraprestação pecuniária advinda da atividade 

desempenhada pela sociedade empresária é calculada pela distância e tempo 

percorrido em viagem, deve-se concluir, por coerência, que se trata de um serviço 

de transporte dentro dos limites do município.  

Deste modo, novamente, fica evidenciada a necessidade de que a Recorrente 

recolha o ISSQN sobre a receita obtida na prestação do serviço de transporte. E, 

considerando o não recolhimento pela Recorrente, o Recorrido agiu em plena 

conformidade com a sua obrigação de realizar o lançamento de ofício48. Assim, 

concessa venia, mas a irresignação da Recorrente não possui fundamento, devendo 

ser julgado improcedente o presente recurso.  

 

3.5. DO OBJETO DO CONTRATO SOCIAL DA RECORRENTE  

 

A Recorrente, alega que o Auto de Infração lavrado pelo Recorrido incorreu 

em erro, sob a premissa de que existira, em realidade, a realização de uma atividade 

de locação. Tal argumento decorre essencialmente do fato de o objeto do contrato 

social da Recorrente ser descrito da seguinte maneira: “Disponibilizar veículos para 

que transportem pessoas dentro dos limites do Município.”  

Ora Excelências, o argumento resultaria na conclusão absurda de que o 

objeto social da sociedade empresária deve se sobrepor a real atividade prestada 

pela Recorrente. Por óbvio que a conclusão não possui fundamento algum!  

                                                     
48  Conforme Art. 142 do CTN: ”Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo 
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria 
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor 
a aplicação da penalidade cabível.  
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional.” 
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O que se pretende elucidar é que, por mais que conste no objeto social do 

contrato social da Recorrente a “disponibilização” de veículos, o que se verifica na 

prática, é que a sociedade presta o serviço de transporte municipal, como já 

demonstrado.  

À vista disso, é essencial compreender que o Auto de Infração lavrado em 

face da Recorrente é perfeitamente fundamentado no princípio da verdade material, 

pois como assevera Marcos Vinícius Nader e Maria Teresa Martinez Lopes, “em 

decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o dever de 

buscar a verdade material.” 49  Complementarmente, Celso Antônio Bandeira de 

Mello compreende que a “administração, ao invés de ficar restrita ao que as partes 

demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente a verdade"50.  

Além dos motivos já apresentados, é preciso esclarecer que não há qualquer 

fundamento que justifique a caracterização das atividades da Recorrente como 

locação. Afinal, conforme expressamente determinado no contrato apresentado 

pela própria sociedade, as obrigações de manutenção e abastecimento de 

combustível, são de sua própria responsabilidade, diferentemente do que acontece 

em tradicionais atividades de locações de veículo, em que tais obrigações, 

juntamente com a responsabilidade civil em casos de acidentes, são impostas ao 

locatário. Ou seja, com a devida vênia, mas concluir que a atividade exercida pela 

Recorrente seria de locação, é violar descaradamente o princípio da verdade 

material!  

Pois, evidentemente, a atividade exercida pela Recorrente se assemelha com 

àquela exercida pelas plataformas Uber e 99pop, em que o usuário não se 

responsabiliza por qualquer custo ou dano, exceto os que dar causa.  

Preceitua o Código Civil no art. 569, inciso IV, que o locatário é obrigado a 

restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as 

deteriorações naturais ao uso regular. Fosse a cobrança em análise hipótese de 

locação, então o usuário deveria devolver o veículo no estado em que o recebeu. No 

entanto, conforme explicitado pela própria Recorrente, o usuário da plataforma não 

                                                     
49 NEDER, Marcos Vinícius; MARTINEZ LOPES, Maria Teresa. Processo Administrativo Fiscal Federal 
Comentado. 2.ed. São Paulo: Dialética, 2004, p. 74.  
50  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 24. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 489. 
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está obrigado a reparar eventuais danos, manutenções, abastecimentos e não 

poderá ser responsabilizado por acidentes vinculados ao trajeto solicitado.  

O usuário somente será responsabilizado se o evento for imputável a si, 

sendo o restante, incluindo o que envolver a máquina, está a custo e 

responsabilidade da Recorrente. Cite-se, por exemplo, as condições gerais do 

contrato de aluguel de carros e seguros da Localiza, uma das maiores empresas de 

aluguel de veículos do Brasil. Verifica-se que as responsabilidades atreladas ao 

locatário não se verificam no presente caso:  

 

RESPONSABILIDADES DO CLIENTE  

Combustível: caso o carro não seja devolvido totalmente abastecido, será cobrado o 

reembolso referente à despesa de abastecimento, com base na tabela da Locadora 

disponível nas agências, a qual estipula leitura do marcador em oitavos.  

Em caso de acidente com perda total ou incêndio: ressarcir à Locadora o valor de  

mercado do modelo do carro, taxas de licenciamento, IPVA, um tanque de combustível 

e Indenização por Custos Operacionais. O Cliente ainda deverá arcar com todos os 

prejuízos que venha causar a terceiros.  

Em caso de acidente sem perda total: ressarcir à Locadora o valor de recuperação do 

carro alugado e Indenização por Custos Operacionais. O Cliente ainda deverá arcar com 

todos os prejuízos que venha causar a terceiros. Multas por Infração de Trânsito: 6.4.1. 

O Cliente concorda que a Locadora irá indicá-lo como condutor/infrator responsável 

pelas infrações de trânsito apuradas durante a locação, nos termos do artigo 257, 

parágrafos 1º, 3º, 7º e 8º do Código de Trânsito. A partir da indicação, o Cliente terá 

legitimidade para se defender perante o órgão atuador.51 

 

Diferentemente do contrato de locação, o que se verifica no presente caso, é 

totalmente o oposto: após a solicitação do veículo pelo usuário, este só se 

responsabiliza pelo pagamento do valor correspondente ao serviço tomado em 

virtude do trajeto eleito. Qualquer ocorrência no trajeto, seja em decorrência de 

acidentes, panes, multas, abastecimento, não são de sua responsabilidade. É de 

responsabilidade do tomador dos serviços somente feitos que a ele possam ser 

imputados, de modo que tal atividade não pode ser caracterizada como locação, por 

                                                     
51  LOCALIZA. Termos e Condições da Reserva. Disponível em: 
https://www.localizahertz.com/brasil-site/pt br/reserva/Paginas/termos-e-condicoes.aspx. 
Acesso em: 13 set. 2020.  
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não possuir o elemento de responsabilidade imputável ao usuário.  

Outra questão de suma importância é a ameaça ao pacto federativo. O 

princípio do federalismo, postulado no art. 60, §4°, I52 da Carta Magna, determina a 

impossibilidade de alteração da forma federativa de Estado. O pacto federativo, por 

sua vez, garante a divisão das competências tributárias entre os diferentes entes da 

federação. O que se consagra como federalismo fiscal, leciona Fernando Scaff 

como sendo “a forma através da qual são financiados os entes subnacionais de 

uma federação, no nosso caso, Estados, Municípios e Distrito Federal”53.  

Em outros termos, a Constituição Federal, quis sedimentar uma das 

principais características dos Estados Federações, a autonomia financeira dos 

entes federados. Para tanto, a “Constituição de 1988 estabeleceu algumas formas 

de financiamento desses entes (..) atribuindo a cada qual uma fonte própria de 

arrecadação tributária, que é usualmente conhecida como competência 

tributária”54.  

Isto significa que cada Ente Federado possui sua própria competência 

tributária, ou seja, seu próprio rol de tributos para auferir receita. O que se quer 

demonstrar é que, a Recorrente, ao tentar deturpar a atividade que realiza, alegando 

não prestar serviço, ofende o princípio do federalismo fiscal.  

Deste modo, caso seja acolhido o Recurso da Recorrente, o que se admite 

apenas para fins de argumentação, ocorrerá a usurpação da competência do 

Município de instituir impostos para outro ente da federação, configurando clara 

ofensa ao pacto federativo. E, para além, sob ameaça de restar a atividade exercida 

pela Recorrente passiva de uma “isenção” tributária municipal. Ora, V. Exas., não é 

possível que se admita que o Recorrente além de realizar serviço que ficará sem a 

incidência de qualquer imposto municipal, em clara desconformidade ao 

entendimento do E. STF como relatado, ainda seja conivente com a liquidação da 

fonte de receita municipal. Portanto, novamente, além de clara a incidência do 

                                                     
52  Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: § 4º Não será objeto de 
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado. 
53 SCAFF. Fernando F. Reforma tributária, a cláusula pétrea do federalismo e o STF. Conjur, 16 abr. 
2019. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-abr-16/contas-vista-reforma-tributaria-
clausula-petrea federalismo-stf. Acesso em: 13 set. 2020.  
54  ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 5ed. Rev., atual. E ampliada. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2011, p. 9. 
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ISSQN sobre a prestação da Recorrente, necessária.  

 

4. AD ARGUMENTANDUM – DA NECESSIDADE DE TRIBUTAÇÃO DA EMPRESA 

DIANTE DOS FATORES SOCIAIS DECORRENTES DA SUBSTITUIÇÃO DO ELEMENTO 

HUMANO  

 

Para além da comprovação jurídico-normativa demonstrada nos tópicos 

anteriores, o Recorrido entende importante discorrer sobre os aspectos 

pragmáticos que envolvem o presente caso, bem como suas consequências.  

Neste sentido, destaca-se a discussão sobre o Robot Tax, e atividade 

análoga à prestação realizada pela Recorrente, a Linha Metroviária 4 do Município 

de São Paulo, para que por meio de exemplos seja constatado a devida incidência 

do ISSQN sobre os serviços prestados pela Recorrente.  

A Linha Metroviária 4, mais conhecida como Linha Amarela, é uma linha de 

metrô autônoma do Município de São Paulo, ou seja, operada sem nenhum 

condutor, apenas com a utilização de um sistema de comunicação integrado 

denominado CBTC (Communications Based Train Control). Trata-se de atividade 

com alto grau de autonomia, isto é, sem a figura de um condutor/motorista, e que 

se enquadra nas atividades de transporte intramunicipal.  

Por esta razão, diferentemente do que argumenta a Recorrente, sobre os 

serviços prestados pela Concessionária incide o ISSQN, a despeito da isenção55 

conferida por aquela municipalidade às atividades. Ora, só está passível de isenção 

a atividade conferida dentro da competência tributária de determinado ente 

federativo.  

O que se pretende elucidar é que, caso não houvesse a isenção tributária, a 

Concessionária estaria obrigada ao recolhimento do ISSQN sobre tal atividade. 

                                                     
55 BRASIL. SÃO PAULO. Lei n° 16.127, de 12 de março de 2015. Concede isenção do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISS aos serviços prestados na área de transporte metropolitano, 
saúde, educação, habitação de interesse social e iluminação pública, por meio de parceria público-
privada, ao serviço de transporte público de passageiros realizado pelas empresas que exploram o 
sistema metroviário no Município de São Paulo, e aos serviços prestados por organizações sociais 
por meio de contrato de gestão com o Poder Público, bem como remite créditos tributários e anistia 
infrações tributárias, nos termos e condições que especifica. Prefeito: Fernando Haddad, São Paulo, 
DEO 12 mar. 2015. 
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Nesse sentido, não é possível conceber que sobre o serviço prestado pela 

Recorrente, que possui tamanha semelhança com o prestado pela Concessionária, 

não incida o ISSQN. Sob pena de incorrer em clara ofensa ao princípio da isonomia 

tributária, art. 150, inciso II da Constituição Federal:  

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à  

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)  

II – Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função  

por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos 

ou direitos;  

 

Por certo, a não incidência do ISSQN sobre os serviços prestados pela 

Recorrente constituiria em verdadeiro tratamento desigual, em face ao conjunto de 

contribuintes que na condição de sujeitos passivos do ISSQN, reconhecem a 

incidência do tributo e fazem corretamente seu recolhimento.  

Como bem explica Roque Antonio Carraza56, o princípio da isonomia (ou da 

igualdade, como denominado pelo autor) é o princípio que preza pela igualdade 

entre os contribuintes, e que visa o afastamento de privilégios tributários à 

determinados grupos. Assim, o Recorrido verificando a semelhança dos serviços 

prestados pela Recorrente com os da Uber, 99pop e Cabify realizou a incidência do 

ISSQN. Pois, caso contrário, a não tributação dos serviços prestados pela 

Recorrente caracterizará grave dano ao princípio da isonomia tributária.  

Indo adiante, com o crescente desenvolvimento das tecnologias e a 

constatação de que a automação de diversas atividades geraria uma drástica queda 

de postos de trabalho, os próprios especialistas da área robótica começaram a 

defender a ideia da tributação dessas atividades automatizadas, gerando a 

discussão que se denominou Robot Tax (Imposto Robô).  

A situação é tão alarmante que, conforme estudo realizado pela PwC em 

2017, nos Estados Unidos da América cerca de 38% dos empregos estado-

unidenses enfrentam risco de robotização até 2030. Um cenário mais pessimista é 

                                                     
56 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 29. Ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2013, pp. 66 a 87.  
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apresentado pela McKinsey & Company, em novembro de 2017, que já previa que 

cerca de 50% das tarefas atuais poderiam ser automatizadas57.  

Especialmente ao analisar o ordenamento tributário brasileiro vigente, a 

situação é ainda mais grave, na medida em que, grande parcela da tributação que 

visa a seguridade social da população está atrelada à folha de pagamento. Assim, 

a queda dos empregos gerará uma problemática de duas ordens: (i) o aumento de 

gastos com a seguridade social; e (ii) a queda na própria arrecadação de orçamento 

para estes gastos.  

Diante do exposto, quer se demonstrar que a incidência do ISSQN sobre a 

prestação do serviço de transporte realizado pelo Recorrente é totalmente possível, 

como visto no caso da Concessionária da Linha Amarela, e mais, necessária, 

especialmente considerando os resultados dos possíveis efeitos da robotização em 

massa em território nacional.  

Assim, é fundamental que não se ignore as consequências no âmbito social 

que a completa automação dos serviços, antes prestados por humanos, aporta. É 

verdade que, muito embora a substituição de seres humanos por máquinas em 

diversas atividades seja compensada pelo surgimento de novos ramos de trabalho, 

cada vez mais tais atividades demandam a qualificação do empregado ou a própria 

substituição do trabalho humano.  

E é justamente dessa perspectiva que a atuação do Estado não pode ser 

omissa. Tendo em conta os princípios republicanos58 e democráticos (artigo 1º, 

caput59  da Constituição Federal), devem os seus administradores sobre eles se 

debruçarem sempre para acharem soluções plausíveis que favoreçam a todos os 

cidadãos, e não apenas a uma classe deles. Em especial, deve atender às 

necessidades dos mais vulneráveis, e aqueles que correm o risco de perderem os 

seus empregos por máquinas estão nessa zona de vulnerabilidade. Assim 

                                                     
57 GASPARINO, João Henrique. Robot tax: mais humano que um humano. Jota, 2020. Disponível em: 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-e-novas-tecnologias/robot-tax-
mais-humano-que-um humano-11072020. Acesso em 01 set. 2020. 
58 CARRAZZA, Roque Antonio. Princípio republicano. In: FREIRE, André Luiz. CAMPILONGO, Celso 
Fernandes. GONZAGA, Alvaro de Azevedo. (coords.) Enciclopédia jurídica da PUC-SP. 1. ed. São 
Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: 
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/93/edicao-1/principio-republicano. Acesso em 14 
set. 2020.  
59 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos.  
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determinou a Constituição Federal, ao estabelecer o inciso XXVII do artigo 7º, que é 

direito dos trabalhadores, urbanos, rurais e outros, proteção em face da automação.  

Também não se pretende, tomando isto por óbvio, estagnar o 

desenvolvimento tecnológico promovido de maneira importante pelas empresas 

privadas, mas não serão elas que arcarão com o prejuízo na esfera social. É 

fundamental que haja um momento de transição, bem organizado pelos órgãos 

governamentais em cooperação com os empreendimentos privados, para que, ao 

mesmo tempo que se substituam pessoas por aparelhos tecnológicos para a 

realização das atividades, elas sejam introduzidas e treinadas para o exercício de 

ofícios que, como foi dito, demandam maior qualificação.  

Contudo, a taxação sobre atividades que desempregam seres humanos para 

a introdução de máquinas é necessária, justamente para equilibrar o descompasso 

entre o rápido desenvolvimento tecnológico e desapressada transição pela qual 

passa o mercado de trabalho. Havendo um aumento do número de desempregados, 

a contribuição prestada será reduzida, a qual corresponde, atualmente, a 26,7%60 da 

arrecadação tributária no Brasil.  

Ao mesmo tempo, o aumento da automatização 61 gera um acréscimo na 

demanda pelo seguro social62, o que acaba por causar um grande déficit na receita 

do sistema de seguro social63. Assim, a incidência de imposto sobre o faturamento 

das empresas contribuirá para conter o avanço da desigualdade social, 

compensando os trabalhadores humanos substituídos, ou, ao menos, tornando o 

sistema de tributação neutro no que diz respeito à ponderação das vantagens de se 

                                                     
60 GASPARINO, João Henrique. Robot tax: mais humano que um humano. Jota, 2020. Disponível em: 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-e-novas-tecnologias/robot-tax-
mais-humano-que-um humano-11072020. Acesso em 01 set. 2020.  
61  MERCHANT, Brian. Crise de desemprego por automação já está acontecendo, só é invisível. 
Gizmodo, UOL, 12 out. 2012. Disponível em: https://gizmodo.uol.com.br/crise-desemprego-
automacao-estudo/. Acesso em 13 set. 2020.  
62 MARTELLO, Alexandro. Rombo da seguridade social cresce 13% em 2017, para R$ 292,4 bilhões. 
G1, 08 mar. 2018. Disponível: https://g1.globo.com/economia/noticia/rombo-da-seguridade-
social-cresce-13-em-2017-para-r 2924-bilhoes.ghtml. Acesso em: 13 set. 2020. 
63 MÁXIMO, Wellton. Déficit da Seguridade Social sobe 13% em 2017 e aproxima-se de R$ 300 
bilhões. Agência Brasil, 08 mar. 2018. Disponível em: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-03/deficit-da seguridade-social-sobe-
13-em-2017-e-aproxima-se-de-r-300-  
bilhoes#:~:text=Caso%20todas%20as%20receitas%20tivessem,166%2C9%20bilh%C3%B5es%20e
m%202016. Acesso em: 13 set. 2020.  
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escolher um ser humano ou um robô. Como disse Bill Gates64 a respeito do “Robot 

Tax”, por ele mesmo proposto: Se você que fazer algo a respeito da desigualdade, a 

grande maioria do excesso de mão-de-obra deverá ajudar as pessoas que têm 

renda baixa. Isso quer dizer que você pode incrementar os serviços sociais para os 

idosos e para as pessoas com deficiência e você pode aumentar a mão-de-obra no 

setor de educação. Sim, alguns dirão, Ei, seremos mais ricos e as pessoas 

comprarão mais coisas”. Porém, a parte da solução da desigualdade exige, de 

maneira absoluta, uma participação importante do governo. Entretanto, o bom da 

taxação é que ela realmente distingue o problema: OK, isso te dá os recursos, agora 

como você quer utilizá-los. (tradução nossa)65 

Um outro ponto em que Bill Gates toca é a educação. É fundamental, em uma 

fase de transição, que o sistema educacional seja atualizado, de modo a colocar os 

trabalhadores em nível adequado para exercerem os postos de trabalho que 

estabelecem maior contato entre o indivíduo e a tecnologia. Para que haja o 

treinamento e a capacitação da força de trabalho, os valores do imposto em 

discussão serão revertidos em investimentos para a qualificação da mão de-obra – 

tanto sobre a educação dos jovens quanto para o treinamento dos trabalhadores 

que perderam, ou correm o risco de perder, os seus empregos ao serem substituídos 

por máquinas.  

Os objetivos são os mesmos propostos pelo prefeito de Nova Iorque, Bill de 

Blasio, ao sugerir a implementação de uma “Autonomation Policy”66para a cidade:  

A receita de uma “robot tax” seria empregada para a criação de novos 

trabalhos, saúde e educação, e ajudar a evitar que haja brechas no sistema 

tributário, as quais as empresas que investem em automação deduzem a partir dos 

                                                     
64  DELANEY, Kevin. The robot that takes your job should pay taxes, say Bill Gates. Quartz, 2017. 
Disponível em: https://qz.com/911968/bill-gates-the-robot-that-takes-your-job-should-pay-
taxes/. Acesso em 01 set. 2020. 
65 Como no original: ”If you want to do [something about] inequity, a lot of the excess labor is going 
to need to go help the people who have lower incomes. And so it means that you can amp up social 
services for old people and handicapped people and you can take the education sector and put more 
labor in there. Yes, some of it will go to, “Hey, we’ll be richer and people will buy more things.” But 
the inequity-solving part, absolutely government’s got a big role to play there. The nice thing about 
taxation though, is that it really separates the issue: "OK, so that gives you the resources, now how 
do you want to deploy it?”  
66 DELANEY, Kevin. The robot that takes your job should pay taxes, say Bill Gates. Quartz, 2017. 
Disponível em: https://qz.com/911968/bill-gates-the-robot-that-takes-your-job-should-pay-
taxes/. Acesso em 01 set. 2020. 
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tributos, ainda que eles reconheçam que o investimento que eles fazem destruirá 

empregos. (tradução nossa).67 

Nesse momento, portanto, é necessário que sejam adotadas medidas que 

permitam uma transição segura para uma era de maior automação. Vale reiterar 

que se trata de um momento transitório e, pois, temporário, para que os cidadãos a 

atravessem de forma segura e sem risco de perderem a qualidade de vida. 

Insistindo, sobre o transporte por meio de aplicativos, trata se de um ramo que em 

muito ajuda a incentivar o efeito do desemprego, dado que, por meio deles, muitos 

trabalhadores desempregados acham um meio de obter renda. O efeito da 

automação, portanto, seria devastador para a economia dessas pessoas caso 

nenhuma garantia fosse oferecida pelo Estado, garantia essa que há de ser obtida 

através da devida tributação da receita obtida com a prestação dos serviços 

prestados pela Recorrente, e empresas em seu molde.  

Ora, Exas., diante dessas hipóteses, empresas que optariam pelo descarte do 

trabalho humano, em prol das novas tecnologias, estariam desoneradas da 

tributação? Com a devida vênia, por óbvio que não!  

Assim, no caso do ordenamento jurídico brasileiro vigente, onde não há a 

previsão de tributo aos moldes do Robot Tax, deve-se recorrer as evoluções do 

entendimento da constituição, como concluiu esta E. Corte. Portanto, é fundamental 

a incidência do ISSQN sobre os serviços prestados pela Recorrente e similares, para 

que ocorra a harmonia entre a evolução tecnológica e a adequação da mão-de-obra, 

tendo em vista o risco de diversas empresas optarem pela automação e deixarem 

milhares de trabalhadores privados de seus direitos constitucionais.  

Noutro lado, se levarmos em conta a afirmação da Recorrente, no sentido de 

que a tributação somente ocorre na obrigação de fazer pelo conceito civilista 

clássico, o direito estaria sempre estagnado e fadado a inércia de injustiça, fato esse 

ultrapassado e reiteradas vezes superadas pelos Tribunais Superiores deste país, 

de modo que a sua própria jurisdição acompanha o direito em evolução.  

Desta forma, reitera-se que sobre o serviço prestado pela Recorrente é, além 

                                                     
67 Como no original: ”The revenue from a robot tax would be put toward creating new jobs in green 
energy, health care and education, and help to prevent the tax loopholes where companies that 
invest in automation deduct it from their taxes, even though they know that their investment will 
destroy jobs.” 
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de correta a incidência do ISSQN, necessária para a manutenção dos direitos dos 

trabalhadores e da sociedade. 

 

5. DOS PEDIDOS  

 

Diante de todo o exposto, respeitosamente V. Exas., o Recorrido reitera o 

pedido formulado em suas contrarrazões, para que seja negado provimento ao 

Recurso Extraordinário interposto pela Recorrente, mantendo-se a decisão 

proferida pelo Tribunal a quo por seus próprios fundamentos.  

 

Nestes termos, pede-se deferimento.  

Local, data.  

Advogado(a)/OAB XX XXXX 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº ______________  

 

RECORRENTE: VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA.  

RECORRIDO: MUNICÍPIO  

MUNICÍPIO, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus 

procuradores, apresentar MEMORIAIS, reiterando as razões de fato e os 

fundamentos de direito que ensejam o não provimento do Recurso Extraordinário 

interposto pela sociedade empresária VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA.  

 

I. DOS FATOS  

 

Trata-se de Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida, 

interposto pela RECORRENTE contra acórdão prolatado pelo egrégio Tribunal de 

Justiça do _____________, que, sem alterar a sentença proferida pelo juízo de primeiro 

grau, decidiu pela improcedência da AÇÃO JUDICIAL e pela manutenção da 

exigência fiscal por estar em conformidade com a legislação vigente. 

Em apertada síntese, a controvérsia circunscreve suposta 

inconstitucionalidade na autuação fiscal que enquadrou a atividade desenvolvida 

pela RECORRENTE, consistente em disponibilizar veículos autônomos para que 

transportem pessoas dentro dos limites do município RECORRIDO, como sendo 

prestação de serviço sujeita à incidência do Imposto Sobre Serviços, nos termos do 

item 16, da lista anexa à Lei Complementar n.º 116/2001.  

Para todos os efeitos, a atividade da RECORRENTE aproxima-se em muito 

daquela desenvolvida por plataformas como a Uber, 99 Pop, Cabify e afins: por 

intermédio de um aplicativo, o usuário solicita a corrida, um veículo vai ao seu 

encontro e transporta-o para o destino escolhido. Até os critérios para 

determinação do preço da corrida são os mesmos daquelas empresas: tempo e 

distância.  

A única diferença é, apoiando-se no paradigma inaugurado pela inteligência 

artificial, em meados de 2021, a RECORRENTE adquiriu veículos autônomos para 

prestar o serviço de transporte; e, portanto, realiza suas atividades sem que haja um 
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motorista humano na condução. Quer dizer, a partir do instante em que o usuário 

solicita a corrida pelo aplicativo, o veículo atua “por conta própria” para ir ao 

encontro do passageiro e transportá-lo ao destino escolhido.  

Equivocadamente, a RECORRENTE entendeu que o fato de os veículos 

prescindirem de um motorista humano bastaria para descaracterizar o serviço de 

transporte; e, supõe-se, afastar a incidência do Imposto sobre Serviços. Sob este 

entendimento, que é manifestamente contrário à legislação pertinente, a empresa 

iniciou o desenvolvimento de suas atividades por entre os limites geográficos do 

município RECORRIDO sem jamais ter realizado o pagamento do imposto.  

O município RECORRIDO, neste contexto, sobretudo porque a atividade 

desenvolvida se enquadra inequivocamente no item 16, da lista anexa à Lei 

Complementar n.º 116/2001, consumou a autuação fiscal pelo não pagamento do 

Imposto sobre Serviços. De fato, conforme será amplamente demonstrado, os 

veículos serem ou não autônomos é definitivamente insignificante para a 

caracterização do serviço de transporte.  

Sem se conformar com a autuação, porém, a RECORRENTE ajuizou ação 

judicial suscitando a nulidade do auto de infração. Acertadamente, a pretensão foi 

rejeitada em todas as instâncias ordinárias; e, mais uma vez, não deve prosperar 

por ocasião do julgamento deste Recurso Extraordinário, considerando a 

inexistência de qualquer violação aos art. 1º, inc. IV, art. 146, inc. II e III, alíneas “a” 

e “b”, art. 150, inc I e. II; art. 155, inc. II, art. 156, III ; art. 170, inc. IV e art. 218, da 

Constituição Federal, na autuação fiscal.  

 

II. DAS RAZÕES PARA O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO II.1. DA REGRA-MATRIZ 

DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  

 

A regra-matriz de incidência tributária é instrumento que permite identificar, 

entre as proposições prescritivas esparsas pelos textos do direito positivo, o 

arquétipo da norma geral e abstrata que prescreve a incidência de determinado 

tributo1 Presta-se, em termos pragmáticos, a facilitar a compreensão da norma 

                                                     
1  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2018, p. 
627.  
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instituidora do tributo, de modo a aferir, à luz de determinadas circunstâncias 

fáticas, se há ou não incidência tributária.  

Trasladando a estrutura própria de qualquer outra norma jurídica, compõe-

se de um suposto, descritor de um fato, que apresenta os critérios – material, 

temporal e espacial – para o reconhecimento de um fato; e de um consequente, 

prescritor de uma relação jurídica, que apresenta os critérios – pessoal e 

quantitativo - para a identificação dos elementos que formam a relação jurídica 

tributária que se instala.2  

Explicando, sem delongas, a fenomenologia da incidência, vemos que a 

ocorrência do fato abstrato (fato gerador), descrito no suposto da norma, instaura 

– automática e infalivelmente – a relação jurídica tributária, prescrita no 

consequente, que produz o dever de pagar tributo.3 Para comprovar a incidência 

tributária, então, não se pode prescindir de demonstrar que a atividade desenvolvida 

se amolda aos critérios dispostos na regra-matriz de incidência. Eis o que o 

RECORRIDO se propõe a fazer.  

No que importa à regra-matriz de incidência do Imposto sobre Serviços, vê-

se que (i) o critério material – representado por um verbo acrescido de um 

complemento – indica ... “como verbo o termo prestar; e como complemento o 

termo serviço”4, correspondendo à locução “prestar serviços”; (ii) o critério espacial 

indica o local em que se finaliza a prestação  

do serviço; e, enfim, (iii) o critério temporal indica o momento em que se finaliza a 

prestação do serviço.  

Não há dúvida, no caso em discussão, de que restaram preenchidos os 

critérios espacial e temporal – que correspondem, como visto, ao local e ao 

momento em que se reputa finalizada a prestação de serviços5. Ora, considerando 

que as viagens são realizadas apenas dentro do município, o fato gerador somente 

                                                     
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 319-320.  

3 VIEIRA, José Roberto. Imposto sobre Produtos Industrializados: Uma Águia Garciamarquiana entre 
os Tributos. In: SANTI, Eurico Marcos Diniz de; MOSQUERA, Roberto Quiroga; e ZILVETI, Fernando 
Aurélio (coord.). 
4 GRUPENMACHER, Betina Treiger. A Regra-Matriz de Incidência do Imposto sobre Serviços. In: 
MOREIRA, André Mendes et al. O Direito Tributário entre a Forma e o Conteúdo. São Paulo: Noeses, 
p. 84. 
5 GRUPENMACHER, Betina Treiger. A Regra-Matriz de Incidência do Imposto sobre Serviços. In: 
MOREIRA, André Mendes et al. O Direito Tributário entre a Forma e o Conteúdo São Paulo: Noeses, 
p. 86, 99-100.  
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pode ter se concretizado, no espaço e no tempo, dentro dos limites geográficos do 

município RECORRIDO.  

Logo, a controvérsia circunscreve apenas o critério material (“prestar 

serviço”); e, por isto mesmo, impõe-se a correta compreensão do termo “serviço”. 

Pretende-se demonstrar, no arremate, por que é mais adequado – por força de um 

novo paradigma inaugurado pela inteligência artificial; e dos próprios contornos 

delineados pelo constituinte –, um conceito econômico de serviços para fins de 

delimitação do âmbito de incidência do Imposto sobre Serviços.  

 

II.2.1. DA EQUIVOCIDADE DO CONCEITO DE SERVIÇOS EQUIPARADO ÀS 

“OBRIGAÇÕES DE FAZER”  

 

Quando prescreve, em seu art. 156, inc. III, que compete ao Município instituir 

impostos sobre serviços de qualquer natureza, a Constituição não apresenta 

imediatamente um conceito – uma noção, uma concepção, uma ideia – do que 

devemos entender por “serviços” 6 . Aferir os contornos do conceito de serviços 

desenhado pelo constituinte, em interpretação sistemática das normas 

constitucionais, é função atribuída aos intérpretes do direito.  

A breve remissão à teoria do direito, antes mesmo de qualquer referência às 

circunstâncias fáticas, é particularmente importante para o caso em discussão; 

porque delimitar o conceito de serviços é delimitar, por ato-reflexo, o próprio critério 

material da regra-matriz de incidência do Imposto sobre Serviços7. A depender da 

premissa que se utilize, pode ser distinta a conclusão sobre a incidência ou não do 

imposto sobre determinadas atividades.  

A celeuma se instaura entre aqueles que, de um lado, argumentam – com 

bastante razão – por um conceito econômico de serviços; e aqueles que, de outro, 

vociferam – com demasiado apreço pelo formalismo – por um conceito de serviços 

replicado do direito privado. Talvez por descuido, desde o julgamento do Recurso 

                                                     
6 GRUPENMACHER, Betina Treiger. A Regra-Matriz de Incidência do Imposto sobre Serviços. In: 
MOREIRA, André Mendes et al. O Direito Tributário entre a Forma e o Conteúdo São Paulo: Noeses, 
p. 85.  
7  GRUPENMACHER, Betina Treiger. A Regra-Matriz de Incidência do Imposto sobre Serviços. In: 
MOREIRA, André Mendes et al. O Direito Tributário entre a Forma e o Conteúdo São Paulo: Noeses, 
p. 85. 



Equipe – Fazenda Municipal  | 881 

 

Extraordinário n.º 116.121-3/SP, datado de 2001, a última opção foi utilizada 

frequentemente na jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal.  

Apegando-se à literalidade do art. 110, do CTN, de que “a lei tributária não 

pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de [...] conceitos [...] utilizados, 

expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, para definir ou limitar 

competências tributárias”, decidiu-se, naquela oportunidade, por equiparar o 

conceito de serviços, para fins de incidência do Imposto sobre Serviços, ao das 

“obrigações de fazer” – por ser este, supostamente, o conceito originário do direito 

privado.  

As desventuras jurisprudenciais desembocaram, anos depois, na edição da 

Súmula Vinculante n.º 31, do STF, conforme a qual, in verbis, “... é inconstitucional 

a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre operações 

de locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviços.” Repare-se que a 

justificativa para a não-incidência, mais uma vez, remonta à distinção entre as 

obrigações de dar e as obrigações de fazer.  

Constata-se, em síntese, que esta respeitosa Corte – equivocadamente, 

reitere-se – consolidou o entendimento de que apenas incidiria o Imposto sobre 

Serviços quando as circunstâncias fáticas revelassem a preponderância das 

“obrigações de fazer” sobre as “obrigações de dar”.8 A tese abraçada, data venia, 

compõe-se de várias impropriedades; e precisa, portanto, ser revisitada.  

A uma, porque a distinção entre “obrigações de fazer” e “obrigações de dar” 

sequer é cristalina. Valemo-nos das palavras do ilustre ministro Eros Grau para 

enfatizar que “... toda atividade de dar consubstancia também um fazer e há 

inúmeras atividades de fazer que envolvem um dar.” A existência de verdadeira zona 

de penumbra entre uma e outra impediria, nesta perspectiva, estabelecer o âmbito 

de incidência do imposto com a indispensável nitidez.  

A duas, porque o conceito de serviços para fins de incidência do Imposto 

sobre Serviços não se confunde com eventual conceito originário do direito privado. 

O direito tributário não é mero “direito de sobreposição” para precisar aproveitar 

                                                     
8  CARPINETTI, Ana Carolina. CAUMO, Renato. O ISS e as obrigações de dar e de fazer. Acesso em: 
<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-iss-e-as-obrigacoes-de-dar-e-de-fazer-
13062017> 
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conceitos tal e qual conformados na origem9. A própria Constituição Federal, em 

seu art. 146, inc. III, alínea “a”, autoriza expressamente o legislador complementar a 

“... definir os fatos geradores e bases de cálculo dos impostos”.  

A três, porque faz de letra morta a expressão “de qualquer natureza” incluída 

no art. 156, inc. III, da Constituição. Tem razão o ministro Luís Barroso quando 

afirma que a expressão reflete “...a intenção do constituinte de incluir todas as 

atividades empresariais cujos produtos tenham características semelhantes a 

serviços e que não estejam englobadas no conceito de serviço de comunicação e 

serviço de transporte interestadual ou intermunicipal.”10  

Eis porque, respeitosamente, sem prejuízo das outras razões esmiuçadas 

nas contrarrazões ao recurso extraordinário, o RECORRIDO está com Aldemário 

Araújo Castro quando sustenta que este Egrégio Supremo Tribunal Federal, “... ao 

editar a Súmula Vinculante n. 31, insistiu em profundo e lamentável equívoco [...]. 

Com efeito, adotou uma noção historicamente superada e estática de serviço, 

identificando-o tão-somente como obrigação de fazer”.11 

Não havia indicativo de alteração deste entendimento sumulado até que, em 

brilhante voto proferido no âmbito do Recurso Extraordinário n.º 651.703/PR, que 

debatia a incidência ou não do Imposto sobre Serviços sobre as atividades 

desenvolvidas pelas operadoras de plano de saúde, o eminente ministro Luiz Fux 

sinalizou a possibilidade de revisitar a Súmula Vinculante n.º 31, do STF.  

Por ocasião do julgamento dos primeiros embargos de declaração naqueles 

autos, datado de 2019, manifestou-se com percuciência o ministro ao enfatizar que 

a utilidade é o critério identificador da prestação de serviço, mormente em ambiente 

de intensa transformação tecnológica e social: Reconheci, ademais, a existência de 

diferentes correntes na doutrina quanto ao tema e, conscientemente, segui o 

entendimento que reputo mais adequado às transformações tecnológicas atuais, 

que necessariamente se refletem no campo do Direito, sobretudo do Direito 

Tributário, concluindo que o conceito de serviço, para fins tributários, está 

                                                     
9  CASTRO, Aldemário Araújo. Uma análise crítica acerca da ideia de serviço consagrada na súmula 
vinculante 31 do STF. In: Revista da PGFN, ano 1, 2011, p. 127.  
10 STF, Plenário, RE n.º 651.703/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28.02.2019.  
11 CASTRO, Aldemário Araújo. Uma análise crítica acerca da ideia de serviço consagrada na súmula 
vinculante 31 do STF. In: Revista da PGFN, ano 1, 2011, p. 136. 
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relacionado ao oferecimento de umautilidade para outrem, a partir de um conjunto 

de atividades imateriais, prestados com a habitualidade e intuito de lucro, podendo 

estar conjugada ou não com a entrega de bens ao tomador.  

[...]  

Entretanto, isso não é suficiente para concluir que o entendimento do STF, expresso 

pela Súmula Vinculante nº 31, estaria definitivamente superado. Para tanto, é 

indispensável o debate no âmbito desta Corte acerca da superação ou não da 

classificação das atividades econômicas para fins de tributação do ISSQN. 

Ressalvada minha opinião pessoal já externada, e considerando que a jurisdição é 

um importante fator de estabilização do direito, penso ser de suma relevância frisar 

que, embora o debate supramencionado não tenha ocorrido na sessão de 

julgamento de 29.09.16, a ele esta Corte não poderá se furtar muito em breve. O 

crescente avanço tecnológico tem colocado os Estados diante de diversas questões 

tributárias que se originam a partir da desmaterialização dos fluxos de renda, da 

volatilidade do capital e da intangibilidade das operações negociais, que 

caracterizam o estágio atual da economia mundial.12 (grifo nosso)  

Por certo, agiu bem o ministro Luiz Fux ao sinalizar a possibilidade de 

mudança de orientação, ressaltando a preocupação com um novo paradigma que 

se está instaurando na economia mundial contemporânea. Considerando que a 

alteração de um precedente não pode causar surpresa injusta, sinalizar a 

possibilidade de alterá-lo é sempre uma manifestação prudente. Veja-se, a este 

propósito, as lições de Daniel Mitidiero:  

“... o ideal é que a superação do precedente seja sinalizada pelo Supremo Tribunal 

Federal [...] para indicar à sociedade civil a possibilidade de mudança de orientação. 

Pela sinalização, o Supremo Tribunal Federal [...] não distingue o caso e nem supera 

o precedente parcialmente, mas apenas manifesta publicamente preocupação a 

respeito da adequação da solução nele contida. A sinalização é um modo de 

pavimentar o caminho para uma superação suave do precedente, isto é, não 

abrupta.”13 

                                                     
12 STF, Plenário, Emb. Decl. no RE n.º 651.703/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28.02.2019.  
13 MITIDIERO, Daniel. Precedentes – da persuasão à vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2018, p. 132. 

 



884 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

Quer-se aproveitar, portanto, do ensejo inaugurado pelo ministro Luiz Fux, 

que alertou para a urgência de rediscutir o conceito de serviços para fins de 

incidência do Imposto sobre Serviços, para propor o cancelamento da Súmula 

Vinculante n.º 31. Não é demais repisar, enfim, que o RECORRIDO é legitimado para 

fazê-lo, “... incidentalmente ao curso do processo em que seja parte”, nos termos 

do art. 3º, § 1º, da Lei nº 11.417/2006:  

 

Art. 3º São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de 

súmula vinculante:  

[...]  

§ 1º O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo em que seja 

parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que 

não autoriza a suspensão do processo.  

 

Pelas razões expostas, principalmente a incompatibilidade com o texto 

constitucional e com o paradigma instaurado pela inteligência artificial, entende-se, 

data venia, que a referida súmula não pode mais permanecer em vigor. Reitera-se, 

portanto, desde logo, o pedido de cancelamento da Súmula Vinculante n.º 31, do 

STF; e de um reconhecimento expresso da preponderância do conceito econômico 

de serviços, nos termos da fundamentação abaixo.  

 

II.2.2 DA ASSERTIVIDADE DO CONCEITO ECONÔMICO DE SERVIÇOS  

 

O conceito econômico de serviços – que define o âmbito de incidência do 

Imposto sobre Serviços da perspectiva da residualidade – é, de fato, aquele que 

concorda com a interpretação sistêmica das normas constitucionais. Não é por 

outra razão que deve ser este, especialmente se considerarmos as particularidades 

da inteligência artificial, o conceito de serviços aplicado neste e nos próximos 

julgamentos.  

Não há porque recorrer a um outro ramo do direito para conseguir um 

conceito que nos é manifestamente dado pelo próprio direito tributário. Quer dizer 

que, no caso em discussão, não se pode querer fazer preponderar – aos atropelos 

– um conceito de serviços originário do direito privado quando o arranjo das normas 
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tributárias indica para outro caminho: o de um conceito econômico de serviços.  

Frequentemente, e conforme há tempos ressaltava o professor Amílcar 

Falcão, o legislador se utiliza de conceitos econômicos para definir o âmbito de 

competência tributária dos entes federativos.14 No que importa ao Imposto sobre 

Serviços, os indícios de que o constituinte decidiu por um conceito econômico 

aparecem no próprio texto constitucional, pelo uso reiterado da expressão “de 

qualquer natureza”.  

Sabe-se que não se presumem inúteis as palavras utilizadas na 

Constituição. Há de se considerar, quando da aferição dos contornos do conceito 

de serviços, que a expressão “de qualquer natureza” denota a intenção de – 

repetindo as palavras do ministro Luís Barroso – enquadrar como sendo serviços 

“... todas as atividades empresariais cujos produtos tenham características 

semelhantes a serviços”.  

Retomando o que disse o ministro Eros Grau, por ocasião do julgamento do 

Recurso Extraordinário n.º 547.245/SC, datado de 2009, não há de se fazer tábula 

rasa da expressão “de qualquer natureza”. Preocupou-se o constituinte, afinal, em 

conferir considerável amplitude semântica ao critério material do Imposto sobre 

Serviços justamente para que o âmbito de incidência compreendesse plenamente o 

setor de serviços.  

A vastidão do setor econômico terciário, por certo, representa notório 

embaraço para que se apresente uma definição conotativa de serviços. Neste 

contexto, a única interpretação que dá conta de concretizar a intenção do 

constituinte é a que – aproximando-se da esfera econômica – reputa serviços como 

sendo uma categoria residual, que circunscreve universo heterogêneo de bens.15 

Nas palavras de Sérgio Pinto Martins, considera-se “serviço” como sendo um 

“... conceito lato, que incluiria fornecimento de atividade humana ou de trabalho a 

terceiro, locação de bens móveis e cessão de direitos, o que se reflete na lista de 

serviços anexa à LC 116/2003” 16 . Grifa-se que a definição, eminentemente 

                                                     
14  STF, Plenário, RE nº 116.121-3/SP, Rel. Min. Octavio Galloti, julgado em 11.10.2000. 
15  MASUKO, Ana Clarissa. O conceito de serviços como “obrigação de fazer” no direito tributário 
brasileiro, seus reflexos para a reforma tributária e economia digital. In: AFONSO, José Roberto; e 
SANTANA, Hadassah Laís (coord.). Tributação 4.0. São Paulo: Almeidina, 2020, p 305.  
16 MASUKO, Ana Clarissa. O conceito de serviços como “obrigação de fazer” no direito tributário 
brasileiro, seus reflexos para a reforma tributária e economia digital. In: AFONSO, José Roberto; e 



886 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

denotativa, propõe-se a incluir todas as atividades imateriais com características 

semelhantes a serviços.  

Com efeito, a definição pela negativa apresenta incontestáveis virtudes 

porque, “... além de coadunar com os critérios que a economia emprega, o que já lhe 

reveste de operacionalidade no estabelecimento de políticas fiscais, possibilita 

praticabilidade na tributação do consumo e atende aos desígnios da economia 

digital”.17 Não se pode insistir em uma interpretação que – mais do que equivocada 

– fecha os olhos para as mudanças na realidade social:  

O vocábulo serviço inscrito na Constituição não pode ser tomado como um 

conceito, uma categoria fechada e imóvel, notadamente no tempo, de notas e 

características inafastáveis. A noção constitucional de serviço deve ser vista como 

um tipo, justamente uma categoria aberta para apreender em sua descrição os 

movimentos e transformações da realidade econômico-social. Em suma, o termo 

serviço, assim como tantos outros lançados no Texto Maior com o objetivo de 

recortar partes da realidade econômica a serem operacionalizados pela tributação, 

aparece como um tipo moldado pelos imperativos das mutações observadas do 

contexto histórico subjacente.18  

Sabe-se que o ritmo frenético de desenvolvimento de novos modelos de 

negócios representa um desafio jurídico global, porque remanesce estreita margem 

para que os ordenamentos jurídicos consigam processar tais informações.19 Neste 

contexto em que a única certeza é a mudança, o conceito econômico de serviços, 

baseado no oferecimento de uma utilidade a outrem de maneira habitual e com 

intuito lucrativo, é o único que permite ao ordenamento jurídico correr em sintonia 

com a evolução tecnológica.  

O caso em discussão é a ilustração perfeita do que se está afirmando: a 

RECORRENTE desenvolveu um novo modelo de negócios para disponibilizar 

                                                     
SANTANA, Hadassah Laís (coord.). Tributação 4.0. São Paulo: Almeidina, 2020, p 311 
17 MASUKO, Ana Clarissa. O conceito de serviços como “obrigação de fazer” no direito tributário 
brasileiro, seus reflexos para a reforma tributária e economia digital. In: AFONSO, José Roberto; e 
SANTANA, Hadassah Laís (coord.). Tributação 4.0. São Paulo: Almeidina, 2020, p 308.  
18 CASTRO, Aldemário Araújo. Uma análise crítica acerca da ideia de serviço consagrada na súmula 
vinculante 31 do STF. In: Revista da PGFN, ano 1, 2011, p. 136.  
19  MASUKO, Ana Clarissa. O conceito de serviços como “obrigação de fazer” no direito tributário 
brasileiro, seus reflexos para a reforma tributária e economia digital. In: AFONSO, José Roberto; e 
SANTANA, Hadassah Laís (coord.). Tributação 4.0. São Paulo: Almeidina, 2020, p 305.  
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veículos para transportar pessoas dentro dos limites do município que, apesar de 

aproximar-se em muito daquele desenvolvido por Uber, 99 Pop, Cabify e afins, 

prescinde de um motorista na condução do veículo; e argumenta que, apenas por 

isto, deve livrar-se da imposição tributária.  

Reduzindo ao absurdo o argumento apresentado pela RECORRENTE, a cada 

novo passo da evolução tecnológica, haveria a necessidade de alteração legislativa 

para que os municípios pudessem tributar uma atividade que, em essência, é 

idêntica àquela que era anteriormente desenvolvida. Esta linha de raciocínio, aliás, 

contraria a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do Tema 296 de repercussão geral.20 

Consagrou-se, na ocasião, o entendimento de que a lista de serviços a que 

se refere o art. 156, inc. III, da Constituição, comporta interpretação extensiva para 

incluir as atividades inerentes àquelas previstas em lei. Distintamente do que 

sustenta a RECORRENTE, portanto, esta respeitosa Corte atribui certo grau de 

elasticidade à lista de serviços justamente para permitir que o ordenamento jurídico 

corra em sintonia com a evolução tecnológica.  

A decisão demonstra que, timidamente, a jurisprudência está caminhando 

no sentido de dar para o conceito de serviços a amplitude semântica que pede a 

expressão “de qualquer natureza”, conforme requer o RECORRIDO. De fato, 

especialmente no contexto de irrupção da inteligência artificial, o conceito 

econômico de serviços é o mais apropriado para definir o âmbito de incidência do 

Imposto sobre Serviços.  

Convém relembrar que não se está a falar propriamente de algo novo – para 

o Brasil ou para resto do mundo. Entre nós, por muito tempo, o entendimento de que 

o Imposto sobre Serviços incide sob a lógica de um conceito econômico de serviços 

reinou na jurisprudência – inclusive após a promulgação da Constituição de 1988; 

e, no direito alienígena, atualmente, o caráter residual é justamente o denominador 

comum entre “... vários autores, de diversas nacionalidades, que investigam o 

tema”.21 

                                                     
20  STF, Plenário, RE nº 784.439/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 29.06.2020. 
21 MASUKO, Ana Clarissa. O conceito de serviços como “obrigação de fazer” no direito tributário 
brasileiro, seus reflexos para a reforma tributária e economia digital. In: AFONSO, José Roberto; e 
SANTANA, Hadassah Laís (coord.). Tributação 4.0. São Paulo: Almeidina, 2020, p 305.  
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Cita-se, a este propósito, a iniciativa da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico ou Económico (OCDE) de – por intermédio das 

Internacional VAT/GST Guidelines 22  – orientar seus países-membros visando à 

eliminação da não-tributação de serviços e bens intangíveis. Em conformidade com 

esta orientação, a definição de serviços se dá pela residualidade: todos os bens 

imateriais – isto é, que não têm existência física – seriam considerados serviços, 

incluindo-se “... o fornecimento de trabalho, [...] locação de bens móveis, cessão de 

direitos”.23 

A pretexto de conformar a jurisprudência com o novo paradigma instaurado 

pela inteligência artificial, com o que se faz no resto do mundo e com o próprio texto 

constitucional, portanto, há de se admitir a retomada de um conceito econômico de 

serviços para fins de delimitação do âmbito de incidência do Imposto sobre 

Serviços – o que, nos termos da fundamentação abaixo, conduzirá à rejeição da 

irresignação da RECORRENTE.  

 

II.2.3. DA CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE À LUZ DE UM 

CONCEITO ECONÔMICO DE SERVIÇOS  

 

O conceito econômico de serviços, reitera-se, define o âmbito de incidência 

do Imposto sobre Serviços da perspectiva da residualidade. Retomando o trecho 

que havia sido transcrito do voto proferido pelo eminente ministro Luiz Fux, “... o 

conceito de serviço, para fins tributários, está relacionado ao oferecimento de uma 

utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades imateriais, prestados 

com a habitualidade e intuito de lucro”.  

Neste contexto, o critério material do Imposto sobre Serviços deve envolver 

todas as atividades que apresentem características semelhantes a serviços, 

notadamente (i) o oferecimento de uma utilidade para outrem, (ii) a imaterialidade; 

e (iii) a habitualidade e o intuito de lucro. Trasladando o raciocínio para o caso em 

                                                     
22  Acesso em: https://www.oecd.org/ctp/international-vat-gst-guidelines-9789264271401-
en.htm.  
23 MASUKO, Ana Clarissa. O conceito de serviços como “obrigação de fazer” no direito tributário 
brasileiro, seus reflexos para a reforma tributária e economia digital. In: AFONSO, José Roberto; e 
SANTANA, Hadassah Laís (coord.). Tributação 4.0. São Paulo: Almeidina, 2020, p 307-308. 
 

https://www.oecd.org/ctp/international-vat-gst-guidelines-9789264271401-en.htm
https://www.oecd.org/ctp/international-vat-gst-guidelines-9789264271401-en.htm
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discussão, não há dúvida de que a atividade desenvolvida pela RECORRENTE é 

imaterial; e prestada habitualmente com intuito de lucro.  

Tendo em vista que a RECORRENTE argumenta desenvolver locação de bens 

móveis, e não transporte individual de passageiros, a única característica do 

conceito econômico de serviços que poderia suscitar controvérsia é a da utilidade. 

Sem muito esforço, entretanto, demonstra-se que a utilidade oferecida pela 

empresa a seus usuários é a mesma de Uber, 99 Pop, Cabify e afins: o transporte 

individual de passageiros; e que, portanto, por estar preenchido o critério material, 

deve haver a incidência tributária.  

Veja-se que, em contornos amplos, o contrato de locação é aquele em que 

“... uma das partes, mediante remuneração, compromete-se a fornecer à outra, por 

certo tempo, o uso de uma coisa não fungível, a prestação de um serviço ou a 

execução de uma obra determinada”. 24 Apressadamente, baseando-se apenas 

nesta definição –, a RECORRENTE conclui estar falando de uma locação de coisas 

porque a empresa (i) disponibiliza o veículo (coisa não fungível), (ii) por certo tempo; 

e (iii) recebendo remuneração.  

Este entendimento, apesar de resistir a uma análise perfunctória, pode ser 

facilmente descartado quando esmiuçado – mais detidamente – o instituto da 

locação de coisas. Não pode escapar, sobre o tema, conforme ensina o professor 

Flávio Tartuce, a lição de que o contrato de locação de coisas apresenta por 

conteúdo simplesmente “... o uso e o gozo da coisa 25 ”. Em outras palavras, a 

locação de coisas se presta apenas para o locatário consiga usufruir da coisa.  

Por certo, quando o usuário solicita a corrida, não busca apenas usufruir de 

um veículo autônomo por determinado período de tempo. Não bastaria, por 

exemplo, que o usuário passeasse com o veículo autônomo pelo período de tempo 

combinado se, no fim da corrida, o veículo entregasse-o em local distinto do 

escolhido. O usuário busca, isto sim, ser deslocado para o destino que havia 

indicado por ele no aplicativo – sendo esta, portanto, a utilidade oferecida.  

Considerando que transportar é, por definição, conduzir de um local para 

                                                     
24 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Teoria geral dos contratos e contratos em espécie. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019, p. 419. 
25 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Teoria geral dos contratos e contratos em espécie. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019, p. 419. 
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outro, a utilidade oferecida pela RECORRENTE para os seus passageiros 

corresponde justamente à prestação do serviço de transporte. Apesar da diferença 

sobre quem conduz o veículo – se um motorista humano ou um robô –, a utilidade 

oferecida pelas empresas aos seus passageiros é idêntica: o deslocamento para o 

destino indicado. Para todos os efeitos, portanto, reitera-se que o fato de não haver 

motorista humano para conduzir o veículo seria de nenhuma relevância para fins 

tributários.  

Definitivamente não há justificativa para que empresas distintas, que 

concorrem em mesmo setor econômico, sujeitem-se a cargas tributárias distintas 

apenas porque uma delas desenvolve a atividade com um motorista humano e a 

outra prescinde de um motorista. As características semelhantes – para não dizer 

idênticas – das atividades desenvolvidas pelas empresas fazem com que, em um 

ou outro caso, configure-se a prestação de serviços, sob pena de violação ao art. 

150, inc. II, da Constituição.  

Sob as lentes de um conceito econômico de serviços, tendo em vista que a 

utilidade oferecida pela empresa é a prestação de serviço de transporte, está 

comprovado que a atividade desenvolvida pela RECORRENTE se subsume ao 

critério material da regra-matriz de incidência do Imposto sobre Serviços – que, 

relembre-se, era precisamente sobre o que pairava a controvérsia do caso em 

discussão. Estando preenchido o critério material, portanto, deve haver a incidência 

tributária.  

Corrobora o exposto, aliás, os próprios critérios escolhidos pela 

RECORRENTE para determinação do preço da corrida: tempo e distância. 

Tradicionalmente, desde o táxi até o Uber, 99 Pop, Cabify e afins, estas métricas são 

utilizadas justamente para definir o preço de remuneração dos serviços de 

transporte. A remuneração da locação, por se prestar apenas a que o locatário 

usufrua da coisa por determinado tempo, não envolve – de regra – a distância como 

sendo um critério para determinação do preço.  

Há de se ressaltar, aliás, que a remuneração do serviço prestado pela 

RECORRENTE corresponde à própria base de cálculo do Imposto sobre Serviços. 

Com autoridade, o professor Paulo de Barros Carvalho ensina que uma das funções 

da base de cálculo é a comparativa, definida como “... a comparação com o critério 



Equipe – Fazenda Municipal  | 891 

 

material da hipótese, afirmando-o (quando esta for obscuro), confirmando-o 

(quando forem compatíveis) ou infirmando-o (quando forem inconciliáveis).”26 

Arrematando o raciocínio, quer-se dizer que, à luz da função comparativa da 

base de cálculo, a remuneração dos serviços prestados pela RECORRENTE baseada 

nos critérios de tempo e distância – métricas que, reitere-se, são características da 

remuneração do serviço de transporte – confirma a subsunção da atividade 

desenvolvida ao critério material da hipótese de incidência do Imposto sobre 

Serviços.  

Portanto, seja da perspectiva da utilidade oferecida pela empresa 

(correspondente ao critério material), seja da perspectiva dos critérios definidores 

da remuneração do serviço prestado (correspondente à base de cálculo), 

comprova-se que a atividade desenvolvida pela RECORRENTE consiste em 

verdadeiro serviço de transporte; e que, consequentemente, está sujeita à incidência 

do Imposto sobre Serviços.  

 

III.1. DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N.º 31 DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL  

 

Subsidiariamente, na remota hipótese de o entendimento deste egrégio 

Supremo Tribunal Federal não ser o de que deve preponderar um conceito 

econômico de serviços, remanescem fundamentos suficientes para justificar a 

manutenção das decisões proferidas em primeira e segunda instâncias; e a 

incidência do Imposto sobre Serviços sobre a atividade desenvolvida pela 

RECORRENTE – especialmente pela inaplicabilidade da Súmula Vinculante n.º 31, 

do STF, ao caso em discussão.  

O conceito de serviço originário do direito privado, reitera-se, foi cristalizado 

na jurisprudência com a edição da Súmula Vinculante n.º 31, do STF, que entende 

ser inconstitucional a incidência de Imposto sobre Serviços sobre a locação de bens 

móveis. Sob várias perspectivas, da incompatibilidade com o texto constitucional à 

irrupção de um novo paradigma inaugurado pela inteligência artificial, a RECORRIDA 

                                                     
26 VIEIRA, José Roberto. A Regra-Matriz de Incidência Tributária (capítulo 3). In: A Regra-Matriz de 
Incidência do IPI: Texto e Contexto. Curitiba: Juruá, 1993, p. 67. 
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demonstra a equivocidade da referida súmula; e requer, por isto mesmo, o seu 

cancelamento.  

Todavia, apenas por cautela, por mais que este Supremo Tribunal Federal 

decida por mantê-la, convém sublinhar que a Súmula Vinculante n.º 31 

definitivamente não se aplica ao caso em discussão. Ressalta-se, então, que o 

cancelamento da súmula se faz necessário principalmente para conformar a 

jurisprudência a uma nova realidade que se impõe, mas não é condição sine qua 

non para a conclusão de que deve haver incidência do Imposto sobre Serviços na 

atividade desenvolvida pela RECORRENTE.  

Reserva-se este tópico justamente para demonstrar que a eventual 

manutenção do enunciado sumular não altera o entendimento em favor da 

incidência tributária. Rememora-se, para isto, que a ratio decidendi por trás da 

Súmula Vinculante n.º 31 reside em que, de um lado, (i) deve haver a incidência do 

Imposto sobre Serviços nas atividades que correspondam a uma obrigação de 

fazer; e, de outro, (ii) não deve haver a incidência do imposto nas atividades que 

correspondam a uma obrigação de dar.  

Neste contexto, a RECORRENTE sustenta – equivocadamente – que a 

atividade desenvolvida consistiria em uma obrigação de dar (locação de bens 

móveis); e que, portanto, não deveria haver a incidência do Imposto sobre Serviços. 

Em verdade, recorre-se a um malabarismo argumentativo para dizer que a empresa 

estaria “locando” o veículo – ainda que 

por alguns poucos minutos – para que o passageiro pudesse deslocar-se para o 

destino escolhido.  

Repisa-se, porém, que, se a atividade desenvolvida pela empresa fosse 

efetivamente a de locação de coisas, o conteúdo dos contratos se esgotaria em que 

o passageiro pudesse usufruir da coisa. Por esta lógica, a disponibilização do 

veículo autônomo para uso do passageiro seria a única obrigação assumida pela 

empresa; o que, a contrario sensu, significaria dizer que o passageiro não teria 

nenhum outro direito além de ter o veículo autônomo à sua disposição por 

determinado tempo.  

Notadamente, repete-se, a ilação construída pela RECORRENTE está 

equivocada. Na relação jurídica que se estabelece entre empresa e passageiro, a 
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disponibilização do veículo autônomo não basta para a satisfação do contrato – e, 

aliás, sequer é a obrigação mais importante. A RECORRENTE assume com o 

passageiro, sobretudo, a obrigação de entregá-lo no destino indicado; e, enquanto 

não fizer isto, não pode dizer que satisfez o conteúdo da relação jurídica.  

O compromisso assumido pela empresa de entregar o passageiro no destino 

por ele indicado, por isto mesmo, consubstancia-se em uma obrigação de fazer. De 

fato, está-se a falar de “... uma obrigação positiva cuja prestação consiste no 

cumprimento de uma tarefa ou atribuição por parte do devedor”27 – que se afasta 

das obrigações de dar justamente porque envolve uma tarefa a ser realizada.  

Em conclusão, considerando que a obrigação de fazer se sobrepõe à 

obrigação de dar, a ratio decidendi da Súmula Vinculante n.º 31, do STF, não pode 

ser utilizada para afastar a incidência do Imposto sobre Serviços na atividade 

desenvolvida pela RECORRENTE. Eis porque, mesmo na hipótese deste Supremo 

Tribunal Federal entender por não cancelar a referida súmula, as decisões 

proferidas em primeira e segunda instâncias precisam ser mantidas.  

 

III.2. DA COMPLEXIDADE CONTRATUAL DA ATIVIDADE EXERCIDA PELA EMPRESA 

RECORRENTE  

 

Não bastasse a preeminência da obrigação de fazer sobre a obrigação de dar 

nas atividades desenvolvidas pela RECORRENTE, há uma série de outros atos 

necessários para que a empresa consiga transportar os passageiros para o destino 

escolhido que evidenciam inequívoca complexidade nos contratos firmados – o 

que, conforme se verá, corrobora a incidência tributária ainda que haja a 

manutenção do conceito de serviços originário do direito privado.  

Por mais de uma vez, em justificativas utilizadas por esta respeitosa Corte 

noutros julgamentos relativos ao Imposto sobre Serviços, a complexidade da 

relação contratual foi determinante para que se decidisse pela constitucionalidade 

da imposição tributária. Sob estas lentes, a complexidade nos contratos firmados 

pela RECORRENTE – consubstanciado em uma série, ordenada e indissociável, de 

                                                     
27 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017, p. 59. 
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obrigações de fazer – conduz à incidência do imposto sobre a atividades 

desenvolvida.  

Veja-se, por exemplo, o julgamento do Recurso Extraordinário n.º 

592.905/SC, em que se debatia a incidência ou não do Imposto sobre Serviços nas 

operações de leasing. Apesar de a atividade de leasing não envolver a inteligência 

artificial, o argumento utilizados naquele julgamento – notadamente no que se 

refere à complexidade da relação contratual – para justificar a constitucionalidade 

da incidência tributária se aplica perfeitamente para o caso em discussão.  

Merece destaque, a este propósito, a constatação do ministro Cezar Peluzo 

de que o contrato complexo “... envolve uma série de atos que pode, de algum modo, 

ser reduzida à produção individualizada de uma só atividade. E isso, evidentemente, 

só pode corresponder, hoje, ao sentido de prestação de serviços, e não ao de doação 

ou de outra coisa similar”. 28 Quer dizer, o leasing financeiro apresenta vários 

“fazeres” que, apesar de individualmente não traduzirem o objeto do contrato 

firmado, são capazes de – reunidos – caracterizar um serviço.29 Cita-se, também, o 

recente julgamento da ADI n.º 3142, em que se entendeu pela incidência do Imposto 

sobre Serviços na locação, arrendamento ou permissão, quando integrarem 

relações mistas ou complexas30; sendo impossível segmentá-las de uma única 

obrigação de fazer. Haveria de se distinguir tais atividades “complexas”, portanto, 

daquelas em que locação, arrendamento ou permissão se concretizasse de forma 

isolada – que constituiriam uma obrigação de dar não sujeita à incidência do 

Imposto sobre Serviços, por força da Súmula Vinculante nº 31, do STF.  

A transposição deste entendimento, conforme o qual se distingue as 

atividades “puras” e as atividades “complexas” para fins de incidência do Imposto 

sobre Serviços, desemboca – outra vez – na impossibilidade de aplicação da 

Súmula Vinculante n.º 31, do STF, para o caso em discussão. Este engano da 

                                                     
28 STF, Plenário, RE n.º 547.245/SC, Relator Min. Eros Grau, julgado em 02.12.2009; e STF, Plenário, 
RE n.º 592.905/SC, Relator Min. Eros Grau, julgado em 02.12.2009.  
29  PAULA JUNIOR, Aldo de. O conceito de serviço para fins de ISS. Da locação de bens móveis ao 
leasing financeiro: o STF mudou de entendimento? In: Direito tributário e os conceitos de direito 
privado. São Paulo: Noeses, 2010, p. 18. 
30 Cita-se, em sentido semelhante, o RE n.º 603.136, que confirmou a incidência do Imposto sobre 
Serviços nos contratos de franquias, uma vez que tais atividades integram obrigações de dar e 
fazer; 
 



Equipe – Fazenda Municipal  | 895 

 

RECORRENTE, que crê ser aplicável a referida súmula, é decorrente também da 

inobservância de várias atividades que ela mesmo presta àqueles passageiros que 

se utilizam do aplicativo para solicitar as corridas realizadas pelos veículos 

autônomos.  

Dos esclarecimentos prestados pela própria RECORRENTE, mostra-se 

incontroverso que a empresa realiza várias outras atividades essenciais para que 

seja possível transportar os passageiros, entre as quais se destaca: (i) o 

abastecimento dos veículos; (ii) a custódia dos veículos, caso a demanda esteja 

reduzida; (iii) o acionamento de uma equipe de socorro, na hipótese de pane ou 

colisão; e, enfim, (iv) a manutenção do aplicativo.  

Há de se ressaltar, sobretudo, que a realização de qualquer uma destas 

atividades é inexorável ao próprio serviço de transporte individual de passageiros – 

que, sabidamente, corresponde à obrigação principal na atividade desenvolvida pela 

empresa RECORRENTE. Seria impossível imaginar o deslocamento de um 

passageiro para o destino escolhido, por exemplo, se a RECORRENTE houvesse se 

esquecido de abastecer (ou carregar, caso sejam elétricos) os veículos autônomos.  

Não há dúvida, neste contexto, sobre a caracterização da complexidade 

contratual na atividade empresarial da Requerente. A uma, pela própria 

impossibilidade de segmentar tais atividades “complementares” da 

disponibilização do veículo autônomo. A duas, porque todas as atividades são 

coordenadas para viabilizar o deslocamento dos passageiros para o destino 

escolhido. A três, por não haver quaisquer indícios de remuneração exclusiva para 

a execução das mencionadas atividades “complementares”.  

Retomando o trecho que havia sido transcrito do voto proferido pelo ministro 

Cezar Peluzo, está-se a falar de uma nítida série de atos que pode ser reduzida à 

produção individualizada de uma só atividade: o transporte dos passageiros para o 

destino escolhido. Notadamente, consubstanciando-se tais atividades – o 

abastecimento, a custódia, o acionamento da equipe, a manutenção do aplicativo – 

em verdadeiras obrigações de fazer, deve haver a incidência do Imposto sobre 

Serviços.  

Convém destacar, em mesmas veredas, a compreensão desta respeitosa 

Corte quando decidiu pela inexistência de descumprimento da Súmula Vinculante 
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nº 31 no julgamento da Reclamação nº 14.290/DF. Acertadamente, naquela 

ocasião, confirmou-se que a referida súmula apenas é aplicável “... em relações 

contratuais complexas se a locação de bens móveis estiver claramente segmentada 

da prestação de serviços, seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne 

ao valor específico da contrapartida financeira”31.  

Ante o exposto, enfatizando-se que a disponibilização dos carros autônomos 

e a prestação de serviços de transporte individual de passageiros se encontram 

completamente baralhadas – o que, logicamente, resulta na impossibilidade de 

segmentá-las –, verifica-se nitidamente a existência da complexidade contratual; 

e, portanto, a incidência do Imposto sobre Serviços na atividade desenvolvida pela 

empresa RECORRENTE está em perfeita conformidade com a jurisprudência deste 

egrégio Supremo Tribunal Federal e com o texto constitucional.  

 

IV. DAS CONSEQUÊNCIAS DA DECISÃO  

 

As consequências jurídicas de uma decisão importam. Não há mais que se 

cogitar, com Alfredo Augusto Becker, de um “manicômio tributário” causado pela 

confusão entre os conceitos jurídicos e aqueles denominados pré-jurídicos 32 ; 

sobretudo porque, em decisões mais recentes deste Egrégio Supremo Tribunal 

Federal, os argumentos consequencialistas estão sendo considerados tão 

importantes quanto aqueles “puramente” jurídicos. Cita-se, por exemplo, o 

julgamento paradigmático do Recurso Extraordinário de n.º 370.682, em que os 

desastrosos impactos para os cofres públicos de eventual decisão que 

reconhecesse o direito ao crédito dos contribuintes foram determinantes para que 

o Supremo Tribunal Federal revertesse a tese em favor da Fazenda. 33  Este 

entendimento, mutatis mutandis, aplica-se para o caso em discussão.  

Cumpre esclarecer que não estamos nos referindo às consequências fáticas 

da decisão – que, em verdade, são mera decorrência da solução jurídica escolhida 

                                                     
31 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl n.º 14.290/DF, Min. Relatora Rosa Weber, julgado em 
22.05.2014.  
32  PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Argumentando pelas consequências no direito tributário. São 
Paulo: Noeses, 2011, p. 2-4. 
33 PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Argumentando pelas consequências no direito tributário. São 
Paulo: Noeses, 2011, p. 6-7.  
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–, mas sim às consequências lógicas, umbilicalmente vinculadas ao princípio da 

universalidade. Considerando que se propõem a introduzir um padrão normativo de 

comportamento, as decisões judiciais precisam justificar por que a universalização 

deste comportamento é aceitável:  

[...] as decisões judiciais introduzem um padrão normativo de conduta que deve ser 

observado (do ponto de vista jurídico e não apenas moral) por todos os cidadãos 

eautoridades, por exigência do princípio de justiça formal. Por essa razão, a 

atividade de justificar decisões judiciais implica a apresentação de razões 

universais (ou universalizáveis) em favor da solução dada ao caso concreto, pois, 

uma vez proferida, a decisão se torna um “tipo de regra para todas as pessoas”. 

Assim, todas as decisões teriam por consequência lógica sua universalidade e uma 

decisão deveria apresentar as razões pelas quais tal universalização seria 

aceitável.34 (grifo nosso)  

Em contornos gerais, para que um argumento consequencialista seja 

considerado válido, precisa demonstrar a (in)compatibilidade da aplicação 

universal da decisão com os valores do direito tributário. Ressalta Tathiane Piscitelli 

que, “... caso a decisão subverta algum desses valores, seria possível defender que 

sua consequência não é aceitável e, logo, há razões que justificam a não prolação 

da decisão nestes termos”.35 

Pretende-se demonstrar, neste tópico, apenas para complementar a 

argumentação em favor da manutenção das decisões proferidas em primeira e 

segunda instâncias, que a não-incidência do Imposto sobre Serviços sobre a 

atividade desenvolvida pela RECORRENTE causaria consequências que 

perturbariam a ordem social; e que definitivamente não concordam com os valores 

do direito tributário.  

O uso da inteligência artificial traz consigo um potencial de causar uma 

diminuição dos postos de trabalho exponencialmente maior do que o das inovações 

tecnológicas de outras épocas. A atividade desenvolvida pela empresa comprova o 

que se está afirmando, visto que pode, potencialmente, fazer com que veículos 

                                                     
34  PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Argumentando pelas consequências no direito tributário. São 
Paulo: Noeses, 2011, p. 24.  
35 PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Argumentando pelas consequências no direito tributário. São 
Paulo: Noeses, 2011, p. 32. 
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autônomos tomem o posto de milhões de brasileiros que trabalham como 

motoristas de aplicativo36.  

Decidindo-se pela não-incidência do Imposto sobre Serviços sobre a 

atividade desenvolvida pela RECORRENTE, restaria caracterizado verdadeiro “robot 

tax às avessas”.37Enquanto o mundo discute os tributos como instrumento para 

frear a substituição da mão-de-obra humana pela inteligência artificial38, estar-se-

ia consolidando verdadeiro estímulo para que as empresas realizem esta troca para 

se livrarem do pagamento do Imposto sobre Serviços.  

Ora, qual seria o incentivo para que as empresas concorrentes – 

notadamente Uber, 99 Pop, Cabify – oferecessem corridas com motoristas 

humanos se, realizando a substituição por veículos autônomos, não mais 

precisariam remunerar os motoristas e sequer pagar o Imposto sobre Serviços? Em 

não havendo nenhum incentivo, a tendência é de que milhões de brasileiros que 

trabalham como motoristas de aplicativo percam sua fonte de renda.  

Abra-se um parênteses para consignar que, mesmo se optassem por insistir 

em motoristas humanos, as empresas concorrentes precisariam repassar os 

referidos custos adicionais ao consumidor, tendo que oferecer as corridas a preços 

mais altos do que a RECORRENTE. Em outras palavras, instalaria-se uma relação de 

concorrência desleal entre as empresas, o que manifestamente viola o princípio da 

isonomia tributária, nos termos em que explicado por Roque Antônio Carraza39: De 

fato, a noção de República não se coaduna com os privilégios de nascimento e os 

foros de nobreza, nem, muito menos, aceita a diversidade de leis aplicáveis a casos 

substancialmente iguais, as jurisdições especiais, as isenções de tributos comuns, 

que beneficiem grupos sociais ou indivíduos, sem aquela "correlação lógica entre a 

peculiaridade diferencial acolhida e desigualdade de tratamento em função dela 

conferida", de que nos fala Celso Antônio Bandeira de Mello.  

                                                     
36  Acesso em: https://www.gazetadopovo.com.br/economia/breves/35-milhoes-de-brasileiros-
trabalharam-como-motorista-de-a plicativo-em-2018/  
37 SEGUNDO, Hugo de Brito. Tributação e inteligência artificial. In: Revista Jurídica Luso-Brasileira, 
ano 6, 2020, p. 63.  
38  CALDAS, Filipe Reis. Revolução tecnológica: a inteligência artificial como sujeito passivo 
tributário. Acesso em: https://www.conjur.com.br/2018-mai-19/filipe-caldas-inteligencia-
artificial-sujeito-passivo-tributario?utm_sourc e=dlvr.it&utm_medium=facebook.  

39  CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2013, p. 67. 
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A subversão da ordem social – que seria causada principalmente pelo 

desemprego dos motoristas de aplicativo e pelo impedimento à livre concorrência 

– bastaria para demonstrar que a não-incidência do Imposto sobre Serviços sobre 

a atividade desenvolvida pelo RECORRENTE é completamente injustificável, por 

violação a direitos fundamentais previstos pela Constituição Federal.  

Entretanto, há de se considerar um cenário tanto mais perturbador: a 

possibilidade de haver verdadeiro colapso da ordem tributária, em que a 

arrecadação do fisco não mais seria suficiente para sustentar as contas públicas – 

representando um risco à autonomia financeira dos entes federativos. Seria 

despiciendo dizer que, havendo o colapso da ordem tributária, direitos básicos dos 

cidadãos – a exemplo de saúde e educação – seriam comprometidos.  

Por primeiro, cita-se que a diminuição dos postos de trabalho poderia 

resultar na insustentabilidade da seguridade social, decorrente da conjugação (i) da 

diminuição na receita tributária securitária, cuja fonte principal é sabidamente a 

remuneração do trabalho (contribuições sociais); e (ii) do aumento na demanda por 

despesas públicas nessa mesma área, que precisaria lidar com os problemas 

causados pelo desemprego.40  

Por segundo – no que mais interessa –, cita-se a erosão da base tributável 

do Imposto sobre Serviços, que representa percentual significativo da arrecadação 

dos municípios. A irrupção da economia digital, por si só, é desafio para que os 

municípios consigam arrecadar sobre serviços, “...seja pelos embaraços no 

estabelecimento de mecanismos eficientes para captação de fluxo dos bens 

intangíveis, pela heterogeneidade, pela possibilidade de desenvolvimento de 

atividades prescindindo da presença física dos agentes”.41  

Se a jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal decidir por um 

caminho em que as atividades desenvolvidas por inteligência artificial não se 

sujeitam à incidência do Imposto sobre Serviços, supostamente porque não se pode 

enquadrá-las como sendo “prestador”, estará esvaziando ainda mais uma base 

                                                     
40 SEGUNDO, Hugo de Brito. Tributação e inteligência artificial. In: Revista Jurídica Luso-Brasileira, 
ano 6, 2020, p. 62.  
41 MASUKO, Ana Clarissa. O conceito de serviços como “obrigação de fazer” no direito tributário 
brasileiro, seus reflexos para a reforma tributária e economia digital. In: AFONSO, José Roberto; e 
SANTANA, Hadassah Laís (coord.). Tributação 4.0. São Paulo: Almeidina, 2020, p 305. 
 



900 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

tributária bastante desgastada – e, por consequência, colocando em risco a própria 

autonomia financeira dos municípios.  

Convém sublinhar que, comparativamente, as empresas de tecnologia e de 

comércio eletrônico – entre as quais estão Uber, 99 Pop, Cabify e afins – pagam 

menos impostos do que as empresas ditas “tradicionais” – aproveitando-se 

justamente do descompasso entre o arranjo normativo tributário e a economia 

digital. Calcula-se que, em atividades domésticas, tais aplicativos apresentem taxa 

média de aproximadamente 8,5%, contra 20,9% das empresas tradicionais.42 

A não-incidência de Imposto sobre Serviços sobre a atividade desenvolvida 

pela recorrente, portanto, implicaria carga tributária ainda menor do que a dos 

outros aplicativos! Notadamente, à luz do risco de subversão da ordem tributária, 

não haveria como tolerar a manutenção de uma carga tributária tão baixa à 

RECORRENTE – e que, aliás, contraria os princípios constitucionais da isonomia, da 

capacidade contributiva, entre outros.  

Para todos os efeitos, a universalização da decisão nos termos em que 

propõe a RECORRENTE é – de várias perspectivas – incompatível com os valores 

do direito tributário. As consequências de uma decisão importam; e, no caso em 

discussão, os prejuízos aos cidadãos, às empresas concorrentes e ao fisco 

precisam ser considerados – em complemento aos argumentos anteriormente 

apresentados – para conduzir à manutenção das decisões proferidas em primeira 

e segunda instâncias.  

 

V. DOS PEDIDOS  

 

Pelo exposto e pelo mais que será certamente suprido por Vossas 

Excelências, a RECORRIDA reitera os pedidos formulados em suas contrarrazões, 

para que seja negado provimento ao Recurso Extraordinário interposto pela 

RECORRENTE, mantendo-se a decisão proferida em segundo grau por seus próprios 

fundamentos.  

                                                     
42 MASUKO, Ana Clarissa. O conceito de serviços como “obrigação de fazer” no direito tributário 
brasileiro, seus reflexos para a reforma tributária e economia digital. In: AFONSO, José Roberto; e 
SANTANA, Hadassah Laís (coord.). Tributação 4.0. São Paulo: Almeidina, 2020, p 305. 
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Subsidiariamente, na remota hipótese de ser julgada procedente a 

irresignação apresentada pelo RECORRENTE, requer-se sejam restringidos os 

efeitos da respectiva decisão – ou, ao menos, que apenas tenha eficácia a partir de 

seu trânsito em julgado, em conformidade com o disposto no art. 27 da Lei n.º 

9.868/99.  

Nestes termos, pede deferimento.  

Local, data.  

Advogado/OAB 
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    I. DOS FATOS  

 

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Vá e Volte Para Uma Vida 

Não LTDA. em face de Acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que reconheceu 

a constitucionalidade e legalidade da cobrança do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza  (ISS) incidente no transporte individual de passageiros 

oferecido pela Recorrente.  

A Recorrente, cuja principal atividade corresponde à disponibilização de 

veículos para transporte de pessoas dentro dos limites do Município, tem os seus 

serviços contratados mediante o acesso à aplicativo da empresa, via smartphone. 

Para tanto, os seus clientes apenas necessitam solicitar, na referida plataforma 

digital, um veículo automatizado e, ainda nesta,  indicar o destino para onde desejam 

ser conduzidos.  

Em ato contínuo, o preço do serviço é informado a partir de um cálculo 

envolvendo a distância e o tempo do percurso, mediante o pagamento por cartão de 

crédito previamente  cadastrado no referido aplicativo. Destarte, percebe-se que o 

modus operandi utilizado pela  Recorrente é muito similar ao de outros players do 

mesmo ramo empresarial, como a Uber,  99Pop e Cabify.  

Além da utilização da tecnologia por meio da sua plataforma digital, a 

Recorrente inovou no mercado de serviços de transporte, e adotou o uso de veículos 

autônomos ou  autopilot, os quais possuem um nível de tecnologia capaz de 

manejar o carro, sem a presença  de um condutor humano.  

Contudo, em que pese a ausência da ação humana na condução dos veículos 

utilizados pela Recorrente, tal fato não tem o condão de desnaturar o serviço de 

transporte efetivamente prestado, tendo em vista que a direção veicular é apenas 

uma fase entre diversas outras  igualmente relevantes e necessárias na 

concretização da finalidade empresarial.  

Deste modo, em atenção às transformações provocadas pelos avanços 

tecnológicos nas formas tradicionais de prestação de serviços, foi verificado pelo 

Recorrido que a Recorrente,  no exercício das suas operações comerciais, praticou 
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o fato gerador do ISS, nos termos da  legislação municipal.   

Assim, ante a subsunção do fato à norma que prevê a incidência do imposto 

municipal e, em decorrência da sua atividade vinculada, a Autoridade Fiscal 

constituiu o crédito tributário, exigindo da Recorrente os valores devidos a título de 

ISS.  

Irresignada com a autuação, a Recorrente apresentou Ação Anulatória, cujo 

equívoco nas próprias premissas saltam aos olhos, tendo sido julgada 

completamente improcedente nas  instâncias ordinárias, haja vista que (i) o serviço 

prestado satisfaz à regra matriz constitucional do ISS, na forma do art. 156, III, da 

Constituição Federal, além de encontrar-se expressamente  previsto na Lista Anexa 

da Lei Complementar nº 116/2003; e (ii) a utilização de veículos  autônomos não 

elide o esforço humano empregado no ciclo de produção do serviço.   

Posto isso, os argumentos de suposta inconstitucionalidade sustentados 

pela Recorrente não podem prosperar, devendo o aresto recorrido ser inteiramente 

mantido por esse E. Supremo  Tribunal Federal, pelas suas próprias razões, melhor 

expostas abaixo.  

 

II. DO MÉRITO  
 
 

1. A REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS: TIPOS E 

CONCEITOS  

 

Os avanços tecnológicos e informacionais vêm a descorporificar a sociedade 

contemporânea, seus meios de produção e canais de venda. Além disso, pode-se 

dizer que estes,  e como elas são exercidas, seja por tributos novos ou por tributos 

antigos (VITA, 2017, p. 519).   

Acrescenta-se que tal ramo jurídico não se escusa de acompanhar as 

modificações sociais e históricas que ocorrem no universo fático, com o intuito de 

balanceá-las com os seus  preceitos e determinações ora postos pela legislação, 

jurisprudência e doutrina. Sendo assim, não se mantém aquém da realidade fático-

jurídica, contemplando-a quando da sua incidência.  

No caso em tela, a Recorrente inova o mercado do serviço de transporte ao 

abranger a automação dos veículos, contudo, permanece nítida a sua vinculação ao 
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mesmo eixo de serviço  posto pelo constituinte.   

O núcleo da materialidade dos tributos foi pensado e instituído pelo poder 

constituinte originário durante a repartição da competência impositiva através de 

signos linguísticos (BARRETO, 2014, p. 213) essenciais à compreensão da regra-

matriz de incidência tributária.  Neste sentido, Luís Eduardo Schoueri é preciso ao 

enunciar que:  

 

Quando o legislador prevê uma hipótese, ele efetua certa forma de abs tração: o 

fenômeno social é muito complexo e seria impossível o legislador prever todas as suas 

miudezas. Em vez disso, ele escolhe algumas características e as inclui no texto legal.  

Ao fazê-lo, ele abstrai da realidade algumas de suas características, positivando-as.  A 

abstração, por sua vez, pode dar-se por meio de tipos ou de conceitos (SCHOUERI,  2018, 

p. 271). (Grifos nossos)  

 

Ao se deparar com a divisão histórica dos tributos preexistentes, o 

constituinte não se pôs a elaborar um Sistema Tributário cerrado, encadeado de 

maneira lógico-dedutiva. Pelo contrário, a distribuição de tributos se deu de forma 

a seguir uma tradição de repartição entre as três esferas políticas que compõem 

nosso sistema federativo.  

 

O constituinte de 1988 não tinha a ilusão de que aquele elenco apresentasse limites 

rígidos. Ao contrário, sabia ele que se tratava de expressões fluidas, que por vezes 

implicariam uma interpenetração, possibilitando, até mesmo, o nascimento de conflitos 

de competência (SCHOUERI, 2018, p. 275)  

 

Os tipos e os conceitos efetivamente coexistem em nosso ordenamento. Isso 

porque, em âmbito constitucional, buscou-se a manutenção de um contexto 

histórico em sede tributária e delimitou-se a atuação do Poder Legislativo no 

sentido de elaborar normas estritamente definidas para restringir a ampla 

competência outorgada aos entes federativos.  

À vista disso, selecionam-se os traços que compõem o tipo, que não são 

essenciais à sua caracterização, e sim, concretizam-se como uma escala de 

intensidade na qual não se está dentro  ou fora - como na classificação conceitual 

-, são componentes renunciáveis, em que o objeto  passa a estar mais ou menos 
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próximo daquele signo posto pelo legislador constitucional  (MOREIRA, 2000, pg. 

525).  

Importa salientar que as suas notas características como a abertura, a 

gradação, o sentido e a inteireza, aproximam cada vez mais o signo da realidade 

(DERZI, 2018, pg. 76), permitindo uma melhor adaptação do direito às demandas 

sociais.   

Assim sendo, as interpretações isoladas e falaciosas do sistema tributário 

carecem de sentido em uma ciência como o Direito, na qual o ordenamento deve ser 

analisado como um  todo a fim de ser possível atribuir-lhe coerência interna, motivo 

pelo qual se faz necessário  compreender e estabelecer um vínculo constante e 

dialético entre as inovações tecnológicas e  o sistema jurídico.  

 

2. O ISS E SEU TRATAMENTO NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Feita a devida apresentação das premissas interpretativas atinentes ao 

sistema tributário pátrio, parte-se, então, para a exposição de uma análise 

estritamente voltada ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), posto 

ser este o tributo vinculado à relação  jurídica sub judice no presente recurso.  

Nessa acepção, resta consignado que a competência impositiva para 

instituição de tal  imposto pertence aos Municípios e ao Distrito Federal, conforme 

disposição da Constituição  Federal (CF) em seu art. 156, III. Tal prescrição denota 

o manifesto apreço do constituinte pela noção de federalismo fiscal e pela 

repartição da tributação incidente sobre o consumo entre as pessoas políticas 

constitucionais em suas três esferas.  

Todavia, quando do estabelecimento do ISS, o legislador infraconstitucional 

– seja na explicitação dos serviços tributáveis, seja na demarcação dos limites de 

incidência do tributo  como um todo – não exerce tal papel definidor de forma 

ilimitada, haja vista que, como pontua Roque Carrazza (2006, p. 476), “a 

Constituição reduz todo e qualquer tributo a um arquétipo normativo ou regra-

matriz, que o legislador ordinário é obrigado a levar em conta, quando cria,  in 

abstracto, a exação”.  

Desta forma, primando-se pela adequada assimilação desta amplitude 

normativa, escolhe-se por sua apresentação mediante a estrutura lógica formulada 

pelo professor Paulo de  Barros Carvalho (2007, p. 252-253), para o qual a norma-
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padrão de incidência tributária será  composta por uma hipótese (antecedente ou 

descritor normativo) e por uma consequência  (consequente ou prescritor 

normativo), cada qual com seus critérios ou dados identificativos  próprios.  

Neste sentido, se feita uma correspondência entre tal construção doutrinária, 

os elementos do presente caso, bem como o disposto normativo advindo da Carta 

Magna e da Lei  Complementar nº 116/03 (que integra a regulação do ISS no plano 

infraconstitucional),  constata-se a seguinte disposição:  

a. Hipótese (descrição do fato que, se concretizado, acarretará no surgimento da  

obrigação tributária), composta pelos critérios:  

i. Material (comportamento, núcleo da referida descrição fática, composto por  um 

verbo e um complemento): a própria prestação do serviço de transporte e/ou  

processamento de dados pela Recorrente.  

ii. Espacial (local onde se considera que tal conduta ocorre): em regra1, o local  do 

estabelecimento do prestador, que, no presente caso, corresponde ao  Município 

Recorrido.   

iii. Temporal (momento reputado como de consumação do fato): quando da efetiva 

prestação do serviço de transporte e/ou processamento de dados pela  Recorrente.  

b. Consequência (obrigação tributária advinda da concretização da hipótese), 

mensurável a partir dos critérios:  

i. Pessoal (sujeitos credor e devedor da obrigação): o Município Recorrido e a  

Recorrente, prestadora dos serviços tributados, respectivamente.  

ii. Quantitativo (a definição da dívida tributária, resultante da conjunção entre  base 

de cálculo e alíquota2): o produto resultante da multiplicação do preço dos  serviços 

prestados pela Recorrente, pago por seus usuários junto à sua  plataforma digital, e 

a alíquota selecionada pelo Município Recorrido.  

Estabelecidos tais marcos relativos às relações jurídico-tributárias 

concernentes ao ISS, trar-se-á, a seguir, um exame pormenorizado do seu elemento 

                                                     
1  As exceções a essa diretriz se encontram expressas em meio aos incisos do art. 3º da Lei 
Complementar nº 116/03.  Dentre elas, aquela concernente ao serviço de transporte (vide o inciso 
XIX), que deverá ter o tributo recolhido  junto ao “Município onde está sendo executado o transporte, 
no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista  anexa” (BRASIL, 2003). Todavia, isso não afasta 
a sujeição ativa do município Recorrido frente ao ISS devido,  pois, conforme consta nos autos, as 
viagens promovidas pela Recorrente são realizadas apenas em sua  circunscrição territorial. 
2 Respectivamente apontados como “grandeza mensuradora de aspectos da materialidade do fato 
jurídico tributário” e “fator que se conjuga a base de cálculo para a determinação do valor da dívida 
pecuniária”  (CARVALHO, 2007, p. 358-359) 
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material.  Isso porque, conquanto não se despreze a relevância de todos os critérios 

supramencionados para os efetivos surgimento e demarcação da relação jurídica 

em comento, é justamente naquele de natureza material que residem as 

comprovações atinentes tanto à improcedência do presente recurso, como à 

imperiosa tributação por ISS dos serviços prestados  pela Recorrente.  

Tal critério, conforme anteriormente demonstrado, é composto pela locução 

“prestação  de serviços de qualquer natureza”, os quais, nos termos da própria 

Constituição, devem ser  expressamente previstos em lei complementar.   

Entretanto, como assinala Luís Eduardo Schoueri (2012, p. 309), isso não 

pode ocorrer de modo irrestrito, pelo contrário, existindo para o legislador o dever 

de observância dos parâmetros tipológicos fixados pela Carta Magna no intuito de 

delimitar o plano de incidência do referido imposto.  

Por exemplo, em caráter negativo, é vedada a incidência do ISS sobre os 

serviços contidos nos fatos geradores de outros tributos, a exemplo da 

comunicação, do transporte interestadual e do intermunicipal, estes já tributáveis 

pelos Estados na forma do art. 155, II da  CF.   

Em contrapartida, como destaca Ricardo Lobo Torres (2007, p. 359-360), o 

texto constitucional também traz determinações positivas, a partir das quais se 

reconhece a incidência  de tal tributo sobre o “serviço imaterial prestado com 

finalidade econômica e significação  jurídica, ainda que concomitante com o 

fornecimento de mercadorias e locação ou cessão de  bens”.  

Portanto, para que se compreenda verdadeiramente o desígnio normativo de 

incidência  do tributo, é forçoso o estudo mais aprofundado dos elementos deste 

critério material, mais  notadamente o verbo “prestar” e o seu complemento 

“serviços”, sob pena de se expandir ou restringir excessivamente a competência 

tributária municipal ora examinada. A começar pelo signo “prestar”, este se refere, 

neste contexto, à realização, cumprimento ou fornecimento do serviço. O que, in 

casu, compreenderá toda a atuação da Recorrente com o propósito de garantir o 

deslocamento do usuário de sua origem ao seu destino  final, conforme as 

informações por ele indicadas junto à plataforma digital. Em complemento a esta 

explicação, tem-se as lições do professor Roque Carrazza  (2007, p. 31), para quem 

o fato gerador do ISS só está presente quando a atividade em questão  estiver posta 

à disposição do tomador, ou, melhor dizendo, quando for possível ao contratante  

utilizá-lo como for de sua conveniência.  
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Frise-se que a Constituição também utiliza esta ideia de disponibilização ou 

potencial  utilização ao se referir ao serviço tributável por meio das taxas, na forma 

do seu art. 145, II  (FORTES, 2009, p. 47). Essa mesma noção ainda é observada em 

outros ramos do Direito, a  exemplo da definição de tempo de serviço trazida no 

caput do art. 4º3da Consolidação das Leis  Trabalhistas.  

Por outro lado, sobre o termo “serviços”, este tem rendido maiores 

discussões doutrinário-jurisprudenciais atinentes à sua abrangência, 

especialmente sobre a possibilidade ou não de desprendimento, para fins 

tributários, da sua concepção clássica lastreada no Direito Privado.  

Deste modo, em que pese alguns doutrinadores indiquem que tal termo 

deveria ficar restrito à definição tradicional de obrigação de fazer, nos termos do 

direito privado e em contraposição à obrigação de dar (PAULSEN; MELO, 2015, p. 

256-257), o Supremo Tribunal Federal, no decorrer dos últimos anos, vem 

consolidando uma jurisprudência em sentido  contrário, como destacado em trecho 

do acórdão referente ao RE 651.703/PR:  

 

A Suprema Corte, ao permitir a incidência do ISSQN nas operações de leasing   

financeiro e leaseback (RREE 547.245 e 592.205), admitiu uma interpretação mais 

ampla do texto constitucional quanto ao conceito de “serviços” desvinculado do 

conceito de “obrigação de fazer” [...]. A classificação (obrigação de dar e obrigação  de 

fazer) escapa à ratio que o legislador constitucional pretendeu alcançar, ao elencar os 

serviços no texto constitucional tributáveis pelos impostos (BRASIL, 2016).  

 

Diante de tais fatos, opta-se metodologicamente pelo tratamento mais 

pormenorizado deste debate através de dois subtópicos próprios, nos quais 

discutir-se-ão (i) a tipificação constitucional de tal serviço e (ii) o papel do esforço 

humano nesta caracterização.  

 

2.1. Tipificação Constitucional do Serviço  
 

Reconhecida a natureza tipológica dos signos utilizados na repartição de 

                                                     
3 Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição 
do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente 
consignada. (BRASIL, 1943) 
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competências tributárias, bem como a necessidade de adequação do Direito 

Tributário aos avanços e mudanças ocorridas na realidade socioeconômica, o 

intérprete deve extrair do texto  constitucional o sentido que melhor se adeque às 

novas circunstâncias fático-jurídicas.  

Em conformidade, Ricardo Lodi Ribeiro afirma que:  

 

Por essas razões, a indeterminação da linguagem humana da qual se serve o Direito, 

sempre dotada de caráter plurissignificativo, bem como a necessidade de adequação 

da lei à realidade fática, cada vez mais surpreendente, imprevisível e inexplicável com 

base nas lições extraídas do passado, fazem com que o legislador, inclusive o tributário, 

privilegie a utilização de tipo em detrimento dos conceitos abstratos, cada  vez menos 

capazes de estabelecer conexões de sentido com o mundo dos fatos  (RIBEIRO, 2009).  

 

Por essa razão, o termo constitucional “serviços” não deve estar vinculado 

de forma irrestrita aos conceitos advindos do direito civil, possuindo um sentido 

mais amplo, para além da mera noção da obrigação de fazer.  

Isto posto, é importante considerar que o valor do serviço não está 

caracterizado apenas pela atividade desenvolvida pelo prestador, mas na utilidade 

que o cliente obtém com a  prestação do serviço, sob pena de se deixar à margem 

da tributação a renda proveniente de parte  significativa da atividade econômica 

exercida no mercado, a qual é composta pelo fornecimento  de utilidades, muitas 

vezes imateriais (GRECO, 2000, p. 96).  

No caso dos autos, quando o cliente utiliza o aplicativo da Recorrente, não 

busca aprofundar-se na dimensão da atividade que é exercida pelo prestador, mas 

na utilidade que vai  obter com tal serviço, qual seja a de ser conduzido a seu destino 

com segurança.   

Essa interpretação coaduna com os precedentes atuais do Supremo Tribunal 

Federal (STF), que têm buscado um sentido mais amplo para o signo “serviços”, 

superando os precedentes anteriores que limitavam indevidamente o sentido do 

termo.   

Tal entendimento pode ser extraído do Recurso Extraordinário (RE) 

547.245/SC, que apreciou a possibilidade de incidência do ISS sobre a atividade de 

“leasing”, no qual, por se tratar de um contrato complexo, não seria possível fazer a 
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distinção entre a obrigação de dar e  fazer, hipótese semelhante a do presente caso 

(BRASIL, 2009).  

Sobre o serviço prestado pela Recorrente, observa-se que este também se 

consubstancia em um contrato complexo, vez que reúne múltiplas obrigações, 

vinculadas à prestadora e sua equipe de funcionários, responsáveis por coordenar 

a estrutura tecnológica envolvida na realização do transporte. Desse modo, tal 

qualidade contratual assemelha-se àquela apreciada quando firmado o referido 

entendimento por esta Suprema Corte.  

Além disso, essa cognição é ratificada pelo RE 651.703/PR (BRASIL, 2016), 

no qual o  Min. Luiz Fux exarou o entendimento de que, embora se utilize a oposição 

entre obrigação de  dar e fazer para solucionar o conflito de competência entre o 

ICMS e ISS, à luz do que dispõe  o art. 110 do Código Tributário Nacional, a legislação 

ordinária não tem o condão exclusivo de  veicular norma de interpretação autêntica 

da CF/88.  

Em verdade, uma análise isolada do referido dispositivo legal conduz a um 

primado do Direito Civil como único critério de interpretação do texto constitucional, 

o que não se pode admitir. Dito isso, o art. 110 não pode alterar qualquer tipificação 

jurídica ou extrajurídica utilizada pelo constituinte na repartição de competências 

tributárias, sob pena de inversão da Supremacia da Constituição.  

Desse modo, é notório que o signo constitucional de serviço não está 

condicionado à aquele da definição o contrato de prestação de serviço previsto no 

Direito Privado, que é conceituado apenas como o fornecimento de trabalho. 

Admitindo-se um escopo mais amplo, como vem entendendo o STF.   

Também é evidente que a presença da expressão “qualquer natureza” no 

dispositivo que atribui competência ao Ente Municipal comprova o propósito do 

constituinte em não restringir  a incidência do ISS às prestações de fazer, mas em 

alcançar todas as atividades que ofereçam  utilidades para outrem, a partir de um 

conjunto de atividades imateriais  

Em consonância com esse entendimento, o Min. Luiz Fux ainda acrescenta 

em seu voto que, sobre a materialidade do ISS, deve-se entender pela tipificação de 

serviço “não tem por  premissa a configuração dada pelo Direito Civil, mas 

relacionado ao oferecimento de uma  utilidade para outrem, a partir de um conjunto 
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de atividades imateriais, prestados com  habitualidade e intuito de lucro, podendo 

estar conjugada ou não com a entrega de bens ao  tomador” (BRASIL, 2016)  

Doutra parte, ainda que se considerasse “prestação de serviço” apenas como 

uma obrigação de fazer (por ser um conceito proveniente do direito privado), tal 

premissa não merece prosperar, posto que, no seio das relações privadas, essa não 

é a única estipulação legal  a ser considerada.   

O Código de Defesa do Consumidor, no §2º do art. 3º, considera como serviço 

“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, 

inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de  caráter trabalhista”.  

Conforme exposto, é perfeitamente aceitável a interpretação não restritiva 

dos signos constitucionais, de modo que não há um conceito incontestável utilizado 

pelo Constituinte originário para expressão “serviços de qualquer natureza”, nem há 

um primado dos conceitos  civilistas na interpretação da Constituição.  

Nesse sentido, em que pese não haja uma obrigação de fazer 

consubstanciada numa ação humana durante a condução dos veículos, é nítido que 

a Recorrente desenvolve atividade  com conotação de serviço, posto que: (i) há o 

oferecimento de uma utilidade para outrem  (conduzir o passageiro a seu destino 

com segurança), (ii) a partir de um conjunto de atividades  imateriais 

(disponibilização da plataforma digital e o transporte de passageiros), (iii) com  

habitualidade e intuito de lucro.  

 

2.2. O Papel do Esforço Humano na Prestação de Serviços  

 

Considerando-se a adaptação temporal do tipo definido como serviço, e sua 

adequação para além da mera diferenciação civilista de obrigações de “dar” e 

“fazer”, é evidente que,  através dos autopilot4, a Recorrente realiza o serviço de 

transporte municipal privado de  passageiros, na forma do item 16.02 da Lista Anexa 

                                                     
4  Segundo o site HelloAuto, o sistema de autopilot é uma tecnologia presente em alguns veículos 
autônomos, os  quais são capazes de manter um controle do veículo em movimento sem que o 
condutor deva realizar nenhuma  ação. Texto original: “El sistema autopilot es una tecnología con la 
que cuentan algunos vehículos autónomos,  los cuales son capaces de mantener un control del 
vehículo en movimiento sin que el conductor deba realizar  ninguna acción”. 
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da Lei Complementar nº 116/03.  

Nesta senda, é necessário que se estabeleça o fato de a Recorrente utilizar-

se de uma robusta cadeia procedimental, visando a consecução do seu serviço. 

Para tanto, é composta toda uma estrutura, sendo esta coordenada por sujeitos que 

gerenciam todas as etapas da prestação, além de criarem e instrumentalizarem a 

inteligência artificial que encerra esse ciclo, transportando as pessoas entre 

destinos.   

Com o fito de se compreender a perfeita adequação do caso em tela à 

incidência do ISS, é imprescindível que se desvincule a ultrapassada ideia de que, 

para que uma sequência de atos seja considerada como serviço, é preciso que 

exista uma ação humana em todas as etapas  essenciais à sua prestação, sendo 

necessário unicamente que se constate a aplicação da presença  humana à 

produção do serviço como um todo.   

Tratando-se dos veículos autônomos ou autopilot, o principal fundamento à 

sua adoção pelos mercados consumidores é a probabilidade de suprimirem a 

condução humana de veículos,  de forma permanente ou temporária, por uma 

direção totalmente automatizada a partir de um  sistema computacional dotado de 

ferramentas que sejam capazes de exteriorizar o mais alto  nível de desempenho 

(SILVA; VITA, 2018, p. 214).  

Sob essa perspectiva, é possível questionar a suposta “independência” de 

ação desses veículos, por exemplo, ante situações imprevisíveis, fora das hipóteses 

inseridas em seus códigos-fonte pelos seres humanos responsáveis por sua 

programação.  

Ante tais imprevisões, mesmo considerando-se um nível avançado de 

machine  learning 5 , tais veículos não saberiam e não poderiam agir sem a 

intervenção humana. Este fato reitera o entendimento de que a presença e esforço 

humano são constantes, mesmo não sendo  as suas mãos as condutoras do 

volante.   

                                                     
5  A página da internet do SAS Institute Inc. define machine learning como: “O aprendizado de 
máquina (em  inglês, machine learning) é um método de análise de dados que automatiza a 
construção de modelos analíticos.  É um ramo da inteligência artificial baseado na ideia de que 
sistemas podem aprender com dados, identificar  padrões e tomar decisões com o mínimo de 
intervenção humana”. 
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Em função desse cenário tecnológico, é possível perceber que o controle de 

direção, planejamento de caminho, velocidade, sistemas sensoriais, e demais 

funções, serão operacionalizados por um software ultramoderno (SILVA; VITA, 

2018, p. 218). Daí se observa  a impossibilidade de se desvincular o presente serviço 

da atuação humana, representada, de  modo destacado, pelo poder de vigilância e 

suporte exercidos pela Recorrente.  

Ainda que estes agentes autônomos sejam dotados de capacidades 

adaptativas e de aprendizagem em certo grau, é preciso estabelecer a distinção 

entre autonomia e liberdade. Um robô autônomo é tido como aquele que, dentro dos 

parâmetros de programação predefinidos - por pessoas -, consegue determinar o 

curso dos acontecimentos face aos dados que capta.  Assim, ele não é livre, uma 

vez que sua determinação ocorre previamente e de forma programada (PINHEIRO; 

BORGES; MELLO, 2019, p. 252-253).  

Na jurisprudência, o STF, no bojo do RE 651.703, fixou entendimento no 

sentido de que a prestação de um serviço relaciona-se ao oferecimento de uma 

utilidade a outrem, a partir  de um conjunto de atividades imateriais, prestadas com 

habitualidade e intuito de lucro, não  exigindo a intervenção humana direta, 

tampouco se tratando de uma efetiva obrigação de fazer.   

Neste contexto de avanço, inserem-se as chamadas plataformas ou 

tecnologias disruptivas. Inclusive, a legislação brasileira vem tentando acompanhar 

tais transformações, a exemplo das mudanças efetuadas na Lei Complementar nº 

116/03, que (re)definiu serviços  prestados virtualmente, em especial com as 

modificações dos itens 1.03, 1.04 e 1.09 da sua  Lista Anexa (VITA, 2017, p. 522).  

Tal entendimento adequa-se perfeitamente ao disposto no art. 156, III, da 

Constituição Federal, que vincula o arquétipo do ISS a uma prestação que tenha 

conteúdo econômico  mensurável. Esta circunstância ocorre quando o esforço é 

produzido para outrem, não sendo elencado expressamente nenhum outro 

requisito, a exemplo da presença direta ou indireta do esforço humano (BARRETO, 

2018, p. 36).   

Ao decompor os entendimentos que moldam o significado de serviço para o 

Direito Tributário, Aires F. Barreto (2018, p. 44) coloca como pressuposto o 

desempenho de uma atividade, destacando o fato de tratar-se de um 
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comportamento humano, de um  desenvolvimento de um esforço pessoal traduzido 

num ato ou conjunto de atos.  

Sob uma análise econômica do que é serviço, existem três características 

que o distingue das demais atividades, a saber: fluxo, variedade e uso intensivo de 

recursos humanos.  Em relação ao último desses atributos, a presença de recursos 

humanos na prestação de  um serviço espelha o fato de que, para além de quaisquer 

incorporações tecnológicas, ele  perfaz-se em uma atividade profundamente 

interativa, sendo indispensável tal assistência  humana para realizar a interface com 

os consumidores e/ou usuários (MEIRELLES, 2006, p.  126).  

Sendo assim, as atividades imateriais realizadas, sejam elas a criação da 

plataforma através da qual se contrata o serviço, ou o software responsável por 

guiar o automóvel pelos percursos, não necessitam estar diretamente vinculadas 

às ações manejadas por humanos de  modo direto. Dito isso, mostra-se plenamente 

aceitável que tais ações realizem-se pelo intermédio de máquinas e inteligências 

artificiais.  

Essencial destacar também que o “fazer humano” presente nas operações 

realizadas pela Recorrente não se resume a meras ações acessórias ao serviço 

prestado. Pelo contrário, esta atuação é a razão de ser do negócio jurídico realizado 

com os consumidores finais, bem como configura a própria operacionalidade da 

inteligência artificial autopilot. O que torna plenamente cabível o enquadramento 

desta atividade como serviço e, como consequência, permite sua tributação por ISS.  

Como bem colocado por Dimária Meirelles (2006, p. 133), “é condição sine 

qua non para a prestação de qualquer serviço a interação entre prestadores e 

usuários de serviço”.   

Assim, é inconcebível que se aparte da natureza prestacional dos serviços um fluxo 

ou canal interativo de suporte, podendo tal sustentáculo ser direto (através da 

conexão física entre o  prestador e o usuário) ou mesmo indireto (através de uma 

plataforma informacional). Especificamente sobre a definição de serviço, não se 

busca olvidar que se tem como fundamento a determinação de que o direito 

tributário não pode, por força do art. 110 do CTN, criar artificialidades em relação 

aos chamados conceitos de direito privado (VITA, 2017, p.  528).  

Todavia, o que se busca não é desrespeitar os institutos legalmente 
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consolidados, e sim, dentro da compreensão tipológica da Constituição, entender 

que a materialização de um serviço vai além da presença do esforço humano, sendo 

imprescindível que se o vincule a um conteúdo econômico.  

Finalmente, apenas os fatos que tenham real conteúdo econômico poderão 

ser erigidos na materialidade da hipótese de incidência do ISS, visto que é a 

dimensão econômica do fato  que irá permitir a concretização do tributo, 

reconhecendo-se um indício de capacidade  contributiva (BARRETO, 2018, p. 35).   

Ademais, é importante ressaltar que o intuito não é dividir o entendimento do 

que é serviço intermediário ou final, mas sim tributar todo o ciclo que o forma. De 

outro modo, se fossem considerados diversos serviços, haveria diversas bases 

tributáveis, representando, inclusive, um maior ônus ao contribuinte.   

O serviço é, portanto, um processo produtivo complexo e altamente apoiado 

em habilidades e expertises humanas, ainda que se façam presentes, em pequenas 

ou grandes proporções, colaborações tecnológicas.   

Ou seja, esses novos dispositivos tecnológicos que realizam determinadas 

tarefas dentro da complexidade que é o serviço, fazem nada mais do que prestar 

suporte à sua realização, complementando-o ao se combinarem com o trabalho 

humano, restando imperativo que o  intérprete, a partir de definições claras, adeque 

o sistema tributário atual às novas situações  (VITA, 2017, p. 519-520), antes 

imprevistas.  

 

3. A INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE  

 

Formalizadas as considerações relativas aos principais pontos envolvendo o 

ISS e o seu tratamento doutrinário-jurisprudencial frente ao ordenamento pátrio, 

passar-se-á à análise da relação jurídica desempenhada entre a Recorrente e os 

seus clientes. 

No decorrer do presente tópico, será demonstrada a configuração da 

prestação do serviço de transporte de natureza municipal pela Recorrente aos seus 

usuários, atividade esta tributável através do ISS, em vista da sua previsão expressa 

no item 16.02 da lista anexa da Lei  Complementar nº 116/03, bem como dos demais 

pontos da linha argumentativa a seguir  apresentada.  
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3.1. A prestação do serviço de transporte em meio à Economia Digital  

 

Em linhas introdutórias, é necessário que se tenha em mente que o objeto 

trbutável na presente exação possui estreita ligação com a Economia Digital 6 , 

fenômeno este que, em razão  de suas particularidades, traz uma complexidade 

adicional ao intérprete jurídico, como destaca  Alessandra Okuma (2020):  

A economia digital trouxe novos desafios aos Estados e aos contribuintes. 

Atualmente  há diversas modalidades de softwares, internet das coisas, plataformas 

de economia  compartilhada — Uber, AirBnb —, jogos online, e-commerce, market 

place, cloud  computing, streaming, bitcoins, e outros negócios disruptivos, dentre 

outros negócios  que movimentam cifras bilionárias.   

Frise-se que não se está aqui a afirmar que tal economia ocorreria de forma 

isolada e/ou apartada dos fatos econômicos tradicionais. Em verdade, a chamada 

“digitalização” não atinge apenas as empresas que nasceram digitais, mas se 

configura como um aspecto também presente nos setores empresariais 

convencionais, tornando-se, no âmbito comercial moderno, um aliado na 

competitividade e, praticamente, um requisito para sobrevivência (FERREIRA;  

NÓBREGA, 2019).  

Ainda sobre o referido impacto e a influência deste para a tributação, 

arremata-se que as particularidades agregadas pelos meios digitais podem 

influenciar o fenômeno tributável e sua “real” natureza, impossibilitando um 

enquadramento apriorístico:  

A digitalização da economia traz uma fluidez muito maior aos conceitos de 

serviço, comércio e indústria, atribuindo às ofertas uma ideia de funcionalidade 

extrínseca em detrimento de uma natureza intrínseca ao objeto contratado. [...] o 

valor agregado do produto possui um componente intangível (sua inteligência) 

maior que sua função  original, tangibilizada no produto como conhecido 

                                                     
6  Tal expressão, diante dos seus vários contornos, pode ser compreendida, segundo Mark 
Knickrehm, Bruno  Berthon e Paul Daugherty (2016), como: “the share of total economic output 
derived from a number of broad  “digital” inputs. These digital inputs include digital skills, digital 
equipment (hardware, software and  communications equipment) and the intermediate digital goods 
and services used in production. Such broad  measures reflect the foundations of the digital 
economy.” 
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tradicionalmente. Ou seja, diferentes funções agregadas ao produto fazem diminuir 

a relevância de seu valor por  sua função primária e dificultar a identificação de sua 

“verdadeira natureza jurídica”,  trazendo distorções na tributação (FERREIRA; 

NÓBREGA, 2019)  

A partir da assimilação de tal lógica ao caso em tela, o tradicional setor de 

transportes é complementado pela ideia de mobility as a service (MaaS), expressão 

que pode ser definida como um serviço que integra diferentes formas de mobilidade 

e possibilita o seu acesso através  de uma única interface (KARLSSON et al, 2020, 

p. 283). Tal implementação surge como  reflexo de uma mudança de paradigma na 

referida categoria, como pontuam Yale Z. Wong,  David A. Hensher e Corinne Mulley 

(2020, p. 6):  

New transport services and technologies including autonomous vehicles 

have been  closely linked to the as a service concept, describing a new paradigm 

where mobility  is no longer consumed as an asset (i.e., based on private vehicle 

ownership), but rather  accessed on demand.  

Desta forma a noção de transporte, em um plano macro, deixa de se referir à 

mera condução de um veículo e passa a ser integrada por uma outra série de 

atividades, de equivalente relevância para a prestação do serviço, que 

conjuntamente o constituem e a ele se tornam indispensáveis.  

Tais atividades mais notadamente se consubstanciam na implementação e 

controle de ferramentas que permitem tanto a ampla conexão entre os objetos 

relacionados ao serviço – em clara vinculação à chamada Internet of things (IoT)7– 

como a sua manutenção e também, com significativa relevância, daquelas 

relacionadas às interações do usuário com todo esse sistema.  

Por outro lado, do ponto de vista jurídico, o referencial normativo permanece 

o mesmo, isto é – em que pese se atrele à atividade todo um aparato tecnológico – 

ainda assim se está a tratar do contrato de transporte. Diz-se isso, porque, em 

suma, a empresa prestadora se “obriga, mediante retribuição, a transportar, de um 

lugar para outro” o seu usuário, como previsto no artigo 730 do Código Civil vigente.  

                                                     
7  A expressão, como destacado pelo Digital Economy Report 2019, irá se referir ao “growing array of 
Internet connected devices such as sensors, meters, radio frequency identification (RFID) chips and 
other gadgets  that are embedded in various everyday objects enabling them to send and receive 
various kinds data”  (UN, 2019). 
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Ademais soma-se a tal fundamentação o fato de estarem presentes todos os 

elementos clássicos do contrato de transporte, tais quais a existência de um 

transportador, de um passageiro e da transladação (transferência de um lugar para 

outro) (AGUIAR JÚNIOR, 2003,  p. 617-624).  

Em complemento, também restam configurados, no caso concreto, os 

aspectos característicos da referida espécie contratual, quais sejam, conforme 

leciona Caio Mário da Silva Pereira (2017, p. 303-304): (i) comutatividade (ciência 

das atribuições das partes no momento da celebração), (ii) bilateralidade 

(correspectividade entre as prestações e  contraprestações), (iii) onerosidade 

(realização mediante o pagamento de uma retribuição) e  (iv) consensualidade 

(estabelecimento através de simples acordo de vontades).  

Acresce-se como reforço normativo ainda o quanto delimitado na Lei nº 

12.587/12, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e 

estabelece os objetivos para o planejamento e a gestão da mobilidade urbana no 

Brasil. Ao reconhecer a prática econômica proporcionada pelo meio digital como 

atividade integrada às novas perspectivas de mobilidade urbana, tal diploma traz ao 

ordenamento importante conceitos, ao exemplo do “transporte remunerado privado 

individual de passageiros”:  

Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:  

 

(...) X - transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço remunerado  

de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens 

individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários 

previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em 

rede (BRASIL, 2012) (Grifos nossos)  

 

Isto posto, trazidas as principais considerações atinentes à temática da 

prestação de serviços de transportes, passar-se-á, no tópico seguinte, à 

fundamentação do seu enquadramento como hipótese tributável através do ISS.  

 

3.2. A necessária incidência do ISS sobre o transporte realizado pela Recorrente  

 

Como já desenvolvido, o critério material da regra-matriz de incidência 
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tributária do ISS corresponde à prestação de um serviço. No caso sob discussão, a 

relação estabelecida entre a Recorrente e os passageiros-usuários do transporte 

individual corresponde ao item 16.02 listado na Lei Complementar nº 116/03, 

mostrando-se imperativa a incidência de ISS no negócio jurídico firmado, como 

restará demonstrado.  

De início, observa-se que a atividade realizada pela Recorrente adequa-se à 

categoria de “transporte remunerado privado individual de passageiros” requerido 

por usuários previamente cadastrados em aplicativos, em vista do dispositivo do 

art. 4º da Lei de Diretrizes da Política  Nacional da Mobilidade Urbana, mencionada 

no tópico anterior   

Ademais, tal lei ainda consigna, em seu art. 11-A, §único, I, as diretrizes 

concernentes à regulamentação e fiscalização do referido serviço, de modo a caber 

aos Municípios a observância da “efetiva cobrança dos tributos municipais devidos 

pela prestação do serviço”  (BRASIL, 2012). Como se vê, a prestação crescente do 

serviço de transporte mediado por plataformas digitais deve ser revertida em prol 

dos cofres públicos municipais. 

Destarte, deve-se reconhecer a incidência de ISS sobre a prestação de 

serviço que tenha esse objeto, em atenção ao disposto no item 16 da Lista Anexa 

da LC nº 116/2003, mais precisamente o tem 16.02. Conforme a dicção do item, 

procede-se à tributação dos “outros serviços de transporte de natureza municipal” 

em oposição aos “serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, 

ferroviário e aquaviário de passageiros”, posto no item  16.01.  

Como já trazido nos autos, é fato incontroverso que a atividade econômica 

exercida pela Recorrente é de transporte, haja vista o seu objeto social ser 

“disponibilizar veículos para que transportem pessoas dentro do Município”. 

Portanto, a finalidade precípua da Recorrente é transportar o usuário, enquanto o 

objetivo deste último é se deslocar do seu local de origem para o seu destino, 

dispensando-se a presença de um condutor humano para a consecução do 

propósito de ambas as partes.  

No que tange à utilização dos carros com alto nível de automação, tal fato 

em nada descaracteriza a constitucionalidade e legalidade de incidência do ISS no 

caso concreto, tendo em vista que o uso desta tecnologia é apenas uma preferência 
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estratégica de negócio, utilizada  pela Recorrente para atingir a sua finalidade 

empresarial.  

Deste modo, como já exposto em tela, um dos requisitos constitucionais que 

validam a cobrança do imposto municipal sobre determinado serviço é o esforço 

humano aplicado à produção deste, e não a necessidade do mesmo esforço em 

todas as etapas essenciais para a  prestação da atividade. Nesse sentido, cabe citar 

o magistério de Kiyoshi Harada (2014, p. 58):  

O legislador ordinário não pode incluir na lista de serviços uma atividade que 

não configure um esforço humano aplicado à produção. Em outras palavras, não 

pode ser considerado serviço aquilo que contraria as balizas constitucionais e 

legais, conferindo-lhe natureza de serviço onde não há qualquer esforço humano 

aplicado  à produção (Grifos nossos)  

À vista disso, percebe-se que só não recair-se-ia o ISS nos casos onde o 

esforço humano fosse completamente desvinculado da utilidade fornecida, o que 

evidentemente não ocorre no caso sob análise. Em verdade, para a consecução dos 

seus serviços, a Recorrente organiza as ações a partir de diferentes etapas, as quais 

são imprescindíveis para que os automóveis detentores de inteligência artificial 

consigam transportar os usuários.  

É preciso salientar que toda a operação da Recorrente só se faz possível caso 

a plataforma digital esteja em pleno funcionamento através: da indicação da 

localidade do passageiro, do direcionamento da rota, do cálculo da distância e 

tempo, da estipulação do preço,  e, por fim, da cobrança da contraprestação do 

cliente. 

Assim, tendo em vista a multiplicidade de funções cabíveis à plataforma, 

pode-se afirmar que toda a operação da Empresa depende do seu desempenho 

adequado. Com isso, como destacado nos autos, a ferramenta digital é objeto de 

constantes melhorias, bem como a gestão dos seus dados é realizada por uma 

equipe da Recorrente, o que demonstra a presença  humana efetiva nesta etapa de 

produção do serviço, qual seja, o monitoramento e gerenciamento  do dispositivo 

que instrumentaliza o transporte dos usuários.  

Em ato contínuo, sobre a etapa de reabastecimento dos automóveis, esta é 

realizada dentro da sede da empresa, para a qual os veículos se dirigem 
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imediatamente quando a sua autonomia está reduzida. Assim, percebe-se a 

realização de mais um ato humano imprescindível  ao serviço prestado, praticado 

estritamente sob o controle da sociedade. Tal cenário seria diferente se os referidos 

automóveis pudessem retomar sua autonomia de forma singular, ou em qualquer 

outro estabelecimento comercial.  

Portanto, a partir dos elementos fáticos expostos constata-se que o serviço 

ofertado pela Recorrente, atividade esta que constitui seu objeto social, só será 

possibilitada a partir de um  conjunto de circunstâncias que envolvem o esforço 

humano empregado diretamente na geração  do serviço.  

In casu, não havendo o esforço direto em apenas uma das etapas (condução 

do  veículo), tal circunstância não pode desconfigurar um serviço devidamente 

previsto em lista  anexa, afinal, vale reiterar que a utilidade ofertada pela Recorrente 

é a realização do transporte  dos usuários no município, e não a mera 

disponibilização de motoristas.  

Ademais, vale acrescentar que é de responsabilidade da Recorrente manter-

se vigilante,  dar suporte e monitorar a ocorrência de problemas e acidentes. Nesse 

ponto, mostra-se sempre iminente a possibilidade de assistência durante o 

deslocamento dos usuários por parte da  Recorrente, sendo afastada qualquer 

alegação de inexistência de esforço humano, tanto na  correção do trajeto quanto 

na manutenção da plataforma digital.  

Posto isso, acrescenta-se também que, em reforço à presença da ação 

humana no decorrer da prestação do serviço, na ocorrência de qualquer dano ao 

usuário, a responsabilidade civil não poderá recair sobre os veículos automatizados, 

mas sim sobre a prestadora do transporte, na forma dos arts. 734 e 735 do CC/028. 

(...) Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o 

passageiro não é elidida por culpa.  

Em complemento, reputa-se como relevante, ainda, demonstrar a 

impossibilidade de  se considerar como locação9a relação jurídica polarizada pela 

                                                     
8  Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas 
bagagens, salvo motivo  de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da 
responsabilidade.  
9 Considera-se como contrato de locação, tal qual previsto no art. 565 do Código Civil, aquele em 
que uma das partes se obriga a “ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de 
coisa não fungível, mediante  certa retribuição” (BRASIL, 2002). 
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Recorrente e seus clientes. Isso porque, ainda que se conclua pela existência de 

uma cessão de direitos de uso e gozo em meio ao negócio jurídico pactuado, esta 

não ocupa o papel de objeto central e/ou autônomo da  operação, mas sim de um 

mero meio para a sua ocorrência.  

Em outras palavras, o fato de se ter o emprego de um determinado bem móvel 

na  execução de um serviço – isto é, a utilização desta coisa como um meio para 

sua realização – não significa dizer que a utilidade oferecida pelo prestador ao 

tomador seria a cessão de uso de  tal objeto. Da mesma forma, conclui José Antônio 

Patrocínio (2018, p. 78):  

Em outra oportunidade já alertamos para o fato de que não se deve confundir 

o serviço  com o meio pelo qual ele é prestado! Um serviço de pulverização de 

lavoura, por meio de um avião, não se transforma em serviço de aviação. Do mesmo 

modo, um serviço de monitoramento e rastreamento de veículos, por meio de um 

satélite, não se transforma em serviço de comunicação.  

Neste sentido, existem casos, como assinala Paulo Roberto Andrade (2014, 

p. 126),  em que não é possível a cisão dos chamados “serviços com emprego de 

equipamentos” em (i)  serviço puro e (ii) locação de bem móvel. O referido 

doutrinador ainda acrescenta:   

Em muitos casos, esse fatiamento da realidade soa muito claramente 

descabido.  Imaginemos um dentista que pretendesse dividir o valor de sua consulta 

em duas  rubricas: (i) “honorários”, pelos conhecimentos profissionais aplicados em 

favor do  paciente, e (ii) “locação de equipamentos odontológicos”, pelos diversos 

aparelhos  que guarnecem seu consultório e que são disponibilizados ao paciente 

durante a  consulta (ANDRADE, 2014, p. 126).  

Como pontua o autor, é necessária a análise do negócio jurídico firmado e os 

seus objetivos, a fim de se concluir pela existência ou não de uma eventual 

autonomia entre as prestações pactuadas de entregar a coisa e de realizar o serviço 

por meio dela.  

Partindo de tais premissas e da análise dos elementos do presente caso, 

observa-se que a disponibilização do veículo nada mais é do que um meio para a 

prestação do serviço de transporte, não podendo dela ser dissociada e nem ocorrer 
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de forma apartada. Isto é, o usuário é transportado pelo veículo apenas entre os 

pontos de origem e destino previamente solicitados, de modo que o uso do objeto 

pelo tomador é restrito à realização daquela finalidade.   

Para explicitar as características da relação existente entre o usuário do 

serviço e o carro autônomo, é possível o uso da analogia com o serviço prestado 

por um taxista, situação em que também é promovido o transporte, sem que se 

cogite a existência de suposto vínculo locatício.  

Diz-se isso porque tal cliente não exerce, em momento algum, a condução do 

veículo  – um critério basilar para distinguir o contrato de transporte daquele de 

locação10 bem como  não tem o poder de decisão final sobre as condições em que 

o seu deslocamento é realizado  (como ocorre nos casos comuns de locação de um 

veículo).  

Como destaca-se em trechos dos autos, a “palavra final” concernente tanto 

à velocidade do veículo, como a rota a ser percorrida, pertence unicamente ao 

próprio software:  

[O usuário] pode deixar o veículo seguir sua rota ou solicitar o uso de rota 

alternativa  a ser indicada, a qual o veículo pode recusar se considerá-la inviável ou 

insegura. (...) A velocidade também, pode demandar mais pressa, mas dentro dos 

limites impostos pela legislação para cada via.  

Pelas razões expostas, demonstra-se constitucional a incidência do ISS 

sobre o serviço prestado pela Recorrente, em atendimento ao disposto na Lei 

Complementar nº 116/2003, em conjunto com a Lei Federal nº 12.587/12, havendo 

o devido reconhecimento da atividade  econômica de transporte individual de 

passageiros como serviço tributável.  

 

 

 

 

                                                     
10  Nesse sentido, pontua Ruy Rosado de Aguiar (2003, p. 623), para quem “o contrato de transporte 
tem figuras afins, uma vez que ele possui muitos elementos também presentes nos outros contratos 
[...]. Na verdade, porém, não é uma locação de serviços porque o transporte é cumprido normalmente 
por outras pessoas que não o contratante, enquanto na locação de serviços o normal é que a 
prestação seja feita pelo próprio contratante.” 
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4. A DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL E SUA TRIBUTAÇÃO 

SUBSIDIÁRIA PELO ISS  

 

Na remota hipótese de se entender pela desconfiguração da atividade de 

transporte individual de passageiros como serviço tributável, deve-se observar que, 

no contrato complexo celebrado, houve a ampla disponibilização da plataforma 

digital como uma das etapas da produção do serviço prestado. Como consequência, 

subsidiariamente deve-se reconhecer a sua tributação pelo ISS, em atenção ao item 

1.03 da Lista Anexa da Lei Complementar nº 116/03.   

Como já desenvolvido, entre a Recorrente e os usuários/passageiros 

estabeleceu-se um negócio jurídico no qual se definiram várias etapas da produção 

do serviço de transporte, sendo a primeira delas a disponibilização da plataforma 

utilizada pelos usuários por meio de  smartphones, através do acesso à 

computação em nuvem.   

De início, rememore-se que a caracterização de determinado contrato como 

complexo depende da existência de um conjunto de obrigações, direitos, ônus e 

sujeições (GOMES, 2016,  p. 57; GIL, 2007, p 31). Mais ainda: tal qualificação ancora-

se na situação fática (FORGIONI,  2015, p. 62), em atenção à multiplicidade dos 

preceitos contratuais que resultam do mútuo  consentimento das partes (BESSONE, 

1997, p. 68).  

No contexto de economia digital, no qual a disponibilização dos aplicativos 

de acesso (apps) por download comumente leva ao encadeamento de diversos 

deveres e direitos na formação de um contrato uno (PADILHA, 2016, p. 138), o 

legislador complementar garantiu que houvesse a incidência de ISS sobre 

atividades realizadas na nuvem.   

Tratando de serviços prestados na nuvem, a mesma não depende do 

conhecimento do usuário quanto à localização física e configuração do sistema em 

que se realizam os serviços (BARROS, 2013, p. 2), sendo a utilização do aplicativo 

praticamente imediata (MELL;  GRANCE, 2011, p. 3). Assim, o usuário deve somente 

conectar-se à internet e a dispositivos para acessar a estrutura de nuvem 

subjacente (TAURION, 2009, p. 3)  

Em atenção às novas tecnologias, coube ao item 1.03 da Lista Anexa 
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possibilitar a tributação desse serviço, na forma de “processamento, 

armazenamento ou hospedagem de  dados, textos, imagens, vídeos, páginas 

eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre  outros formatos, e 

congêneres”. Este item trata dos serviços de computação em nuvem, decorrentes 

da disponibilização digital de infraestrutura e informação, inclusive, através de 

aplicativos (TIGRE, NORONHA, 2013, p. 119).   

Repise-se que, no recente Recurso Extraordinário nº 784.439, em que se 

julgou o Tema  29611 em sede de repercussão geral, foi consagrada a técnica de 

interpretação extensiva dos  itens e subitens da Lista Anexa da LC nº 116/2003 pelo 

Supremo Tribunal Federal,  assegurando-se a tributação de serviços que sejam 

mera variação das hipóteses de incidência  expressamente descritas. Em outras 

palavras, reconheceu-se a proeminência da dimensão pragmática da lei sobre a sua 

dimensão semântica (SOUSA, 2013, p. 375), ao tratar-se da  incidência do ISS.  

Assim, também se privilegia o uso da interpretação extensiva em face da 

mera analogia, cujo intuito de preencher lacunas interpretativas para exigência de 

tributo não previsto em lei é expressamente vedado, nos termos do art. 108, § 1º, do 

Código Tributário Nacional.   

Por outro lado, o uso da interpretação extensiva é permitido no exame dos 

itens e subitens, visando remediar a impossibilidade de se prever todas as 

atividades derivadas de um  gênero de serviço identificado na Lista Anexa.   

Ainda, considerando os avanços tecnológicos que oportunizam o surgimento 

das mais variadas ocupações laborais nos municípios brasileiros, o próprio rol da 

LC nº 116/2003 promoveu aberturas textuais em diversos itens da sua Lista Anexa, 

entre eles o item 1.03, viabilizando a tributação dos serviços de “processamento 

(...), entre outros formatos, e congêneres”, o que atesta incidência do ISS no caso 

sob discussão.  

Ademais, o art. 1º, § 4oda mencionada Lei, prescreve que “a incidência do 

imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado”, explicitando que 

não importa qual nome é atribuído a determinado serviço pelo contribuinte, mas sim 

                                                     
11 Foi estabelecido o Tema 296: “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 
156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades 
inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”. 
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se este acomoda-se entre os gêneros de serviço listados.   

Desse modo, caso não se considere a atividade de transporte realizada pela 

Recorrente como serviço, impõe-se, em atenção às múltiplas etapas da produção 

do serviço realizado no  meio digital, o reconhecimento da prestação do serviço de 

disponibilização da plataforma  digital, através da eleição subsidiária do item 1.03 

da Lista Anexa da LC nº 116/2003.  

 

5. O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA  

 

Ademais, cumpre destacar a existência de capacidade contributiva por parte 

da Recorrente na consecução de suas atividades, sendo irreversíveis os impactos 

econômicos e jurídicos da não tributação da riqueza exteriorizada, notadamente 

sobre a já convalescida situação financeira dos entes municipais.   

Repise-se que os signos presuntivos de riqueza restam evidenciados no 

momento em que, para a execução do serviço de transporte de passageiros, é 

necessária a aquisição de veículos automotores com grau máximo de automação.   

Além da obtenção de softwares complexos e da manutenção periódica dos 

sistemas - estes que, por si só, demandam da empresa investimentos consideráveis 

-, as plataformas que  utilizam-se dos autopilots possuem uma reserva de capital 

igual ou superior às demais que  realizam o mesmo serviço, todavia, através da mão 

de obra humana na condução dos veículos.  

Importante frisar que, no último exemplo, essas plataformas recolhem regularmente 

o imposto discutido, sem prejuízo ou limitações às suas operações.   

Rememore-se que, para a realização dos objetivos elencados na Carta 

Cidadã, tais como erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais e 

regionais, dentre outras, é fato que  o Estado careça de recursos, a receita pública, 

cuja fonte primária consiste justamente no  financiamento coletivo dos gastos 

públicos.  

Logo, o sistema tributário constitui-se no instrumento de efetivação dos 

altos valores insculpidos na Constituição Federal para o funcionamento da máquina 

pública e a própria realização de um estado democrático de direito.  

O exercício do poder de tributar, em consonância com o ato de cidadania pelo 
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contribuinte na “medida de sua capacidade”, perfectibiliza a relação jurídica 

tributária necessária à atuação positiva estatal voltada à comunidade e à paz social. 

Nesta senda, o imposto não é meramente um sacrifício, mas, sim, uma contribuição 

necessária para que o  Estado possa cumprir no interesse do proveitoso convívio de 

todos os cidadãos. (TIPKE e  YAMASHITA, 2002, p. 15).  

Nessa perspectiva, a existência e funcionamento do ente público restam 

vinculados ao seu poder arrecadatório e, nesse exercício de jus imperii, o tributo 

constitui-se numa forma compulsória de transferência de riqueza privada para o 

Estado (MORSELLI apud SILVEIRA,  2009, p. 88).   

Assim, diante do fato de que tal impositividade equivale, em primeira análise, 

numa violação à liberdade individual e ao direito de propriedade, impõe-se a 

necessidade de sujeição dessa capacidade ativa aos direitos e garantias do 

contribuinte.  

Além de buscar uma demarcação tanto quanto possível nítida das áreas de atuação 

de cada ente político, com a partilha da competência tributária, a Constituição fixa 

vários balizamentos, que resguardam valores por ela reputados relevantes, com 

atenção especial para os direitos e garantias individuais. (AMARO, 2014, p. 120)  

As chamadas limitações ao poder de tributar decorreram de uma evolução e 

revoluções históricas voltadas ao estabelecimento de parâmetros legais e 

proteções sistêmicas que  equilibrassem a relação Fisco-contribuinte, onde, na 

essência, buscaram a construção de  barreiras ao arbítrio estatal no avanço sobre 

a esfera patrimonial privada.  

Tais restrições foram conformadas em normas positivadas, princípios 

jurídico tributários de caráter não discricionário que disciplinam o exercício 

tributante, e de cuja efetivação depende diretamente a consumação dos alvos 

esperados pelo legislador originário em seu projeto de nação. 

Dentre eles, destaca-se a isonomia que, inscrita também no art. 150, II da 

Constituição Federal, busca equiponderar as desigualdades jurídicas entre os 

sujeitos da relação tributária, e pode ser verificada sob dois aspectos relevantes: 

dimensão vertical, que justifica o trato diferenciado aos cidadãos que estejam 

diante de circunstâncias notoriamente diversas; e  dimensão horizontal, que veda 

tratamento distinto entre contribuintes sob contextos  semelhantes (SILVEIRA, 
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2009, p. 291).  

Da simples leitura do ditame constitucional, verifica-se que a isonomia veda 

expressamente que a ocupação profissional, ou função exercida pelo contribuinte, 

seja critério de diferenciação, tal como ocorre no presente caso.  

O tratamento igualitário em matéria tributária está diretamente relacionado 

à ideia de justiça fiscal, expressada no princípio da capacidade contributiva, que 

submete todos os  tributos, deriva da igualdade e corresponde a uma das 

expressões da isonomia no campo dos  impostos (COSTA, 1993, p. 101), 

determinando a cobrança de tributos apenas de quem pode  pagá-los sem 

sacrifícios desmedidos (BECHO, 2011, p. 503).  

A não tributação do serviço prestado pela Recorrente ensejará uma 

demasiada lesão a essa vertente princípio lógica que, novamente incorporada ao 

Texto Maior de 1988, vincula o  legislador à necessidade de, ao instituir tributo de 

sua competência, observância da capacidade  econômica do contribuinte, sendo 

devidamente expresso no art. 145, §1, da Constituição  Federal.  

Destrinchando o dispositivo acima, torna-se claro que, para a criação de 

qualquer espécie tributária, a verificação da capacidade econômica do sujeito que 

venha a se configurar como contribuinte, essencial para que o ônus tributário seja 

devidamente legítimo e constitucional.  

Perante este princípio, a subsunção à norma tributária subordina-se ao 

respeito, tanto quanto possível, das características pessoais de cada contribuinte, 

de modo a abarcar suas peculiaridades, sua estrutura econômica de suportar o 

quantum a ser transferido ao estado, cujos  elementos de diferenciação devem ser 

norteados à divisão igualitária do ônus fiscal.  

Em prima facie, encontra-se o pressuposto objetivo, determinando que a 

hipótese sujeita a se configurar como fato gerador de eventual tributo, deve ser 

aquela em que resulte da geração  de riqueza/acúmulo de capital. Além deste, 

também o compõe a necessidade da base de cálculo  tributária estar correlacionada 

a hipótese de geração de riqueza. Vale frisar que o advento de capital novamente se 

mostra como fato imprescindível  frente ao respeito ao princípio da capacidade 

contributiva, bem como da legitimidade e aplicabilidade da tributação ao sujeito. 

Luciano Amaro aduz que tal princípio se inspira na ordem natural das coisas, pois, 
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onde não há riqueza, é inútil instituir tributo (AMARO, 2014,  p. 137).  

Desse modo, resta claro que uma tributação justa configura-se num 

importante vetor de  promoção social e mecanismo eficaz no equilíbrio das forças 

do mercado, atreladas ao  pressuposto subjetivo, qual seja o respeito ao mínimo 

vital (MOSCHETTI, 1973, p. 227),  condicionado à verificação da força econômica 

(COSTA, 1993, p. 112), com o fito de não  onerar o contribuinte a ponto de 

comprometer sua subsistência.  

Sendo certo que o combate à desigualdade pode ser compatível com a 

liberdade individual e a livre iniciativa, desde que estas sejam harmonizadas com a 

justiça social, por  meio de uma tributação capaz de promover a redistribuição de 

riquezas (RIBEIRO, 2015, p. 7).  

O princípio da justiça fiscal e a igualdade entre contribuintes mediante a 

distribuição equitativa da carga tributária permearam os debates ocorridos no 

âmbito do RE 594.015/SP, onde a então Recorrente pretendia ter reconhecido o 

direito à imunidade tributária recíproca,  face ser arrendatária de imóvel de 

propriedade da União, de modo a não ser sujeita à cobrança  do imposto municipal, 

que incidia sobre atividades similares de seus concorrentes.  

Portanto, torna-se evidente a presença de capacidade contributiva no caso 

em tela, sendo infrutíferas as alegações da Recorrente em sentido contrário, razão 

pela qual o aresto recorrido, pelas suas próprias razões, deve ser integralmente 

mantido.  

 

6. CONCLUSÃO  

 

De tudo quanto foi exposto, conclui-se que o critério material da regra-matriz 

de incidência tributária foi efetivamente realizado pela operação em discussão 

nestes autos, qual  seja, a prestação do serviço de transporte remunerado individual 

privado de passageiros,  enquadrado devidamente entre os itens constantes da lista 

anexa da Lei nº 116/03, atraindo,  pois, a incidência do ISS no negócio jurídico 

firmado entre a Recorrente e seus consumidores.  

Da análise do caso, é certo que a utilização de veículos no mais alto grau de 

automação não descaracteriza a constitucionalidade e legalidade de incidência do 
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ISS na prestação do  serviço de transporte, tendo em vista integrarem, tão somente, 

a estratégia de negócio voltada  ao alcance da finalidade empresarial.  

Desse modo, o serviço prestado pela Recorrente é resultado de um processo 

produtivo complexo que, a despeito de ser desenvolvido em meio a plataformas 

tecnológicas, permanece vinculado à aplicação de habilidades e expertises 

humanas ao longo do ciclo de realização do  seu objeto social.  

Ademais, o desempenho das atividades da Recorrente assenta-se sobre uma 

robusta cadeia procedimental coordenada por pessoas que gerenciam todas as 

etapas, desde o desenvolvimento e atualização da plataforma, prestando um 

suporte ativo no curso das viagens, também reabastecem os carros, e 

instrumentalizam a inteligência artificial que, por fim, atende os usuários na 

conclusão do ciclo prestacional do serviço.   

Na remota hipótese de se entender pela desconfiguração da atividade de 

transporte individual de passageiros como serviço tributável, deve-se observar que 

houve a ampla disponibilização da plataforma digital como uma das etapas da 

produção do serviço prestado.  Como consequência, subsidiariamente deve-se 

reconhecer a sua tributação pelo ISS, em atenção ao item 1.03 da Lista Anexa da LC 

nº 116/03.  

O que coaduna com os reclames legítimos da justiça fiscal e a isonomia, que 

buscam a distribuição equitativa da carga tributária, vedando a utilização de 

critérios de diferenciação,  como ocupação profissional ou função exercida, entre 

contribuintes de mesmo contexto, de  modo a equilibrar as forças econômicas do 

mercado e a preservação da livre concorrência.  

 

III. DOS PEDIDOS  

 

Em face dos argumentos apresentados, pleiteia a parte Recorrida que seja 

negado provimento ao Recurso Extraordinário interposto, por ser devida a autuação 

lavrada em face da Recorrente, visto restar inconteste a incidência do Imposto sobre 

Serviços de Qualquer  Natureza na atividade prestada. Por fim, rogamos a esta 

Excelsa Corte a manutenção do entendimento sedimentado nas instâncias 

ordinárias.  
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Nestes termos,  

Pede e espera o deferimento. 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO COLENDO SUPREMO  

TRIBUNAL FEDERAL   

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº X   

RECORRENTE: VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA.   

RECORRIDO: Município X – Fazenda Municipal   

 

Excelentíssimos Ministros e Ministras desta Corte Suprema, nas próximas 

linhas traremos ao conhecimento de Vossas Excelências os principais fundamentos 

– constantes das contrarrazões ao Recurso Extraordinário interposto pela Vá e 

Volte para uma Vida Não LTDA.  – e que levam a conclusão pela necessária 

manutenção da decisão recorrida, que manteve a autuação.  

 

1. DA SÍNTESE FÁTICA   

 

Trata-se, na origem, de medida judicial ajuizada por VÁ E VOLTE PARA UMA 

VIDA NÃO LTDA., em razão de auto de infração lavrado pelo Município Recorrido, no 

dia 30 de junho de 2021, em virtude da localização e do exercício das atividades da 

Recorrente.   

A Recorrente é pessoa jurídica devidamente constituída tendo por objetivo a 

prestação remunerada do serviço de transporte de passageiros por meio de 

veículos próprios. Com sede no município X, a Recorrente realiza diariamente o 

transporte intramunicipal de diversos cidadãos.   

Para prestar referido serviço, a Recorrente adquiriu diversos veículos dotados 

de um sistema de condução autônomo, com utilização de uma Inteligência Artificial 

própria. Segundo alega a Recorrente, a atuação da Inteligência Artificial é 

diretamente ligada às necessidades dos usuários da plataforma, sendo dispensada 

a contratação, ou, ainda, o cadastramento de terceiros para a realização de corridas.   

A Recorrente alega que, não obstante exista a possibilidade de o passageiro 

indicar uma outra rota, bem como solicitar o aumento ou diminuição da velocidade, 

esta não necessariamente é aceita pela Inteligência Artificial do veículo, haja vista 

que ela tem autonomia para recusar, caso avalie como inviável, a nova rota sugerida 

- bem como nos casos  em que a solicitação vá de modo contrário ao que prescreve 
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a lei.   

O aplicativo que gerencia o sistema de corridas foi integralmente 

desenvolvido sob encomenda para a Recorrente, sem qualquer possibilidade do 

cadastramento de veículos não dotados de autonomia total em sua plataforma, 

igualmente àqueles que não sejam de propriedade da Recorrente.   

Em contrapartida ao serviço prestado, a Recorrente cobra a título de 

remuneração, a partir de critérios próprios pré-fixados, um valor com base no tempo 

e na distância percorrida pelo seu veículo autônomo. O pagamento é feito mediante 

cartão de crédito, previamente cadastrado no aplicativo de propriedade da 

Recorrente, pelo usuário do seu serviço.   

Diante da atividade desenvolvida pela Recorrente, a Recorrida, em perfeita 

atenção  aos ditames legais e tendo em vista a natureza compulsória do 

lançamento, se viu impelida, nos  termos da legislação vigente, a lavrar o 

competente Auto de Infração, em razão da ausência de  recolhimento dos valores 

devidos a título de Imposto Sobre Serviço, pela prestação do serviço  de transporte 

- tipicamente descrito no item 16.02 da lista anexa da Lei complementar nº  116/031, 

tudo em consonância ao disposto no artigo 156, inciso III, da Constituição Federal2.   

Ajuizada a ação, foi prolatada sentença julgando improcedente a demanda, 

cujo teor foi confirmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça. Irresignada, a Recorrente 

interpôs o presente Recurso Extraordinário alegando a inconstitucionalidade da 

autuação. Contudo, conforme iremos demonstrar nas próximas linhas, o Recurso 

não merece provimento.  

 

2. DAS RAZÕES QUE LEVAM À IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO  

 

Ao propor ação na qual se objetiva a discussão do auto de infração, a 

Recorrente alicerça seus fundamentos na suposta impossibilidade de tributação de 

serviço prestado por Inteligência Artificial. Entretanto, essa Colenda Corte já se 

manifestou acerca da definição da expressão "prestar serviço”, conceituando-a 

                                                     
1 LC 116/03. [...] 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.  
2 CRFB/88. Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...] III - serviços de qualquer 
natureza,  não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. 
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como sendo o oferecimento de uma utilidade a outrem, com intuito de lucro e 

mediante remuneração.  

Assim, não devem existir dúvidas quanto a incidência do Imposto Sobre 

Serviços em relação à atividade desenvolvida pela Recorrente, a qual enquadra-se 

perfeitamente no item 16.02 da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003.   

Nas próximas linhas, iremos demonstrar a equivocidade do raciocínio levado 

a efeito pela Recorrente.  

 

2.1. Da definição de serviço como oferecimento de uma utilidade.  

 

A Constituição Federal, no inciso III do artigo 156, atribuiu competência 

tributária aos Municípios, para que instituam, no âmbito de seus territórios, Imposto 

Sobre Serviço de Qualquer Natureza. O legislador infraconstitucional, por meio da 

Lei Complementar nº 116/03 estabeleceu regras gerais em relação ao referido 

tributo.  

Tanto no texto constitucional quanto no diploma infraconstitucional que 

estabelece as regras gerais em relação ao Imposto Sobre Serviços, é possível 

identificar que a materialidade escolhida pelo Poder Constituinte Originário é a 

prestação de um serviço.   

Desse modo, é de extrema relevância para o deslinde do feito, 

compreendermos a extensão dessa expressão, que se constitui, aliás, como critério 

material da regra matriz do Imposto Sobre Serviços.  

Classicamente, serviço era compreendido como sendo relacionado a um 

esforço humano tendo por objeto uma obrigação de fazer. Não se nega, inclusive, a 

existência de precedente antigo desta Corte nesse sentido, conforme se observa a 

partir da leitura da ementa do já superado Recurso Extraordinário n. 166.1213.  

No entanto, a visão resultante do antigo conceito não se mostrava condizente 

com a atual gama de atividades desenvolvidas pelos contribuintes. Essa, inclusive, 

é a razão pela qual essa Colenda Corte revisitou sua jurisprudência, passando a 

acertadamente concluir – conforme melhor demonstraremos ao longo do presente 

                                                     
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 116.121-3. Relator: Ministro Marco 
Aurélio. Data  do julgamento: 11.10.2000. 
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tópico - que a definição de serviço não se limita ao esforço humano.  

Desse modo, cabe destacar o voto do Ministro Joaquim Barbosa 4 , no 

julgamento do Recurso Extraordinário 547.2455, que bem destacou o fato de que os 

conceitos jurídicos não são unívocos, e, diante da rápida evolução social, esses não 

permanecerão imutáveis. Com efeito, o núcleo central da prestação de serviços 

nunca se limitou a atividade por esforço humano, o que resta claro agora, 

considerando o exponencial avanço tecnológico.   

Sob esse viés, o Ministro Relator Luiz Fux, ao proferir seu voto em Recurso 

Extraordinário 651.7036 quanto à incidência do ISS sobre atividades desenvolvidas 

por  operadores de plano de saúde, concluiu que a definição de serviço deve ser 

interpretada em  conformidade ao pluralismo metodológico. Reafirmando que os 

conceitos constitucionais tributários não devem ser compreendidos de forma 

unívoca. Para tanto, é necessária a reavaliação do conceito de serviço utilizado para 

fins de incidência do ISS sobre o viés das novas estruturas sociais.  

Nesse sentido, prevalece o argumento de que a “utilidade para outrem” é o 

que define a prestação de serviços, conforme acertadamente enfatizou o Ministro 

Relator Luiz Fux7:  

 

Sob este ângulo, o conceito de prestação de serviços não tem por premissa a  configuração 

dada pelo Direito Civil, mas relacionado ao oferecimento de uma  utilidade para outrem, a 

partir de um conjunto de atividades materiais ou imateriais,  prestadas com habitualidade e 

intuito de lucro (grifo nosso).  

 

Importante destacar que o voto se baseia, sobretudo, na utilização do critério 

econômico.  A prestação de serviços, para efeitos da incidência do Imposto Sobre 

Serviço, exige a presença da utilidade para outrem aliado ao caráter econômico, ou 

seja, que haja retorno financeiro para o prestador do serviço. Nesse sentido, Aires 

                                                     
4 “Não há um conceito constitucional absoluto, imutável, intuitivo através dos tempos para serviço 
(...) Nesse  sentido, observo que a rápida evolução social tem levado à obsolescência de certos 
conceitos jurídicos  arraigados, que não podem permanecer impermeáveis a novas avaliações 
(ainda que para confirmá-los)” (STF.  Recurso Extraordinário 547.245. Relator: Ministro Eros Grau. 
Data do julgamento: 02.12.2010.  
5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 547.245. Relator: Ministro Eros Grau. 
Tribunal  Pleno, Julgamento 02/12/2009, DJe 05/03/2010.  
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 651.703. Relator: Ministro Luiz Fux. 
Data do  julgamento: 29.09.2016. 
7Ibidem, p. 17.   
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F. Barreto 8  conceitua como serviço tributável aquele que corresponde ao 

desempenho de atividade economicamente apreciável, com intuito de remuneração 

e produtiva de utilidade para outrem.  

Desse modo, sendo serviço qualquer utilidade oferecida a outrem, com intuito 

de lucro e mediante remuneração, não nos parece existir dúvida quanto ao fato de 

que a Recorrente é pessoa jurídica prestadora de serviço, assim caracterizado pela 

disponibilização de seus próprios veículos de sistema de condução autônomo para 

o transporte de passageiros, mediante remuneração. O simples fato de inexistir um 

condutor humano, não inibe a incidência do ISS.   

Temos assim, que a atividade desenvolvida pela Recorrente, em que pese o 

uso de tecnologia com Inteligência Artificial, cumpre com todos os requisitos para 

seu enquadramento como serviço de transporte   

Não fosse essa razão suficiente, é importante destacar que a atividade 

desenvolvida pela Recorrente também se enquadraria como atividade de transporte, 

caso fosse utilizada uma interpretação extensiva para tanto.  

Importante destacar, nesse ponto, que a Lista de Serviços anexa à Lei 

Complementar n.  116/03 admite interpretação extensiva, apesar de seu caráter 

taxativo. Trata-se de entendimento consolidado, não só pela jurisprudência desse 

Supremo Tribunal Federal, mas ainda pelo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso 

Especial 1.111.2349, a Ministra Relatora Eliane Calmon firmou a possibilidade de 

interpretação extensiva dos serviços bancários constantes em  Lista de Serviços 

anexa à Lei Complementar n. 116/03.  

Ainda, o mesmo entendimento é consolidado pela doutrina. Hugo de Brito 

Machado Segundo e Raquel Cavalcanti Ramos Machado 10   acrescentam que a 

hipótese de incidência se refere tão somente às espécies a que esse (gênero) se 

refere, in verbis:  

 

                                                     
8 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na lei. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2018. P. 43. 

9 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial repetitivo 1.111.234. Relatora: Ministra 
Eliane Calmon.  Data do Julgamento: 23.09.2009 
10 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. O ISS e os Serviços 
de  Informática no Âmbito da Lei Complementar nº 116/2003, in o ISS e a lC 116 (org. valdir de 
oliveira Rocha). São  Paulo: Dialética, 2003. p. 140 – 164. 
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A lista de serviços, portanto, comporta intepretação extensiva, mas não comporta 

‘integração’ por analogia. O próprio Baleeiro, conquanto se diga defensor da 

possibilidade de emprego da analogia, (...) revela defender na verdade a possibilidade 

de interpretação extensiva.  Um gênero de serviços incluído na lista, portanto, pode 

ensejar – pela via exegética –a consideração de todas as suas espécies, e é 

perfeitamente razoável que seja assim, pois, se está previsto o gênero, e se as espécies 

dele indiscutivelmente fazem parte, não precisariam estar expressamente também 

listadas. Seria confundir taxatividade com literalidade, o que não é o caso. (grifo nosso)  

 

Assim, as atividades descritas na Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/03, 

dentre as quais se insere a atividade de transporte, comportam intepretação 

extensiva, dita horizontal, em relação a cada um dos itens com o propósito de 

abarcar atividades idênticas àquelas descritas.  Vale salientar, não se pode 

confundir taxatividade com literalidade, conforme demonstrado por Hugo de Brito 

Machado Segundo e Raquel Cavalcanti Ramos Machado em citação anterior.   

O tema já foi inclusive objeto de julgamento por essa Corte Suprema que, em 

Recurso Extraordinário 784.43911, julgou o mérito do Tema 296 com repercussão 

geral, quanto a  discussão do caráter taxativo da lista de serviços sujeitos à 

incidência do Imposto sobre Serviço.  

Observa-se que, por maioria dos votos o Tribunal fixou a tese no sentido de 

ser taxativa a lista anexa de serviços sujeitos ao Imposto sobre Serviço, a que se 

refere o artigo 156, III da Constituição Federal, e ressaltou-se a probabilidade de 

incidência do tributo sobre atividades  inerentes aos serviços elencados em lei em 

razão da interpretação extensiva.  

Não obstante, a Ministra Relatora Rosa Weber 12  enfatizou em seu voto a 

necessidade de análise dos atributos da atividade econômica a respeito da qual se 

discute a incidência do  Imposto sobre Serviço, e salientou:  

 

Em suma, há de se reconhecer que a lista de serviços sujeitos ao ISS é taxativa; todavia, 

quando as características da atividade que se pretende tributar não são estranhas às 

características das atividades próprias dos serviços listados em lei, mas inerentes à 

natureza desses serviços, ou seja, constituam mera variação do aspecto material da 

                                                     
11  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 784.439. Relatora: Ministra Rosa 
Weber. Data do  Julgamento: 06.10.2014.  
12 Ibid., p. 15. 
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hipótese de incidência, há de se permitir a incidência do ISS sem que a Administração 

Tributária incorra, com isso, em tributação inconstitucional.  (grifo nosso).   

 

Portanto, deve-se concluir que a lista de serviços sujeitos ao Imposto sobre 

Serviço é taxativa. Entretanto, quando as características da atividade que se 

pretende tributar são compatíveis com aquelas listadas em lei e inerentes a sua 

natureza, há de se permitir a incidência do Imposto sobre Serviço. Isso, porque, 

nestas condições, caracteriza-se mera variação do aspecto material da hipótese de 

incidência.  

A partir da interpretação extensiva, tem-se a possibilidade do 

enquadramento da atividade desenvolvida pela Recorrente como uma prestação de 

serviço, aquela definida em item 16.02 da Lista Anexa à Lei Complementar nº 

116/2003, por ser de idêntica natureza, e com respaldo no texto legal (artigo 1º, § 

4º da Lei Complementar nº116/0313).  

De outro modo, muito além do entendimento de interpretação extensiva da 

lista de serviços, há que se priorizar o objetivo que se pretende alcançar com a 

prestação de serviço, e não se ater exclusivamente em sua forma.  

No caso da Recorrente, não remanesce dúvida de que o seu objetivo é 

transportar pessoas de um local para outro, de modo que a utilização de uma 

inovação tecnológica se trata de mera liberalidade da empresa para alcançar a 

finalidade comercial almejada.  

Vale lembrar, mesmo antes do entendimento relativo à interpretação 

extensiva ter sido consolidado, o Código Tributário Nacional estabelecia o momento 

de ocorrência do fato gerador e da produção dos seus efeitos – conforme 

estabelece o artigo 116:  

 

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e 

existentes os seus efeitos:  

                                                     
13LC 116/03. Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios 
e do  Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, 
ainda que esses não se  constituam como atividade preponderante do prestador. [...] § 4o A 
incidência do imposto não depende da  denominação dada ao serviço prestado. 
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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. (grifo nosso)  

 

Portanto, no caso em comento, a utilização de Inteligência Artificial na 

prestação do serviço é irrelevante no tocante à análise do fato gerador e seus 

efeitos. A partir do momento em que o usuário se desloca com os veículos da 

Recorrente, preenchem-se os requisitos materiais necessários para a incidência de 

Imposto sobre Serviço pela prestação de serviço de transporte.   

Nesse sentido, inclusive, já se pronunciou esta Suprema Corte no julgamento 

do Recurso Extraordinário 346.08414, em que restou consolidada a prevalência do 

princípio da  realidade sobre o aspecto formal descrito na legislação tributária, 

senão vejamos:  

 

CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3º, § 1º, DA LEI Nº   

9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 15 DE 

DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da 

constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS -  

EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código 

Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o 

conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado 

utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto   

formal o princípio da realidade, considerados os elementos tributários. [...]. É   

inconstitucional o § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, no que ampliou o conceito de 

receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, 

independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil 

adotada. (grifo nosso)  

 

O princípio da primazia da realidade sobre a forma, também adotado no 

julgamento do Recurso Extraordinário 390.84015 , combinado com o disposto no 

                                                     
14  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 346.084. Relator: Ministro Ilmar 
Galvão. Data do  Julgamento: 09.11.2005.  
15  CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718, DE 27 DE  
NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema  
jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - 
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artigo 116, inciso I do Código Tributário Nacional16, deixa claro que a conclusão pela 

incidência ou não de determinado tributado sobre certos e determinados fatos, 

depende efetivamente da realidade dos fatos e não  da forma pela qual a atividade 

é desenvolvida. Ou seja, a alegação da Recorrente de que os veículos são 

autônomos, não desnatura a atividade de transporte de pessoas por ela 

desenvolvida. Desse modo, não restam dúvidas de que a atividade desenvolvida é, 

efetivamente, transporte remunerado individual. 

Importante destacar que o principal objetivo da Recorrente é a prestação de 

serviço de transporte por meio da disponibilização de veículos para que usuários, 

previamente cadastrado em sua plataforma, possam se deslocar de um ponto a 

outro.  

Logo, de acordo com entendimento sedimentado por essa Corte Suprema, 

parece-nos claro que a atividade desenvolvida pela Recorrente se enquadra 

perfeitamente no critério material da regra matriz do ISS uma vez que por serviço 

deve ser compreendido qualquer utilidade oferecida a outrem, com o intuito de 

lucro.  

 

2.2. Da determinação do polo passivo da Relação Jurídica Tributária 

   

O critério pessoal da hipótese de incidência é composto pela identificação 

dos sujeitos da obrigação tributária. Quanto a determinação do polo passivo, Paulo 

de Barros Carvalho17  entende que este é o sujeito de direito do qual se exige o 

cumprimento da prestação pecuniária, nos nexos obrigacionais.  

Aqui, a veiculação à materialidade tributária é questão primordial para a 

                                                     
INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código 
Tributário Nacional  ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o 
alcance de consagrados institutos,  conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou 
implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o  princípio da realidade, considerados os elementos 
tributários. [...] É inconstitucional o § 1º do artigo 3º da Lei  nº 9.718/98, no que ampliou o conceito 
de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas  jurídicas, 
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada (grifo 
nosso)  (STF. Recurso Extraordinário 390840. Relator: Marco Aurélio. Data do Julgamento: 
09.11.2005.)  
16 CTN/66. 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. 
17 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p.297. 
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determinação do polo passivo da incidência do Imposto Sobre Serviço.  

Ainda que a Recorrente alegue que a atividade é desenvolvida por Inteligência 

Artificial, querendo com isso eximir-se da cobrança, cabe destacar que esse é mero 

insumo para a prestação de serviço de transporte. É meio e não fim da atividade 

desenvolvida pela Recorrente.  

Como bem indica Aires F. Barreto18, a atividade-meio é apenas condição para 

o alcance da prestação de serviço propriamente dita, aqui enquadrada como 

atividade-fim, e no caso da Recorrente, o serviço de transporte individual 

remunerado de passageiros, senão vejamos:  

 

É preciso discernir, concretamente, essas situações: (a) as atividades desenvolvidas  

como requisito ou condição para a produção de outra utilidade qualquer são  sempre 

ações-meio, (b) essas mesmas ações ou atividades, todavia, consistirão no  fim ou 

objeto, quando, em si mesmas, isoladamente consideradas, refletirem, elas  próprias, a 

utilidade colocada à disposição de outrem. (grifo nosso)  

   

As etapas e processos são realizados apenas com o intuito de beneficiar o 

próprio prestador, aquele que se favorece com o resultado. A ação executada pela 

Inteligência Artificial se constitui meio para o fim de transporte, de modo que não 

consiste em ato suscetível de tributação, sobretudo pelo fato de ser utilizada como 

forma de viabilizar a prestação do serviço de transporte individual privado de 

passageiros, não tendo nenhum custo para o usuário.   

Portanto, a mera utilização da Inteligência Artificial na execução da atividade 

não pode ser enquadrada como serviço com conteúdo econômico próprio. Nesse 

sentido, novamente nos valemos das lições de Aires F. Barreto19, ao defender a 

incidência do ISS em relação ao serviço  fim e não às suas etapas:   

 

Somente podem ser tomadas, para compreensão do ISS, as atividades entendidas como 

                                                     
18BARRETO, Aires F. Curso de Direito Tributário Municipal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
p. 375. 
19  BARRETO, Aires F. ISS: Serviços de Despachos /Momento de do Imponível/Local de 
Prestação/Base de  Cálculo/Arbitramento, in Revista de Direito Tributário nº 66, Ed. Malheiros, págs. 
114/115, citação efetuada por  Leandro, in Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à Luz 
da Doutrina e da Jurisprudência, 8ª ed.,  Ed. Livraria do Advogado e Escola Superior da Magistratura 
Federal do Rio Grande do Sul - ESMAFE, p.. 457.  
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fim, correspondentes à prestação de um serviço integralmente considerado em cada 

item. Não se pode decompor em serviço porque previsto, em sua  integralidade, no 

respectivo item específico da lista da lei municipal nas várias ações meio que o 

integram, para pretender tributá-las separadamente, isoladamente, como se cada uma 

delas correspondesse a um serviço autônomo, independente. Isso seria uma aberração 

jurídica, além de construir-se em desconsideração à hipótese de incidência do ISS. 

(grifo nosso)  

 

A discussão quanto a incidência de impostos sobre a atividade-meio já foi 

tema de julgamento por esta Colenda Corte, em julgamento do Recurso 

Extraordinário 572.020 20 , cujo acórdão foi redigido pelo Ministro Luiz Fux. Na 

ocasião, houve a fixação do entendimento de que não haverá a incidência do ICMS 

nos atos preparatórios de serviço de comunicação.  

Aplicando-se a mesma interpretação ao caso ora analisado, não subsiste 

argumento pela incidência do tributo em atos preparatórios, visto que, a Inteligência 

Artificial se configura apenas como meio de viabilidade da atividade-fim de 

transporte.  

Não obstante, mesmo diante do exponencial avanço tecnológico, a 

Inteligência Artificial não pode ser identificada como sujeito de direito, sobretudo 

quando se analisa as lições de Clóvis Beviláqua21 que define como sujeito de direito 

o ser a quem a ordem jurídica garante o poder de agir. Assim, é insustentável alegar 

que a Inteligência Artificial, instrumento para o serviço fim da Recorrente, é sujeito 

de direitos e deveres.  

Ainda, tal sistema de inteligência não possui comportamento a ser regulado, 

sem capacidade de manifestar-se juridicamente, contrariamente ao caso da 

Recorrente, pessoa jurídica devidamente constituída, reconhecida pela ordem 

jurídica como sujeito de direito e obrigações e de plena capacidade jurídica.  

Nesse sentido, merece destaque ainda, a luz do que dispõe o Código Civil em 

                                                     
20 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 572.020. Relator: Ministro Marco 
Aurélio. Data  do Julgamento: 06.02.2014.   
21 BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria geral do Direito Civil. 5. ed. São Paulo: Editora Paulo de Azevedo, 1951, 
p. 64. 



954 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

seus  artigos 93122 e 94223, o fato de que caberá exclusivamente a Recorrente a 

responsabilidade por  eventuais danos e acidentes que a Inteligência Artificial possa 

ocasionar, sendo a pessoa jurídica  a única a suportar o ônus financeiro e as 

consequências perante terceiros.  

Isto pois, tendo em vista que a pessoa jurídica, aqui Recorrente é quem está 

vinculada ao critério material da regra matriz, não há como discordar que é ela quem 

deve ocupar o polo passivo da relação jurídica tributária. Desse modo, deixará de 

ter validade qualquer afirmação quanto a ilegitimidade da Recorrente para figurar 

no polo passivo.  

Ainda, o Código Tributário Nacional em seu artigo 121, parágrafo único, inciso 

I 24 , estabelece que o contribuinte será sujeito passivo da obrigação principal, 

definindo como  requisito essencial, a existência de relação pessoal e direta do 

sujeito com a situação que  constitua o respectivo fato jurídico tributário.   

Nesse mesmo sentido manifesta-se a doutrina, como bem assevera Geraldo 

Ataliba25, se tem por definição do polo passivo da obrigação tributária:   

 

[...] o devedor, convencionalmente chamado de contribuinte. É a pessoa que fica na  

contingencia legal de ter o comportamento objeto da obrigação, em detrimento do 

próprio patrimônio e em favor do sujeito ativo. É a pessoa que terá diminuição 

patrimonial, com a arrecadação do tributo. [...] É sujeito passivo, em rega, uma pessoa  

que está em conexão íntima (relação de fato) com o núcleo (aspecto material) da 

hipótese de incidência.”  

 

Em relação ao caso ora analisado, há de se considerar que a Recorrente, 

pessoa jurídica regularmente constituída, é quem pratica o fato jurídico tributário. 

                                                     
22 CC/02. Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais 
e as empresas  respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos 
postos em circulação 
23 CC/02. Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam 
sujeitos à reparação  do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão 
solidariamente pela reparação. Parágrafo  único. São solidariamente responsáveis com os autores 
os co-autores e as pessoas designadas no art. 932 .  
24 CTN/66. Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de 
tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I 
- contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato 
gerador.  
25ATALIBA, Geraldo. Hipóteses de Incidência Tributária. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 86. 
 



Equipe  – Fazenda Municipal - 411  | 955 

 

Pois, esta detém relação direta com o fato gerador, qual seja o transporte individual 

privado de passageiros (item 16.02 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003).   

Sendo assim, não poderia o legislador ter optado pela escolha de outro 

contribuinte do Imposto Sobre Serviço, se não aquele que presta o serviço. Pois, em 

uma operação de prestação de serviço, quem aufere renda ou detém capacidade 

contributiva é identificado como prestado de serviço, e, portanto, contribuinte capaz 

do imposto.  

Ainda, temos que considerar que a instituição dos impostos contempla os 

princípios constitucionais, estes constituídos como base do ordenamento jurídico.  

Dentre os princípios pertinentes ao caso concreto, o que por ora merece 

destaque, é o da capacidade contributiva. Regina Helena Costa 26  ensina que no 

plano jurídico-positivo, o princípio da capacidade contributiva significa que o 

contribuinte é aquele sujeito que detém direitos e obrigações, bem como, assevera 

quanto a concepção de capacidade contributiva em um juízo de valor sobre a 

aptidão de contribuir.  

A capacidade contributiva do sujeito passivo sempre foi o padrão de 

referência básico para aferir-se o impacto da carga tributária e o critério comum 

dos juízos de valor sobre o cabimento e a proporção do expediente impositivo. 

Mensurar a possibilidade econômica de contribuir para o erário com o pagamento 

de tributos é o grande desafio de quantos lidam com esse delicado instrumento de 

satisfação dos interesses públicos e o modo como é avaliado o grau de refinamento 

dos vários sistemas de direito tributário.  

Sobre esse ponto, é preciso ter em mente que a Recorrente manifesta aptidão 

para ser sujeito passivo da relação tributária. Pois, está expressa a capacidade para 

realizar o fato jurídico tributário, qual seja o transporte individual privado de 

passageiros, bem como, por decorrência, manifesta capacidade de compor o polo 

passivo da obrigação tributária. Não se perfazendo sustentável qualquer argumento 

contrário.  

 

 

                                                     
26 COSTA, Regina Helena. Princípio da Capacidade Contributiva, 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, 
p. 26. 
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2.3. Da ocorrência do serviço de transporte individual – item 16.02 da Lista Anexa 

à Lei Complementar nº 116/2003  

 

Uma vez demonstrado que a Recorrente efetivamente presta um serviço, 

resta-nos demonstrar que referido serviço encontra-se expressamente previsto na 

lista anexa à Lei Complementar n. 116/03.  

Não fosse suficiente o fato de que em seu objeto social a Recorrente elenca, 

como uma de suas atividades, a prestação do mencionado serviço, cabe destacar 

que ela se utiliza, para tanto, de uma frota de veículos autônomos exclusivamente 

de sua propriedade, auferindo sua receita a partir justamente da contraprestação 

paga pelos seus clientes. O valor recebido pela Recorrente é o resultado, como 

dissemos quando dos fatos, de um cálculo com base no tempo e na distância que 

o veículo irá percorrer tão logo seja indicado o destino. 

Diante das circunstâncias fáticas e do disposto em seu objeto social, tem-se 

como incontroverso que o serviço prestado pela Recorrente se amolda 

perfeitamente na previsão do item 16.02 da lista anexa a Lei Complementar 

116/2003.  

Incluído pela Lei Complementar 157/2017, o supracitado item sujeita a 

incidência do Imposto Sobre Serviço toda receita proveniente de “Outros serviços 

de transporte de natureza municipal”, que não aqueles descritos no item 16.0127 da 

mesma lista, o que se justifica ainda  mais em razão de atualmente o transporte 

ocorrer de forma individual, remunerada e somente  nos limites territoriais da 

Recorrida.   

Diante da ausência de uma delimitação clara na Lei Complementar 116/2003 

quanto ao conceito de transporte para fins de enquadramento como serviço, 

necessário se faz compreender o significado da expressão “transporte individual de 

passageiros”.  

Para tanto, vale destacar que a referida atividade está conceituada na Lei 

12.587/2012, que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana, 

recentemente alterada pela Lei 13.640/2018, e que conceitua o serviço de 

                                                     
27 LC 116/03. 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e 
aquaviário  de passageiros. 
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transporte remunerado privado individual de passageiros, da seguinte forma:  

 

Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:  

[...] X- transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço remunerado de  

transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens  

individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários  

previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em  

rede.  

 

Importante destacar que o artigo 4º da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, cujo texto integral tem por finalidade a regulamentação da atividade de 

transporte em todo no território nacional, traz uma precisa conceituação, cujo texto 

se amolda perfeitamente a atividade que a Recorrente vem desempenhando.  

Nota-se, a Recorrente disponibiliza um aplicativo para a solicitação das 

viagens. O usuário pode optar por utilizar de forma individualizada ou compartilhar 

com outra pessoa. O serviço não é aberto ao público em geral (necessário um 

cadastro no aplicativo), e é cobrado mediante contraprestação.  

No mais, vale notar que o conceito constante no inciso X, artigo 4º da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana, nada diz acerca das características do condutor, ou 

seja, não há distinção - muito menos obrigação - para fins de transporte 

remunerado privado individual, que a condução do veículo se dê por uma pessoa 

natural ou por meio de uma Inteligência Artificial. 

Ainda que a Recorrente não tenha nenhum funcionário ou terceiro 

responsável direto pela condução dos veículos, diverso do que ocorre quando 

comparado com suas concorrentes ou outras empresas do ramo, isso por si só não 

é suficiente para descaracterizar a prestação do serviço de transporte, sobretudo 

pelo já exposto no subitem “a” do tópico “2” do presente memorial.   

Do supracitado tópico reforça-se o notável entendimento firmado por essa 

Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 547.24528, em que 

se entendeu que a necessidade de intervenção humana não é requisito essencial 

para a conceituação de serviço para fins de incidência do Imposto Sobre Serviço.   

                                                     
28 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 547.245. Relator: Ministro Eros Grau. 
Data do Julgamento: 02.12.2009. 
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De qualquer modo, cabe destacar que a empresa também mantém equipe 

composta por seres humanos, para exclusiva manutenção e apoio que seus 

veículos eventualmente possam precisar.  

Outrossim, consoante as circunstâncias fáticas da Recorrente e com o intuito 

de afastar eventuais argumentos em sentido contrário ao exposto até o momento, 

importante mencionar a existência de um aplicativo de propriedade da Recorrente, 

cuja criação se deu com o intuito de possibilitar aos cidadãos/usuários o 

cadastramento, solicitação dos veículos autônomos e realização dos pagamentos 

pelas corridas.   

Desenvolvido como forma de operacionalizar e viabilizar o negócio da 

Recorrente, o aplicativo é uma importante ferramenta para que os transportes 

possam ocorrer, contudo, ao contrário de outras plataformas semelhantes, o 

referido aplicativo de apoio é totalmente gratuito.  

Não obstante o Auto de Infração ora combatido tenha sido lavrado por 

ausência de recolhimento de Imposto Sobre Serviço devido pela prestação de 

serviço descrito no item 16.02, diante da existência do supramencionado aplicativo, 

surge a necessidade de uma correta comparação frente a outras plataformas, cujo 

resultado afastará qualquer eventual argumento  da ocorrência da hipótese de 

atividade descrita no item 1.0329, reforçando assim, a incidência  de Imposto Sobre 

Serviço pelo item 16.02.  

Ao contrário do que ocorre em outras plataformas de transporte individual 

remunerado de passageiros como Uber, Cabify, 99pop, o aplicativo da Recorrente 

foi criado exclusivamente com o fim de possibilitar e facilitar o acesso a sua frota, 

sem qualquer remuneração por parte  dos usuários a título de taxa de 

administração, intermediação ou gerência das corridas. No mais, ao contrário do 

que ocorre nas plataformas já existentes, em razão dos transportes serem 

realizados exclusivamente por veículos de sua frota, sem qualquer possibilidade de 

um terceiro se cadastrar para realizar o transporte, a empresa não cobra qualquer 

quantia a título de armazenamento, processamento ou intermediação das suas 

corridas. Isto se revela um ponto crucial de diferenciação, já que o aplicativo é um 

                                                     
29 LC 116/03. 1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, 
vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e 
congêneres. 
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meio para a finalidade principal da Recorrente, qual seja, disponibilizar veículos para 

o transporte individual de usuários, dentro dos limites da Recorrida, fato 

completamente diverso da intermediação que ocorre por parte da Uber, 99Pop, 

Cabify entre outros.  Vale ressaltar que o ponto comum das empresas já existentes, 

é que a sua receita decorre exclusivamente dos valores cobrados pelo 

gerenciamento e intermediação das corridas realizadas entre o usuário e um 

terceiro particular cadastrado previamente como motorista, e com um veículo que 

não é de propriedade das Intermediadoras.  

Neste sentido, diferentemente do que ocorre com a Recorrente, a atividade-

fim das empresas supramencionadas é o gerenciamento e intermediação de 

transportes por meio de um aplicativo próprio, enquanto para a Recorrente o 

processamento de dados via aplicativo e de forma gratuita, é uma atividade-meio 

para que seja viabilizada a sua atividade-fim de transporte individual 

intramunicipal.  

Esse critério por si só, já é suficiente para demonstrar a impossibilidade de 

incidência de Imposto Sobre Serviço pela atividade descrita no item 1.03 da lista 

anexa da Lei Complementar 116/2003, de modo que qualquer entendimento 

contrário gerará uma insegurança jurídica, em razão de estar se admitindo a 

possibilidade de justificação de incidência de Imposto Sobre Serviço sobre um 

único fato jurídico tributário, a partir de dois itens completamente diferentes.  

Caso tal tese viesse a ser admitida, ainda sim a Recorrente estaria sujeita 

somente a incidência de Imposto Sobre Serviço pelo item 16.02, em virtude de toda 

a sua receita ser proveniente exclusivamente da atividade de transporte, já que pelo 

caráter gratuito do seu aplicativo, para o item 1.03 não há base de cálculo.  

Portanto, diante de tudo o que foi exposto, não remanesce dúvidas da licitude 

do Auto de Infração lavrado, bem como da incidência de Imposto Sobre Serviço pela 

ocorrência do serviço de transporte individual remunerado de passageiros, nos 

moldes da hipótese prevista no item 16.02 da Lei Complementar nº 116/2003, não 

havendo que se falar em outras hipóteses. 
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2.4. Da não ocorrência de locação dos veículos de propriedade da Recorrente 

  

Importante observar também, consoante as circunstâncias fáticas da 

atividade desempenhada atualmente pela Recorrente, a não ocorrência de locação 

dos seus veículos. Ao analisarmos a situação fática da atividade desenvolvida pela 

Recorrente percebe-se que faltam elementos essenciais para a caracterização do 

ato de locação. Vejamos o que dispõe o artigo 565 do Código Civil: “Art. 565. Na 

locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado 

ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição”. 

Do supracitado dispositivo, tem-se que os requisitos cumulativos para a 

ocorrência da locação são: (i) a cessão de um bem para um terceiro; (II) a 

possibilidade de uso e gozo por aquele que recebe o bem; e (III) o pagamento de 

uma retribuição pela disponibilização do bem.  

Em que pese no presente caso possa até ser defendido o preenchimento dos 

requisitos I  e III, o mesmo não se pode dizer do item II, uma vez que o usuário, ao 

utilizar um dos veículos  da Recorrente não possui completa autonomia sobre 

veículo.  

Ainda, destaca-se que o usuário até poderá indicar outras rotas para o 

veículo, contudo, a Inteligência Artificial pode recusar a rota indicada se o trajeto 

apontado apresentar um certo grau de risco, cuja definição ocorre única e 

exclusivamente pela Recorrente.  

Além disso, imaginemos uma situação hipotética, em que um usuário 

atrasado para o check-in do seu voo solicite que a Inteligência Artificial aumente a 

velocidade de condução.  Caso o motorista fosse o próprio usuário, ou ainda, um 

terceiro contratado para a realização do transporte, certamente optaria pelo risco e 

pela infração das legislações de trânsito.  

Não obstante exista a possibilidade de locação com limitação de uso e gozo, 

ainda assim não é possível entender pela existência da locação, uma vez que o 

usuário quando se cadastra na plataforma, tem como intuito o transporte em si e 

não a posse do veículo.  

De modo diverso não há como concluir, pois, conforme dispõe o artigo 73030, 

                                                     
30 CC/02. Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, 
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o contrato de transporte é caracterizado pela obrigação de alguém, mediante 

pagamento, transportar uma  pessoa entre dois pontos, mantendo o pleno e 

exclusivo controle do seu meio, nesse caso, do  seu veículo.  

O usuário escolhe se deslocar usando um dos veículos da empresa, em razão 

da ausência de necessidade de controle, manutenção, abastecimento, atenção 

exclusiva ao trajeto, entre  tantos outros atos necessários quando se está com a 

posse de um veículo.  

Nesse sentido, merece destaque a clássica doutrina de Pontes de Miranda31:  

  

[Transporte] é o contrato pelo qual alguém se vincula, mediante retribuição, a  transferir 

de um lugar para outro pessoa ou bens. (...) O freguês do transporte sabe que o 

transportador tem o veículo e os demais elementos para cumprir o que promete. Não 

há aleatoriedade; a comutatividade ressalta.  

 

No mais, mesmo que o usuário tenha a intenção de utilizar o veículo de forma 

individual, ainda sim este não cogita a intenção de assumir a condução do veículo, 

a sua manutenção, responsabilidade por eventuais acidentes, ou ainda o dever de 

abastecimento ao final da corrida.  É a lição de Pontes de Miranda32:  

 

Não há locação de coisa no transporte, porque o transportador é que utiliza o veículo.  

Se A telefonou ao ponto de táxi para que o apanhasse à porta de casa e o levasse à 

cidade, ou a algum bairro, o contrato é de transporte, que se enquadra, 

indiscutivelmente, na figura da empreitada. Mas, se chega ao chofer, e A diz que prefere 

guiar o automóvel, mesmo que pague pelo relógio, não há contrato de transporte, mas 

de locação. É o que acontece quando se vai a alguma garagem alugar  carros. (...) De 

regra, o transportador é o possuidor imediato.  

 

Outrossim, insta salientar que a Inteligência Artificial responsável pela 

condução dos veículos da Recorrente, possui a faculdade de recusar o itinerário, os 

horários e outras condições solicitadas pelo usuário e que sejam contrários aos 

parâmetros previamente configurados pela Recorrente, algo impossível quando a 

                                                     
de um lugar  para outro, pessoas ou coisas. 
31 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, vol. 45, Campinas: Bookseller, 1954, p. 
34 e 15. 
32 Op. Cit. 
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situação fática é de locação de veículo.  

Importante observar que o usuário sequer pode utilizar os veículos para além 

dos limites da Recorrida, reforçando ainda mais a impossibilidade de caracterização 

da atividade como de locação de veículo, frente a tantas restrições impostas pelo 

proprietário do veículo.  

Ainda, conforme já citado anteriormente, como contraprestação pelos 

serviços prestados, a Recorrente cobra um valor que leva em consideração o tempo 

e distância percorrida pelo seu veículo no trajeto indicado pelo usuário.  

Ao analisarmos os parâmetros utilizados para o cálculo do valor devido, e 

portanto,  estamos a falar da base de cálculo do serviço, temos mais um argumento 

que torna impossível  a ocorrência de locação, já que a partir do fato da base de 

cálculo ser composta por valores  apurados a partir da distância percorrida e do 

tempo transcorrido para o deslocamento, estamos  diante de grandezas que não se 

amoldam a hipótese de locação, mas sim de um serviço, mais  precisamente, do 

serviço de transporte.  

Tal contraponto reforça ainda mais, o caráter material do serviço de 

transporte, e, portanto, cabível a incidência de ISS, uma vez que a Hipótese de 

Incidência se confirma pela forma que a Base de Cálculo é composta.  

Nesse sentido inclusive, é o entendimento de Geraldo Ataliba33, em que a base 

imponível nada mais é que um atributo do aspecto material, o qual é dimensível de 

algum modo que se possa mensurar o próprio aspecto material da hipótese de 

incidência.  

Deste modo, não remanesce dúvidas de que é incabível a hipótese de locação 

no caso concreto, não tendo que se admitir qualquer argumento nesse sentido, sob 

pena de violação dos preceitos legais até o momento invocados.  

                                                     
33 “Base imponível é uma perspectiva dimensível do aspecto material da h.i. que a lei qualifica, com 
a finalidade de fixar o critério para a determinação, em cada obrigação tributária concreta, do 
quantum debetur. “É padrão... ou referência para medir um fato tributário” (Aires Barreto, ob cit, p. 
38). A base imponível é a dimensão do aspecto material da hipótese de incidência. É portanto, uma 
grandeza ínsita na h.i. (Alfredo Augusto Becker a coloca, acertadamente, como cerne da h.i.). É, por 
assim dizer, seu aspecto dimensional, uma ordem de grandeza própria do aspecto material da h.i.; é 
propriamente uma medida sua. [...] 43.1.1 Aires Barreto, sublinhando que “não se mede o abstrato”, 
esclarece que a base de cálculo é fundamento ou apoio para cálculo, “critério para medir” o fato 
imponível (ob. Cit., p. 38). Daí definir: “descrição legal de um padrão ou unidade de referência que 
possibilite a quantificação da grandeza financeira do fato tributário”. (ATALIBA, Geraldo. Hipótese 
de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 108 e 109.)  
 



Equipe  – Fazenda Municipal - 411  | 963 

 

3. A INCIDÊNCIA COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E SOLIDARIEDADE  

 

Inobstante os argumentos anteriormente expostos, cumpre destacar que a 

incidência do ISS sobre a atividade prestada pela Recorrente, se justifica também 

como forma de preservação dos princípios da igualdade (isonomia tributária), 

capacidade contributiva e da solidariedade, tendo em vista as circunstâncias fáticas 

do caso concreto.   

Para dar sequência a compreensão dos setores normativos incidentes, os 

princípios, aqui orientam e direcionam a interpretação de regras do ordenamento 

jurídico. Para Roque Antonio Carrazza34, os princípios constitucionais exigem estrita 

observância, isto pois, sua desobediência acarreta consequências ainda mais 

danosas ao sistema jurídico que o descumprimento de uma norma, ainda que 

constitucional.  

Assim, inicialmente passaremos a discorrer sobre o princípio da igualdade, o qual 

se vale da aplicação da noção geral presente no artigo 5º, caput da Constituição 

Federal, em que há a determinação de que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza. No campo tributário, diante da sua importância, o 

Poder Constituinte Originário optou pela previsão específica em seu artigo 150, II, a 

fim de garanti-la como princípio fundamental aplicado ao Direito Tributário.  

Ao que pese a temática genérica de igualdade trazida pelo artigo 5º, o artigo 

150, II da Constituição Federal almeja inibir o tratamento desigual entre 

contribuintes que estejam em situações equivalentes, norma que garante à 

isonomia tributária.   

Deste modo, o núcleo central do entendimento é que, partes iguais devem ser 

tributadas igualmente. No caso, a Recorrente aufere lucro resultante da prestação 

de serviço do transporte individual privado de passageiros (item 16.02 da Lista 

Anexa à Lei Complementar nº 116/03), assim, esta não se exime da incidência do 

ISS. Pois, o tratamento diferenciado violaria as disposições do princípio da 

igualdade e a isonomia tributária.  

                                                     
34 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 28 ed. São Paulo, 
Malheiros, 2012.  P. 50. 
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Nesse sentido, merece destaque as lições de Paulo Caliendo35, o qual afirma que a 

igualdade está como sobreprincípio da capacidade contributiva, pois, há relação 

entre a igualdade de tratamento tributário aos contribuintes semelhantes.  

Assim, cabe ressaltar o princípio da capacidade contributiva, disposto no § 

1º do artigo 145 da Constituição Federal, impõe a necessidade de análise das 

condições individuais de cada contribuinte, para que se resulte em uma obrigação 

tributária.  

Fixa-se a premissa de que a capacidade contributiva será condizente com a 

condição econômica do contribuinte. Para tanto, se vale a compreensão de que a 

Recorrente expressa pressupostos para a incidência do ISS.  

Neste sentido, Luís Eduardo Schoueri define capacidade contributiva objetiva 

ou absoluta como a existência de uma riqueza apta a ser tributada, a qual é 

manifestada pela Recorrente, ao obter receita oriunda da prestação de serviço de 

transporte individual privado de passageiros, com expressa capacidade econômica 

demonstrada pelo fato-signo presuntivo de  riqueza.   

Há de se prevalecer, reiteradamente, das lições de Luís Eduardo Schoueri36, 

ao definir que a capacidade subjetiva ou relativa deverá observar os pressupostos 

pessoais do contribuinte.  Além da capacidade econômica, necessita o contribuinte 

dispor de parcela de riqueza razoável para a disposição à coletividade.  

Nota-se que as condições individuais da Recorrente são capazes de suportar 

a carga tributária, pois, esta em nenhum momento expressou qualquer dificuldade 

para tanto. Tendo em vista que, a ação judicial em face da autuação somente se 

fundamentou em que o uso da Inteligência Artificial não seria relevante para fins 

tributários - questão já superada nesse memorial. Assim, se tem demonstrada a 

aptidão econômica e capacidade de ser contribuinte da Recorrente.  

Reiteradamente, a remota possibilidade da Recorrente de se eximir da 

incidência do ISS, acarretaria uma violação direta ao princípio da capacidade 

contributiva e da igualdade. Em que pese, o debate não se restringe somente à 

análise dos mencionados princípios.  Há de se ressaltar, ainda, a medida de 

cooperação social, pautada no princípio da solidariedade, o qual se concretiza 

                                                     
35 Ibid., p. 319. 
36 Op. Cit. 
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quando todos participam dos custos da existência social, na medida de sua 

capacidade.  

De modo que, Francesco Moschetti 37  afirma a relação existente entre a 

capacidade contributiva e a solidariedade, isto, pois, concorre com as despesas 

públicas aqueles que expressam capacidade contributiva, a estes é atribuído o 

dever de cooperação ao interesse coletivo.   

A aplicação do princípio da solidariedade é reforçada a partir da leitura do 

caput do artigo 195 da Constituição Federal, ao trazer que, a seguridade será 

custeada por toda a sociedade. Nesse sentido, as empresas também participam do 

custeio da seguridade social, de acordo com a sua atividade econômica.  

Constata-se que, todos devem colaborar com o intuito de ajudar não apenas 

o próprio meio, mas de melhorar a situação de outrem perante as atuações estatais 

no âmbito social, como  afirma Paulo Caliendo38, ao indicar que a solidariedade se 

consagra como dever imposto à coletividade, não a um único indivíduo, sendo este 

um direito fundamental que cabe à  comunidade, através da cooperação.  

Em conformidade, José Casalta Nabais39 ressalta que o imposto não deve ser 

apenas como um dever realizado pelo Estado ou observado como uma amarra na 

liberdade daquele que contribui, mas sim de maneira essencial para convivência em 

comunidade dentro do estado fiscal.  

Não poderia, portanto, este Egrégio Tribunal, decidir pela não incidência do 

imposto sem incorrer em grave lesão a preservação dos princípios da isonomia 

tributária, capacidade contributiva e da solidariedade.  

 

4. A REVOLUÇÃO DO MERCADO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL E O DEVER DE 

INTERVEÇÃO ECONÔMICA COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO À LIVRE INICIATIVA E 

AO TRABALHO HUMANO 

 

Consoante ao exposto em síntese fática, a Recorrente utiliza para a prestação 

dos seus serviços de transporte individual veículos equipados com sistema de 

automação completa. A Inteligência Artificial empregada nesses automóveis é 

                                                     
37 MOSCHETTI, Francesco. Il principio della capacità contributiva. Padova: CEDAM, 1973, p. 59-95. 
38 CALIENDO, Paulo. Curso de Direito Tributário. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 212. 
39 NABAIS, José Casalta , O Dever Fundamental de Pagar Imposto, Coimbra Almedina, 1998, p. 679. 
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plenamente capaz de dirigir por longas distâncias sem qualquer intervenção ou 

risco a terceiros, necessitando de um apoio humano somente para o abastecimento 

e manutenção em caso de eventualidades.   

Em razão do alto nível de automação, a Recorrente se utiliza de uma Super 

Inteligência Artificial, ou seja, o mais alto grau que uma Inteligência Artificial pode 

chegar, de acordo com Naveen Joshi40, desenvolvedor de soluções de engenharia e 

tecnologia, e colunista da revista Forbes.  

Classifica-se a Inteligência Artificial da Recorrente dessa forma, em virtude 

desta ser capaz de reproduzir e a inteligência humana, com um alto grau de 

perfeição, de modo a superar em muito a capacidade natural do ser humano.  

Ainda, destaca-se que nos limites do município da Recorrida, até onde se 

sabe, a Recorrente é a primeira empresa do ramo a empregar esse tipo de tecnologia 

para a prestação   dos seus serviços aos Usuários de aplicativo de transporte, 

disputando o mesmo mercado com   empresas como Uber, 99Pop, Cabify e taxistas, 

os quais até o momento, não se há notícias de que empregaram tal tecnologia para 

a prestação dos seus serviços.  

Contudo, vale lembrar, que diferentemente de um ser humano, a Inteligência 

Artificial  empregada pela Recorrente não está limitada pelas necessidades 

fisiológicas humanas, e nem  mesmo ao desgaste psicológico que o trânsito 

normalmente impõe a todos os motoristas diariamente, o que permite que a 

Recorrente disponibilize sua frota por todo o período que  desejar, uma vez que a 

Inteligência Artificial pode conduzir o veículo por longas horas  ininterruptas, sem 

prejuízos da atenção e da segurança.  

Inobstante a isso, a ausência de incidência e recolhimento de Imposto Sobre 

Serviço pela Recorrente, possibilitará que esta atue um preço de custo inferior ao 

praticado pelas suas concorrentes, podendo baratear o preço das suas corridas, de 

modo a conquistar a preferência dos usuários.  

Diante dessa revolução no mercado, é incontroverso o fato de que a utilização 

dessa tecnologia afeta diretamente o mercado de transportes, em virtude de impor 

aos atuais motoristas, pessoas humanas, um cenário de extrema concorrência 

                                                     
40 NAVEEN, Joshi. 7 Types Of Artificial Intelligence, Artificial Superintelligence (ASI) Forbes, Jun. 19, 
2019. 
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desleal.  

Além disso, importante observar também, em que pese a Recorrente 

empregue Inteligência Artificial para a condução dos seus veículos, isso por si só, 

não desvirtua o seu objetivo empresarial, qual seja, a disponibilização de veículos 

para a realização de transporte individual. Inclusive, este é o mesmo objetivo de 

suas concorrentes, no ramo de transporte, e que não utilizam nenhuma tecnologia 

semelhante.  

Vale reforçar, que a inovação tecnológica inaugurada pela Recorrente, nada 

mais é que um facilitador para a sua atividade fim, como já abordado em tópico 

anterior. Logo, caso se entenda pela não incidência é possível afirmar que a 

Recorrente obterá vantagem concorrencial contra empresas e motoristas 

autônomos que atuam no mesmo ramo, impondo o abandono ou adaptação radical 

para fins de manutenção da renda, gerando por consequência o desemprego em 

massa ou o risco a segurança de todos.  

Sendo assim, qualquer entendimento pela não incidência do Imposto Sobre 

Serviço sobre a atividade prestada pela Recorrente, se apresenta de plano, como 

sinônimo, de redução e até mesmo inferiorização do fazer e do trabalho humano e 

evidente afronta ao princípio da  livre concorrência.  

Por tais motivos, não pode a Recorrida, como uma das representes do ente 

Estado, se omitir diante do alarmante cenário imposto no mercado pela Recorrente, 

sendo necessário à sua atuação, a fim de preservar o princípio da ordem econômica, 

e garantir o princípio constitucional da livre concorrência e da busca pelo pleno 

emprego.  

Nesse sentido, vale ressaltar que a previsão constitucional para tal garantia, 

se encontra no disposto no art. 170, inc. IV e VIII:  

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: 

 [...]  

IV - livre concorrência;  

[...]  

VIII - busca do pleno emprego;  

 



968 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

Conforme denota-se do supracitado dispositivo, o Estado deve assegurar a 

livre iniciativa, contudo, deve fiscalizar e intervir quando este princípio ameaça 

outros do mesmo dispositivo, como bem destacou o ex-ministro desta Suprema 

Corte, Cezar Peluso, em seu voto no AC 1.657 MC41, quando afirma que cabe ao 

Estado disciplinar a competitividade entre  aqueles que se lançam nele.   

O respectivo entendimento inclusive, é compartilhado por essa Suprema 

Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 1.104.226 42 , em que 

entendeu que o princípio da livre iniciativa por si só não é autossuficiente e 

soberano, devendo ser limitado por todos os demais  princípios previstos no caput 

e nos respectivos incisos do art. 170 da Constituição Federal:  

 

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. ART. 170 DA CF. 

CLÁUSULA GERAL. [...]   

2. O princípio da livre iniciativa, inserido no caput do art. 170 da Constituição nada  mais 

é do que uma cláusula geral cujo conteúdo é preenchido pelos incisos do mesmo artigo. 

Esses princípios claramente definem a liberdade de iniciativa não como uma liberdade 

anárquica, mas social, e que pode, consequentemente, ser limitada. [...] 4. Agravo 

interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, 

do CPC/2015.  

 

Diante disso, a luz das lições do o ex-ministro dessa Suprema Corte, Eros 

Roberto Grau 43 , temos que a observância da livre concorrência é a garantia de 

oportunidades iguais para  sujeitos que se encontram em mesma situação jurídica:  

 

A livre concorrência é garantia de oportunidades iguais a todos os agentes, ou seja, é 

uma forma de desconcentração de poder. Por fim, de um ângulo social, a 

competitividade deve gerar extratos intermediários entre grandes e pequenos agentes 

econômicos, como garantia de uma sociedade mais equilibrada.  

 

                                                     
41 STF. Ação Cautelar 1.657 MC. Relator Ministro Cezar Peluso. Data do Julgamento: 27.06.2007. 
42 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 1104226 AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso. Data do  
Julgamento: 27.04.2018. 
43 GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 14 ed. A livre concorrência. São Paulo: 
Malheiros  Editores, 2010.  
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A partir de tal busca pela preservação da livre concorrência, é induvidoso o 

fato de que se alcançará também, a valorização do trabalho humano e a 

preservação do princípio do pleno emprego, possibilitando um cenário mais 

equitativo para todos aqueles que já atuam no mercado, sem o emprego de 

tecnologia semelhante.  

Isto, somado ao fato de que o direito tributário é um excelente instrumento 

para a garantia da livre concorrência e formação de condutas, em razão da 

possibilidade de sua institucionalização para fins além do meramente 

arrecadatório, como bem assevera Hugo de  Brito Machado44  e Paulo de Barros 

Carvalho 45 , temos como justa a incidência tributária. Portanto, entender pela 

manutenção da incidência de Imposto Sobre Serviço, nos moldes como fora 

defendido até aqui, significa entender pela preservação dos princípios da livre 

concorrência, da valorização do trabalho humano e da busca pelo emprego, 

conforme disposto na Constituição Federal.  

 

5. DOS PEDIDOS  

 

Diante de todo o exposto, requer-se seja julgado integralmente improcedente 

o Recurso Extraordinário interposto pela Recorrente, declarando a 

constitucionalidade da incidência de Imposto sobre Serviço em relação à atividade 

desenvolvida pela Recorrente, e por consequência, seja reconhecido como devido o 

valor apurado em competente auto de infração.  

Nestes termos, pede deferimento  

Município X, X de X de X.  

                                                     
44 “O objetivo do tributo sempre foi o de carrear recursos financeiros para o Estado. No mundo 
moderno,todavia,  o tributo é largamente utilizado com o objetivo de interferir na economia privada, 
estimulando atividades, setores  econômicos ou regiões, desestimulando o consumo de certos 
bens e produzindo finalmente os efeitos mais diversos  na economia. A esta função moderna do 
tributo se denomina função extrafiscal” (MACHADO, Hugo de Brito.  Curso de Direito Tributário. 39 
ed. São Paulo: Malheiros, 2018. P. 69). 
45 “A experiência jurídica nos mostra, porém, que vezes sem conta a compostura da legislação de 
um tributo vem  pontilhada de inequívocas providências no sentido de prestigiar certas situações, 
tidas como social, política ou  economicamente valiosas, às quais o legislador dispensa tratamento 
mais confortável ou menos gravoso. A essa  forma de manejar elementos jurídicos usados na 
configuração dos tributos, perseguindo objetivos alheios aos  meramente arrecadatórios, dá-se o 
nome de extrafiscalidade“ (CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de direito  tributário. 15. Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2003, P.230-231) 
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Advogado(a) X  

OAB/XX XXXX  
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SUMÁRIO  

 

COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº __________  

MEMORIAL DA RECORRIDA  

FAZENDA MUNICIPAL  

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Ministro(a),  

 

I. DOS FATOS  

 

A empresa VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA., ora Recorrente, é 

proprietária de veículos autônomos que são utilizados para transportar passageiros 

dentro dos limites do Município, executando o deslocamento desses passageiros 

de um ponto A até um ponto B, sob sua demanda. Os clientes da Recorrente 

solicitam os veículos através de uma plataforma da empresa pelos seus 

smartphones e a cobrança é feita automaticamente no cartão cadastrado, tendo 

como critérios de precificação (i) a distância percorrida e (ii) o tempo do 

deslocamento.  

A despeito dos carros utilizados no transporte de passageiros serem 

autônomos, a Recorrente realiza uma série de atividades para que o objeto final da 

sua prestação ao cliente (deslocamento) seja concluída, tais quais: (i) manutenção 

e abastecimento dos veículos, (ii) suporte em caso de pane ou colisão, (iii) serviço 

de atendimento ao cliente, e (iv) gestão (manutenção e atualização) da plataforma 

para que os usuários possam solicitar um carro para realização da corrida. Assim, 

a Recorrente não é somente proprietária dos veículos autônomos, mas também 

licenciadora de plataforma para solicitação de automóvel que realize seu 

deslocamento, responsável por controlar e promover a segurança do passageiro até 

seu destino final, serviço para a qual é contratada no momento de solicitação do 

veículo.  

A atividade da Recorrente encontra previsão expressa no item 16.02 da Lista 

de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 (“LC nº 

116/03”), que trata de “outros serviços de transporte de natureza municipal”. Essa 

atividade foi recentemente regulada pela Lei nº 13.640, de 26 de março de 2018 (“Lei 
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nº 13.640/18”), que alterou o artigo 4º, inciso X, da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 

2012 (“Lei nº 12.587/12”), para regulamentar especificamente o transporte 

remunerado privado individual de passageiros realizado pelas plataformas.  

Segundo a redação do artigo 4º, inciso X, da Lei nº 12.587/12, entende-se 

por transporte remunerado privado individual de passageiros o “serviço remunerado 

de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens 

individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários 

previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em 

rede”. Como se observa dessa definição, mesmo que oferecido por meio de 

plataforma automatizada, a disponibilização de veículo para deslocamento de 

passageiros não deixa de ser qualificada como serviço de transporte.  

A despeito disso e do nítido enquadramento da atividade da Recorrente como 

serviço de transporte objeto do item 16.02 da Lista de Serviços anexa à LC nº 

116/03, a Recorrente não efetuou o recolhimento do Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (“ISS”) sobre essa atividade exercida no ano de 2021, razão pela 

qual foi autuada pela Recorrida. Em vista dessa autuação, a Recorrente ajuizou ação 

judicial alegando que sua atividade de disponibilização de veículos para transporte 

de pessoas dentro dos limites do Município não estaria sujeita ao ISS, na medida 

em que configuraria mera locação de bens móveis. Após esgotamento da discussão 

nas instâncias ordinárias, que acabaram por corroborar o entendimento da 

Recorrida quanto à devida incidência do ISS sobre sua atividade, a Recorrente 

interpôs o presente Recurso Extraordinário que, conforme será adiante exposto, não 

merece provimento por esse C. Supremo Tribunal Federal (“STF”). 3 

 

II. DAS RAZÕES DE MÉRITO QUE JUSTIFICAM A IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO DA RECORRENTE  

 

II.1. O ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE DA RECORRENTE NO ITEM 16.02 DA LISTA 

DE SERVIÇOS  

 

A Lista de Serviços anexa à LC nº 116/03 prevê no item 16.02 a incidência do 

ISS–“Outros serviços de transporte de natureza municipal”.  

Esse item 16.02 foi incluído na Lista de Serviços pela Lei Complementar nº 

157, de 29 de dezembro de 2016 (“LC nº 157/06”), editada justamente para abarcar 
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as atividades disseminadas no contexto do mundo digital, como ocorre com a 

presente. Até então, os serviços de transporte previstos na Lista do ISS se referiam 

aos serviços de transporte coletivo e, com as facilidades do mundo digital, foi 

possível o desenvolvimento de plataformas que conectavam pessoas para facilitar 

a prestação de serviços.  

A Lei nº 12.587/12, alterada também nesse contexto de adaptação legislativa 

às novas tecnologias, traz em seu artigo 4º, inciso X, a definição de transporte 

remunerado privado individual e identifica os seguintes elementos como 

caracterizadores dessa nova atividade: “serviço remunerado de transporte de 

passageiros (1), não aberto ao público (2), para a realização de viagens 

individualizadas ou compartilhadas (3) solicitadas exclusivamente por usuários 

previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em 

rede (4)”.  

A atividade prestada pela Recorrente, por sua vez, engloba todas essas 

características uma vez que se caracteriza como um serviço de transporte de 

passageiros, deslocando pessoas de um ponto a outro (1); não é aberto ao público, 

porque não há concessão do poder público a um privado para que este realize suas 

funções (2); se realiza viagens individualizadas ou compartilhadas, não excedendo 

um grupo pequeno de pessoas em observância à capacidade do veículo (3), e são 

solicitadas por usuários que previamente se cadastram na plataforma operada pela 

empresa (4). 

Vale observar que, diferentemente do que foi alegado pela Recorrente em seu 

recurso, sua atividade não deve ser caracterizada como mera locação de bens 

móveis seja porque (i) o objeto da contratação com o usuário não é a locação do 

veículo, mas sim o deslocamento/transporte do usuário de um local A a um local B; 

e (ii) a Recorrente realiza uma série de serviços indissociáveis para consecução do 

seu objeto final - serviço de transporte.  

No que se refere ao item (i) acima, a Recorrida esclarece que o elemento 

importante na contratação realizada pelo usuário é que o resultado da prestação – 

transporte - deve ocorrer, da forma que se foi acordada (coleta do passageiro na 

origem e entrega no destino). Nesse sentido, Maria Helena Diniz reconhece a 

obrigação de resultado assumida pelo prestador do serviço de transporte, que, 

como no caso da Recorrente, se obriga não a meramente disponibilizar um veículo 

ao usuário, mas sim levá-lo ao seu destino:  
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“A obrigação de resultado é aquela em que o credor tem o direito de exigir do 

devedor a produção de um resultado (...) é o que se dá, p.ex., com a) contrato de 

transporte, uma vez que o transportador se compromete a conduzir o passageiro ou 

as mercadorias (CC, arts. 749, 750) sãos e salvos, do ponto de embarque ao ponto 

de destino”1  

Ademais, quanto ao item (ii) acima, a Recorrida menciona que a Recorrente 

não é responsável unicamente pela disponibilização de veículo para que o usuário 

dele disponha livremente. A Recorrente assegura a locomoção do passageiro e 

controla todas as etapas da prestação do serviço, sendo (i) proprietária dos veículos 

autônomos, (ii) operadora da plataforma utilizada para solicitar os veículos, (iii) 

responsável pela manutenção e abastecimento dos veículos, (iv) responsável por 

suporte em caso de pane ou colisão, e (v) atendimento ao cliente via SAC.  

As demais etapas necessárias à prestação do serviço envolvem diretamente 

uma série de obrigações que demandam esforço humano por parte da Recorrente, 

como gerenciamento da plataforma (que precisa estar em pleno funcionamento 

para que o usuário possa solicitar um veículo e dar comandos relativos ao destino, 

etc.) por uma equipe de tecnologia da informação e atendimento ao usuário em caso 

de acidentes.  

A ausência de motorista que conduza o veículo em nada altera a natureza da 

atividade de transporte. Como exemplo, a Recorrida cita a Linha 4 do Metrô de São 

Paulo (linha de transporte metroviário coletivo de passageiros administrada pela 

empresa ViaQuatro), que possui trens autônomos e realizam o serviço de transporte 

de passageiros.  

Vale observar que ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) nº 

0304416-55.2011.8.26.0000 2 , o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

(“TJ/SP”) analisou a tributação das atividades realizadas pela ViaQuatro e concluiu 

que sobre tais atividades deveria incidir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços (“ICMS”) unicamente em razão competência estadual para tributar 

prestação de serviços de transporte intermunicipal, não descaracterizando, em 

qualquer hipótese, a atividade enquanto um serviço de transporte pelo fato de o 

veículo utilizado ser autônomo, sem um condutor.  

 

                                                     
1 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, 2° volume: teoria  
2 TJSP, ADI n. 0304416-55.2011.8.26.0000, Rel. Des. Luis Soares de Melo, j. 
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II.2. A EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O CONCEITO DE SERVIÇO 

TRIBUTÁVEL PELO ISS  

 

Sobre a alegação de que a ausência de motorista na condução do veículo 

autônomo deveria qualificar a atividade da Recorrente como obrigação de dar e não 

obrigação de fazer, a Recorrida observa que – a despeito do exposto no item 

anterior sobre a congregação de diversos serviços para a realização da atividade-

fim pela Recorrente, o que por si só já seria suficiente para comprovar a 

insubsistência das alegações da Recorrente - a jurisprudência desse C. STF já 

evolui na aplicação dos conceitos de Direito Civil ao Direito Tributário.  

Como se observa do julgamento do Recurso Extraordinário nº 651.703, 

melhor analisado adiante, esse C. STF já reconheceu que os conceitos de 

obrigações de dar e de fazer, de caráter civilista, não são suficientes para se definir 

a incidência do ISS, tendo em vista que as prestações estão cada vez mais 

complexas.  

Neil MacCormick, em seu livro Retórica e o Estado de Direito, escreve sobre 

momentos em que os juízes não devem seguir seus precedentes, a seguir:  

“(...) para que haja razão suficiente que justifique não seguir um precedente, seria 

necessário mostrar que a nova decisão é a mais coerente com a linha central do 

desenvolvimento jurídico, que seria mais justa do que a decisão do precedente ou 

que produziria consequências jurídicas preferíveis àquelas que seriam geradas pela 

adoção do(s) precedente(s) em questão (...)3 

De fato, como descrito por MacCormick, o precedente estabelecido no 

Recurso Extraordinário nº 651.703 decorreu de uma série de decisões dessa 

Suprema Corte em que foram se estabelecendo parâmetros avaliativos cada mais 

alinhados com uma interpretação sistemática do conceito de serviço, em virtude de 

leading cases que levavam os termos jurídicos ao limite.  

Será feita, portanto, uma breve reconstrução jurisprudencial quanto à 

consolidação da tese que o direito tributário pode ter termos próprios, para além 

das obrigações de dar e de fazer.  

                                                     
3 MacCormick, Neil, 1941 - Retórica e o estado de direito / Neil MacCormick; [tradução Conrado 
Conrado Hübner Mendes] - Rio de Janeiro : Elsevier, 2008. p 199  
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No julgamento do Recurso Extraordinário nº 116.121 ocorrido em 2000, em 

decisão sobre a locação de guindastes, esse C. STF decidiu que a obrigação em 

questão era exclusivamente de dar, não havendo qualquer prestação (prestare) que 

pudesse configurar a locatio operarum ou a locatio operis faciendi, que é a 

prestação de serviços e empreitada, respectivamente. O Ministro Marco Aurélio, 

voto vencedor, chega a afirmar, in verbis:  

 

“Insista-se, portanto, na asserção de que, para efeito de configuração do contrato de 

locação de coisas (locatio rerum, que se distingue, juridicamente, da locatio operarum 

e da locatio operis faciendi), a entrega de coisa não fungível constitui, nos termos de 

nosso estatuto civil (art. 1.188 c/c o art. 1.189, I), um dos essentialia negotii”  

(...)  

“Cumpre assinalar, por necessário, especialmente em face das considerações 

expostas, que a legislação tributária, emanada de qualquer das pessoas políticas, não 

pode alterar a definição, o"conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de 

direito privado”  

 

Em 2009, essa Suprema Corte, no julgamento dos Recursos Extraordinários 

nºs 547.245 e 592.905, ao permitir a incidência do ISS nas operações de leasing 

financeiro e leaseback sinalizou que a interpretação do conceito de “serviços” no 

texto constitucional tem um sentido mais amplo do que tão somente vinculado ao 

conceito de “obrigação de fazer”. Nas palavras do Ministro Relator Eros Grau:  

 

 “O arrendamento mercantil compreende três modalidades, (i) o leasing operacional, (ii) 

o leasing financeiro e (iii) o chamado lease-back. No primeiro há locação, nos outros 

dois, serviço.” (...)  

“Em síntese, há serviços, para os efeitos do inciso III do artigo 156 da Constituição, que, 

por serem de qualquer natureza, não consubstanciam típicas obrigações de fazer. 

Raciocínio adverso a este conduziria à afirmação de que haveria serviço apenas nas 

prestações de fazer, nos termos do que define o direito privado. Note-se, contudo, que 

afirmação como tal faz tábula rasa da expressão de qualquer natureza, afirmada do 

texto da Constituição. Não me excedo em lembrar que toda atividade de dar 

consubstancia também um fazer e há inúmeras atividades de fazer que envolvem um 

dar.”  

Indo além, o relator destacou que a atividade exerce “prestação de considerável parcela 

serviços diversificados” (tese muito parecido com a prestação híbrida estabelecida no 
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Recurso Extraordinário nº 603.136). Assim, nas palavras do Ministro Relator Eros Grau, 

in verbis:  

“Em síntese, há serviços, para os efeitos do inciso III do artigo 156 da Constituição, que, 

por serem de qualquer natureza, não consubstanciam típicas obrigações de fazer. 

Raciocínio adverso a este conduziria à afirmação de que haveria serviço apenas nas 

prestações de fazer, nos termos do que define o direito privado. Note-se, contudo, que 

afirmação como tal faz tábula rasa da expressão de qualquer natureza, afirmada do 

texto da Constituição. Não me excedo em lembrar que toda atividade de dar 

consubstancia também um fazer e há inúmeras atividades de fazer que envolvem um 

dar.”  

 

Nota-se como foi necessário ampliar o conceito de serviço tributável pelo 

ISS, admitindo obrigação de fazer somada à de dar, porque a operação financeira, 

tão apreciada e utilizada por mercados que visam expandir suas operações, exige 

maior atenção aos detalhes. O precedente sobre locação de guindastes foi 

parcialmente insuficiente ao caso concreto.  

Em 2017, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, esse C.STF resolve outro 

leading case (Recurso Extraordinário nº 651.703), que enfrentou diretamente o 

império do direito privado e flexibilizou a aplicação rígida do artigo 110 do Código 

Tributário Nacional (“CTN”), estabelecendo a utilidade da prestação como crucial 

para definir a prestação de serviço. 8 

No caso em questão, esse C. STF decidiu que operadoras de planos de saúde 

realizam prestação de serviço sujeita ao ISS, a despeito da alegação de que não 

havia uma obrigação de fazer bem definida, que se tratava de uma mera 

intermediação. Como explicitado nessa decisão, que o artigo 110 do CTN deve ser 

interpretado levando-se em conta outros fatores, e não de forma isolada, havendo 

uma semântica muito mais ampla para a resolução de conflitos. Nas palavras do 

Ministro Luiz Fux, relator do Recurso Extraordinário nº 651.703:  

“Embora os conceitos de Direito Civil exerçam um papel importante na 

interpretação dos conceitos constitucionais tributários, eles não exaurem a 

atividade interpretativa”.  

Na mesma linha exposta acima, em 2020, esse C. STF declarou que a 

incidência de ISS sobre contratos de franquia é constitucional. Foi considerado 

como o contrato é misto, de forma que não se consiga dissociar as obrigações de 
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dar e de fazer - como ocorre no presente caso -, havendo possibilidade para 

incidência do ISS. Em seu voto, o Relator Ministro Gilmar Mendes afirmou:  

 

“O objeto do contrato de franquia é complexo e pode compreender diferentes 

contornos, com as mais diversas cláusulas contratuais, ao alvedrio dos contratantes.  

(...)  

É de se aplicar ao caso o mesmo raciocínio empregado pelo Ministro Eros Grau, no 

julgamento do RE 592.905, em que se discutia a tributação da operação de leasing 

financeiro, o qual foi reiterado pelo Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do RE 

651.703.”  

 

Na decisão, foi enfatizado como outros fatores são importantes na análise 

do mérito da conceituação de serviço, como a utilidade produzida a outrem, 

dialogando com os parâmetros utilizados no Recurso Extraordinário nº 651.703:  

“O contrato de franquia inclui, sim, uma prestação de serviço passível de sofrer 

incidência do imposto municipal. Há, nesse liame contratual, inegável aplicação de 

esforço humano destinado a gerar utilidade em favor de outrem (o franqueado)”.  

Em pleno século XXI é esperado que novas tecnologias surjam todos os dias, 

inovando e aperfeiçoando a realidade que enfrentamos. A interpretação dessa nova 

realidade deve levar em consideração todo o sistema jurídico e não conceitos 

isolados que muitas vezes não refletem a 

dinamicidade do mundo. Daí a necessidade de termos hermenêuticos com escopo 

mais sistemático, que vejam o sistema como um todo. Nas palavras de Alysson 

Mascaro:  

“A interpretação sistemática, ao seu turno, é aquela que se faz tendo por base a 

compreensão da norma no contexto do ordenamento ou do sistema jurídico. Trata-se 

de interpretar a norma relacionando-a com as outras do ordenamento, comparando-a 

com os princípios do sistema (...) Trata-se de uma hermenêutica mais ampla, mas ainda 

de uma interpretação voltada diretamente à norma.”4 

 

A realidade é que novas modalidades de serviço surgem de forma cada vez 

mais célere e há um esforço legislativo grande para atualizar o direito posto, o que 

                                                     
4 MASCARO, Alysson Leandro. Introdução ao estudo do direito. 2. ed. São.  
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no caso ocorreu com a edição da LC nº 157/16. O papel da jurisprudência, 

entretanto, é de extrema relevância para orientar a aplicação do direito posto e, 

como vimos acima, a jurisprudência desse C. STF tem relativizado a aplicação 

indiscriminada do disposto no artigo 110 do CTN para assegurar uma nova 

interpretação de serviço que não esteja restrita à exclusiva obrigação de fazer 

trazida pelo Direito Civil.  

 

II.3. A APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES ACIMA À ATIVIDADE DA RECORRENTE  

 

A. A PLATAFORMA E SUAS FUNCIONALIDADES SÃO INDISSOCIÁVEIS DO SERVIÇO 

TRANSPORTE  

 

Como mencionado acima, a atividade da Recorrente se dá quando o 

passageiro, por um aplicativo baixado em seu smartphone, manifesta sua intenção 

de se locomover de um ponto A (origem) a um ponto B (destino), sendo mobilizado 

o carro autônomo mais próximo à posição determinada (origem), para que assim a 

pessoa embarque e o veículo a transporte ao destino marcado.  

A despeito de o carro ser o componente fundamental para que a atividade de 

transporte da Recorrente seja exercida, é imperativo que essa seja coordenada por 

via de um aplicativo, previamente programado, baixado, instalado e configurado, 

fatores que exigem esforço dos passageiros mas mais fundamentalmente de 

programadores e coletores de dados da Recorrente. Os programadores, designers 

de interface e demais profissionais se empenham para que o transporte ocorra, 

fazendo o desenvolvimento, postagem e mantenimento do aplicativo, sendo esses 

esforços indissociáveis do transporte de pessoas prestados pela Recorrente.  

Além deste esforço ser fundamental para possibilitar a solicitação do carro 

à posição do passageiro, de se ressaltar sua importância para precificar a corrida 

baseando-se em tempo, trajeto e outras métricas só obtidos pela tecnologia para 

processar seu pagamento via cartão de crédito, igualmente pré-cadastrado pelo 

aplicativo. A plataforma é meramente uma ferramenta pela qual se realiza atividade 

fim da empresa, que é o transporte. Não há finalidade na plataforma sem o 

translado. Essa tese tem sido defendida por esse C. STF, como pode ser visto no 
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julgamento sobre franquias, RE nº 603.136/RJ, in verbis:  

Conforme já destaquei em outra oportunidade, o fato de o serviço realizar-se 

por uma plataforma informatizada não o transforma em serviço de informática, do 

mesmo modo que uma empresa de entregas que permita a contratação de um 

portador por aplicativo segue sendo uma empresa de entregas – e não de 

informática. Por isso tudo, inoportuna e inconstitucional a tentativa de ampliar a 

lista de serviços do ISS nesses termos. Não há dúvidas que as empresas titulares 

da plataforma digital são prestadoras de serviço de intermediação e como tal devem 

ser tributadas, diante do arcabouço jurídico existente, que já viabiliza a incidência 

do ISS. Alterações como a proposta no PLS 493/2017 somente iriam atrair 

insegurança jurídica ao setor. ( RE nº 603.136/RJ Relator: MIN. GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, Julgamento: 29/05/2020, Publicação: 16/06/2020)  

Da mesma forma que um sistema de entregas, ao se informatizar, não mudou 

sua natureza de prestação de serviços, a Recorrente não pode mudar sua natureza 

como sendo de transporte. Nesse viés, a junção da plataforma com o transporte 

forma um indissociável agregado de prestações em torno de uma atividade-fim. Tal 

cenário já foi constatado pelo STF como passível de tributação de ISS, no 

precedente de Franquias:  

 

Recurso extraordinário com repercussão geral. Tema 300. 2. Tributário. Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza. 3. Incidência sobre contrato de franquia. Possibilidade. 

Natureza híbrida do contrato de franquia. Reafirmação de jurisprudência. 4. Recurso 

extraordinário improvido. (RE 603136, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-149 DIVULG 15-06-2020 PUBLIC 

16-06-2020). 

 

Deste modo, constata-se que esse C. STF tem consistentemente avaliado a 

caracterização de maneira mais ampla, dando mais valor à utilidade da atividade. É 

de se aplicar essa interpretação à atividade prestada pela Recorrente, uma vez 

observada a indissociabilidade do aplicativo ao serviço de transporte; o aplicativo 

não existe por si só, se enquadrando, portanto, em uma atividade de natureza 

híbrida.  

De fato, a plataforma é tão intrínseca ao serviço de transporte, que o usuário 
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pode desfrutar de uma experiência mais completa e segura. A plataforma cuida para 

que a rota seja mais eficiente, evitando trânsito e engarrafamentos para que o 

trajeto em si seja mais seguro, evitando acidentes automobilísticos e manobras 

perigosas. O sistema chega a barrar a escolha de velocidades acima do que as 

recomendadas, e de percursos que possam causar problemas ou riscos à vida 

humana. A inteligência artificial garante que o transporte ocorra sem maiores 

dissabores, e de maneira satisfatória à necessidade do passageiro.  

Ao entrar no carro automatizado, o passageiro tem ciência de que seu uso e 

gozo sobre aquele bem ficam substancialmente limitados, de forma que será a 

recorrente quem irá dispor de seus veículos, da forma mais racional e eficiente para 

que a prestação seja cumprida. Posto isso, subsidiariamente, sequer possível alegar 

pretensa locação de bens, nos termos do Art. 565 do CC  

“Art. 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo 

determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.”  

Em primeiro lugar, apesar do carro ir em direção de quem requisita ao ser 

chamado, ele não é dado ao contratante, o automóvel é somente um instrumento 

que realizará o transporte do passageiro de ponto A ao ponto B.  

Em segundo lugar, não há o uso e gozo da coisa, no sentido dado pela 

legislação civil; o contratante da Recorrente depende do esforço de outras pessoas 

para ter acesso ao carro autônomo, uma vez que a utilização do aplicativo não é 

somente subsidiária à solicitação do veículo se não substancial para que a atividade 

se dê lugar, sendo entre si inseparáveis.  

Ademais, o carro autônomo, por saber quais rotas são perigosas ou inviáveis 

- como exposto previamente - deve ser atualizado regularmente com dados de 

trânsito e ser programado para processar tais dados para fazer a melhor decisão 

possível. Somente a partir dessa operação que é possível que o carro possa 

transladar passageiros pela cidade assim como o modelo de negócios exige. 

  

B. DA UTILIDADE DA PRESTAÇÃO  

 

De forma objetiva, o serviço da Recorrente possui o seguinte desenho: os 

passageiros querem ser transportados de um lugar a outro e, visando atender essa 
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necessidade, utilizam serviços da Recorrente, que receberá uma contraprestação 

econômica feito.  

Ao atender a demanda do passageiro, de ser transportado de um lugar para 

o outro, com um resultado esperado e satisfatório, como havia se acordado, a 

prestação se torna útil. Com isto, a contraprestação econômica é legítima.  

A utilidade, portanto, assume uma posição fundamental para o entendimento 

do conceito de serviço sendo tão importante quanto o conceito cível desta 

atividade. Isso é reforçado pelo voto do Ministro Luiz Fux, no RE 651.703, in verbis:  

“Por decorrência lógica, a utilização da expressão ‘de qualquer natureza’ no 

art. 156, III, da CRFB/88, para conferir maior amplitude semântica a termo a qual 

leve a ampliação de competência tributária não é novidade na carta constitucional 

(...)Sob este ângulo, o conceito de prestação de serviços não tem por premissa a 

configuração dada pelo Direito Civil, mas relacionado ao oferecimento de uma 

utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades (STF, RE 651.703/PR, 

rel. Min. Luiz Fux, 29/09/2016)  

O mais importante é como se realiza a prestação, para que haja (prestare). É 

a utilidade produzida ao passageiro que constitui a prestação do serviço. Como 

elencado por Aires F. Barreto, in verbis:  

“Decompondo as cláusulas desse conceito, tem-se  
 

(...)  

C. Produtiva de utilidade: o resultado ou objeto da atividade é útil e, por isso, desejável 

e querido pelo destinatário. O comportamento do prestador tende suprir ou preencher 

uma carência, deficiência, lacuna ou falta sentida pelo destinatário. O comportamento 

vem produzir a utilidade carente. Tal utilidade pode ser material ou não. A circunstância 

do resultado do comportamento ser material ou imaterial é irrelevante.5 

 

Analisando o caso em questão, a Recorrente atende à uma necessidade do 

passageiro (adimplemento da obrigação), de forma tão satisfatória que o incentiva 

a utilizar seu serviço mais vezes, para distâncias cada vez maiores e por mais 

tempo. Daí a precificação dinâmica do serviço.  

 

                                                     
5  BARRETO, Aires F. “ISS NA CONTITUIÇÃO E NA LEI”. Editora Dialética.  
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II.4 CONCLUSÕES  

 

Ante o exposto acima, é de se concluir que:  

a. A atividade realizada pela Recorrente deve ser enquadrada no conceito de 

serviço de transporte remunerado privado individual intramunicipal, passível de 

tributação nos termos do item 16.02 da LC nº 116/03;  

b. O conceito constitucional de prestação de serviço não está adstrito ao 

conceito de obrigação de fazer trazido pelo Direito de Civil, mas também à produção 

de utilidade a outrem, mediante remuneração econômica, como visto nos Recursos 

Extraordinários nºs 547.245 (leasing) e 651.703 (operadoras de plano de saúde) e 

mais recentemente no Recurso Extraordinário nº 603.136 (franquias);  

c. A atividade da Recorrente não está restrita à locação de veículos, uma vez 

que não há uso e gozo do bem pelo usuário; e  

d. A obrigação de transportar é uma obrigação de resultado. Dessa forma , o 

fundamental é que o resultado da prestação deve ocorrer, da forma que se foi 

acordada, para que a obrigação seja adimplida. E isto ocorre no caso da Recorrente.  

 

III. DOS PEDIDOS  

 

Frente ao exposto no presente Memorial, a Recorrida reitera o pedido 

formulado nas suas Contrarrazões para que seja negado provimento ao Recurso 

Extraordinário interposto pela Recorrente, mantendo-se integralmente o V. Acórdão 

proferido pelo Tribunal a quo que acertadamente reconheceu como devida a 

incidência do ISS sobre a atividade de disponibilização de veículos aos usuários da 

plataforma da Recorrente para sua locomoção dentro do Município.  

Local, data.  

Advogado (a)  

OAB XX XXXX  

 
DAS LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES UTILIZADAS  
 
Art.: artigo.  
 
CC: Código Civil.  
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CF: Constituição Federal.  
 
CTN: Código Tributário Nacional.  
 
ISS: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  
 
LC 116/2003 ou LC: Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003.  
 
STF: Supremo Tribunal Federal.  
 
RE: Recurso Extraordinário  
 
ADI: Ação Direta de Inconstitucionalidade  
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1 SÍNTESE DOS FATOS 

 

A Fazenda Pública do Município, ora recorrida, lavrou auto de infração contra 

a pessoa jurídica VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA, ora recorrente, em razão 

do não recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) 

incidente sobre a prestação de serviço de transporte individual de passageiros.  

A recorrente, irresignada com a cobrança, defende não ter concretizado o 

aspecto material da hipótese de incidência do referido imposto, uma vez que sua 

atividade negocial consistiria em “locação de automóveis autônomos”, e não em 

“prestação de serviço de transporte individual de passageiros”. O egrégio Tribunal 

de Justiça considerou a tese da recorrente implausível e manteve a validade do auto 

de infração lavrado pela recorrida, o que motivou a recorrente a interpor recurso 

extraordinário a essa corte suprema com o argumento de que teria ocorrido uma 

violação ao art. 156, III, da Constituição Federal.  

Contudo, não há nenhuma violação à competência constitucional tributária 

sendo praticada pela recorrida, pois a atividade negocial da recorrente enquadra-se 

perfeitamente no item 16.02 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, 

de 31 de julho de 2003 (“Outros serviços de transporte de natureza municipal”).  

Uma breve descrição da atividade negocial exercida pela recorrente é 

relevante para a compreensão da controvérsia jurídica.   

A recorrente disponibiliza veículos de condução inteiramente autônoma (nível 

5, ou seja, o maior da escala de automação) para o transporte de passageiros por 

meio de aplicativo criado sob encomenda para a sociedade empresária. O software 

do aplicativo conecta o  dispositivo do usuário diretamente ao sistema de controle 

do veículo, que, após receber um  comando da plataforma digital, dirige-se ao local 

de origem do usuário para buscá-lo e  conduzi-lo ao destino previamente 

programado. O valor dessa viagem é calculado com base na distância percorrida e 

no seu tempo de duração, sendo o pagamento realizado por meio de cartão de 

crédito já cadastrado no aplicativo por parte do usuário.  

Em suma: a recorrente fornece serviço idêntico ao “serviço de táxi” por meio 
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do seu aplicativo. A única diferença entre ambas as atividades é que, no caso da 

atividade realizada pela recorrente, não existe “motorista humano”, já que o veículo 

é totalmente conduzido por um software. Essa distinção tem sido explorada pela 

recorrente como um “trunfo” para tentar escapar à tributação. Porém, conforme será 

demonstrado, tal distinção não tem nenhuma relevância para a concreção do 

aspecto material do ISSQN, uma vez que o  vocábulo “serviço”, para fins de 

incidência do ISSQN, abarca todos os negócios jurídicos que se apresentem, no 

mundo fático-econômico, como prestações de fornecimento de uma utilidade de 

natureza não-material a alguém, sendo irrelevante para a sua  caracterização a 

existência, ou não, de esforço humano direto. É o que passamos a demonstrar.   

 

2 DA LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO ANTE A CONCRETIZAÇÃO DA HIPÓTESE 

DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ISSQN   

 

O auto de infração lavrado pela recorrida é plenamente válido, uma vez que 

restam caracterizados, in casu, os aspectos material, espacial, temporal e pessoal 

da hipótese de incidência tributária do ISSQN.  

No que tange ao aspecto pessoal, o sujeito passivo é o prestador do serviço, 

ou seja, a sociedade VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA, que, por ser a 

proprietária do software que conduz os veículos, reveste-se da condição que seria 

própria do “motorista humano”. Já o sujeito ativo do tributo é o munícipio no qual 

ocorreram as corridas.  

O aspecto espacial, que é o elemento que referencia o local da ocorrência do 

fato tipificado na lei tributária1, concretiza-se, notadamente, no município em que o 

serviço é  prestado pela recorrente. Ora, depreende-se da análise dos autos que o 

transporte só pode ocorrer dentro dos limites do município em questão. Em outras 

palavras, o prestador e o contratante encontram-se na mesma cidade em que o 

serviço se inicia e se finda.  

Por fim, no que se refere ao aspecto temporal do ISSQN, sabe-se que a regra 

geral de determinação do momento em que se considera ocorrida sua hipótese de 

                                                     
1 HARADA, Kiyoshi. ISS Doutrina e Prática. 2 ed. reformulada, revista e ampliada. São Paulo: Atlas 
S.A.,  2014, p. 49.  
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incidência tributária é veiculada pelo art. 116 do Código Tributário Nacional (CTN)2. 

In casu, trata-se de um serviço que, para que haja o nascimento da obrigação 

tributária, exige que seja finalizada a prestação de transportar o usuário. Logo, no 

presente caso, o aspecto temporal resta preenchido quando o usuário chega ao seu 

destino e a corrida é encerrada.  

Comprovado o preenchimento dos aspectos pessoal, espacial e temporal da 

hipótese de incidência do ISSQN, cabe tecer considerações mais profundas acerca 

do preenchimento do aspecto material do aludido imposto, já que este é o cerne da 

divergência entre recorrente e recorrida.  

 

2.1 APROFUNDAMENTO DO ASPECTO MATERIAL  

 

A decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça considerou, 

corretamente, que a atividade desenvolvida pela recorrente consiste em um “serviço 

de transporte municipal de passageiros” realizado através de veículos autônomos, 

uma vez que tal serviço está semanticamente abarcado pelo item “16.02 - outros 

serviços de transporte de natureza  municipal” da lista anexa à Lei Complementar 

nº 116/033 , não havendo que se falar em  descabimento de ISSQN. Contudo, a 

recorrente insurge-se contra tal entendimento, por considerar que sua atividade 

negocial se caracteriza como “locação de automóveis” e que não haveria o “esforço 

humano” supostamente exigível na prestação de serviços.   

Todavia, o que “importa” para o deslinde da controvérsia é a identificação do 

núcleo do serviço prestado, que seria, no caso, o deslocamento do passageiro para 

um destino específico e previamente selecionado, tendo como contraprestação uma 

remuneração  auferida “por distância e percurso”. Características específicas desse 

contrato (tais como a utilização de um software para conduzir o veículo, em vez de 

um “motorista humano”) não desnaturam a “essência” da atividade praticada pela 

recorrente, que é, evidentemente, “transportar passageiros”.   

Nesse sentido, serão desenvolvidos, nos próximos tópicos, os seguintes 

                                                     
2  BRASIL. Lei Nº 5.172, De 25 De Outubro De 1966. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm Acesso: Acesso em: 25 ago. 2020 
3  BRASIL. Lei Complementar Nº 116, De 31 De Julho De 2003. Disponivel em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm. Acesso em: 28 ago. 2020 
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argumentos:  (i) a expressão “serviço” apresenta-se como um “tipo constitucional”, 

devendo,  portanto, ser aferido se a “imagem global” do negócio praticado pela 

recorrente amolda-se ao  que o constituinte originário chamou de “serviços de 

qualquer natureza” (tópico 2.1.1); (ii) compreender as características incidentais que 

formam a figura global dos  “serviços de qualquer natureza” exige que se leve em 

consideração a “vontade do  constituinte” em atribuir aos municípios a receita 

oriunda do “serviço de transporte de  passageiros” (tópico 2.1.2);  

(iii) a “repartição de receitas” entre os entes federativos implica a 

residualidade do ISSQN para tributar manifestações de capacidade contributiva que 

não estejam abarcadas pelo ICMS, pelo IPI ou pelo IOF (tópico 2.1.3);  

(iv) uma análise do histórico jurisprudencial dessa corte confirma todas as 

premissas formuladas nos itens anteriores, uma vez que se firmou o entendimento 

de que a compreensão do termo “serviços” é realizada por meio da dicotomia bem 

material/bem imaterial (tópico 2.1.4 e tópico 2.1.5);  

(v) ainda que se compreenda que o termo “serviços” deve ser compreendido 

por meio da dicotomia obrigação de dar/obrigação de fazer, não se exige “um 

esforço humano” para a  concreção da obrigação de fazer. De todo modo, ainda que 

se exigisse “esforço humano”, vislumbra-se, no presente caso, a existência de tal 

esforço nas atividades-meio essenciais ao  exercício da atividade-fim (tópicos 2.1.6 

e 2.1.7); e  

(vi) uma vez que não é possível enquadrar a atividade negocial da recorrente 

como “realização de contratos de locação de veículos automotivos”, confirma-se 

que a única  caracterização viável de tal atividade é como “prestação de serviços de 

transportes de  passageiros” (tópico 2.1.8).  

 

2.1.1 Serviço como um tipo constitucional  

 

De plano, faz-se necessário registrar que a Constituição Federal de 1988 e a 

legislação infraconstitucional utilizam o termo “serviço” em sentido amplo, ou seja, 

atinente à realidade econômica e, consequentemente, compatível com uma 

adequação contínua às  inovações tecnológicas disruptivas. Para uma melhor 

compreensão da discussão em voga, destaca-se que a CF/88 se valeu de um tipo 

ao utilizar o termo “serviço” no art. 156, III, visto que não trouxe, em momento 



 

 

 

 

Equipe 414 – Fazenda Municipal   | 997 

 

 

algum, uma definição clara que indicasse todas as suas notas constitutivas. Senão, 

vejamos.  

De acordo com Karl Larenz, os tipos são descrições que intencionam formar 

uma imagem global, o que demanda uma interpretação teleológica, ou seja, que 

permita a  compreensão da finalidade que se quer alcançar com a utilização do 

termo.4 Sendo  assim, apresentam-se na “descrição do tipo” elementos incidentais 

que podem aparecer,  ou não, nas situações que a ele se amoldam. Uma comparação 

entre duas situações coordenadas a um mesmo tipo pode resultar na percepção de 

que elementos encontrados em uma delas não estejam presentes na outra, 

justamente porque a configuração concreta de tipos não demanda o preenchimento 

de um conjunto finito de elementos essenciais. Descrever um tipo, portanto, é uma 

atividade que envolve a apresentação de traços indiciários, os quais servem como 

meras “pistas” para a coordenação de eventos concretos à finalidade a ele 

vinculada. Diferentemente, um evento concreto precisa preencher todas as notas 

características da definição de um conceito para nele se encaixar5, visto que “só se 

pode falar  de um «conceito» em sentido estrito quando for possível defini-lo 

claramente, mediante a indicação exaustiva de todas as notas distintivas que o 

caracterizam”6. Assumidas tais premissas, depreende-se da redação do art. 156, III, 

que não há nenhuma disposição de características essenciais que configure uma 

definição sobre o vocábulo “serviço” na CF/88. Trata-se, portanto, de um tipo 

constitucional.   

Nesse mesmo sentido se posiciona Luís Eduardo Schoueri, para quem a 

CF/88 se utiliza de tipos na repartição de competências para instituição dos tributos, 

justamente porque, se de conceitos se utilizasse, não haveria a previsão, no seu art. 

146, I e III, para que lei complementar dispusesse sobre conflitos de competência e 

estabelecesse normas gerais em matéria de legislação tributária. Dito de outro 

modo, se a Constituição se utilizasse de “conceitos” na repartição de competências 

tributárias, não seria necessário fazer remissão à competência de lei complementar 

para dispor sobre tais matérias, uma vez que esses temas já estariam perfeitamente 

                                                     
4 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3ª ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1997. p. 
302 e 307.  
5 Ibidem. p. 302 e 307.  
6 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3ª ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1997. p. 300   
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delimitados pela CF/88.7 

Deve-se destacar, ainda, que a legislação infraconstitucional tributária 

também não  traz uma definição de serviço. A LC nº 116/03, por exemplo, traz na 

redação de seu artigo 1º  tão somente que o ISSQN tem como fato gerador as 

prestações de serviços que estão  presentes na lista anexa, não realizando uma 

conceituação do vocábulo “serviço”. Nesse sentido, posiciona-se o Ministro Eros 

Grau no RE 547.245/SC:  

A lei complementar não define o que é serviço, apenas o declara, para os fins 

do inciso III do art. 156 da Constituição. Não o inventa, simplesmente descobre o 

que é serviço para os efeitos do inciso III do art. 156 da Constituição.8  

Além disso, o rol taxativo apresentado na referida lista, em muitos momentos, 

apresenta vários dos itens de maneira tipológica, comportando uma flexibilidade de 

interpretação. Demonstra-se, portanto, que o objetivo do legislador era adequar a 

lista  anexa de serviços à “realidade atual”, como pontuou o Ministro Luiz Fux no RE  

651.703/PR:  

24. A LC nº 116/2003 teve por objetivo ampliar o campo de incidência do 

ISSQN, principalmente no sentido de adaptar a sua anexa lista de serviços à 

realidade atual, relacionando numerosas atividades que não constavam dos atos 

legais antecedentes.9  

Registre-se, ainda, que o princípio da legalidade no direito tributário não é 

violado  pela compreensão de que os elementos utilizados pela CF/88 para a 

definição dos fatos  geradores de tributos são de caráter tipológico. Ora, o aludido 

princípio visa, tão somente, a “exigir que o executivo não crie tributos ex nihilo (do 

nada), sem que haja autorização legislativa” 10 , o que em nada interfere no 

                                                     
7 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 261 e 262.  
8  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 547.245/SC. Rel. Min. Eros Grau, 
julgamento em 2-12-2009, Plenário, DJE de 5-3-2010. Disponível em:  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=609062. Acesso em: 
02/09/2020. 
9   BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 651.703/PR. Rel. Min. Luiz Fux, 
julgamento em  28-02-2019, Plenário, DJe 07-05-2019. Disponivel em:  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12788517. 
10   ROCHA, Sergio André. A Deslegalização no Direito Tributário Brasileiro Contemporâneo – 
Segurança  Jurídica, Legalidade, Conceitos Indeterminados, Tipicidade e Liberdade de Conformação 
da Administração  Publica. In: RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, Sergio André. Legalidade e Tipicidade 
No Direito Tributário.  São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 252. 
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entendimento de que a realidade comporta textos  abertos devido à própria 

peculiaridade da linguagem. Ao contrário: a utilização de “tipos” pela Constituição 

garante mais segurança jurídica, pois tal técnica legislativa permite que as 

intenções originais dos constituintes se mantenham “estáveis” mesmo que o 

“mundo fático e econômico” se modifique. Em outras palavras, na interpretação 

“tipológica”, os “conceitos  evoluem” para que as “intenções normativas originais” 

sejam mantidas e as expectativas  dos cidadãos não sejam quebradas, argumento 

que será desenvolvido com maior  profundidade no tópico 2.1.2.   

A interpretação flexível e atualizadora acima descrita encontra respaldo em 

uma hermenêutica atenta à técnica legislativa adotada tanto pelo constituinte 

quanto pelo infraconstitucional. Primeiro, deve-se tomar em consideração que o 

legislador constituinte optou por inserir no nome do tributo ISSQN a expressão 

“qualquer natureza”. Demonstrou, assim, entender que, com a evolução da 

sociedade, novas características incidentais que configurassem a atividade de 

“prestação de serviços” poderiam surgir, nem por isso deixando  de ser 

consideradas “serviços” para fins de incidência de ISSQN.  

Ademais, a redação do subitem 16.02 (“outros serviços de transporte de 

natureza municipal”) também demonstra a ampliação da moldura semântica do 

termo “serviços de transporte” para abarcar “qualquer coisa” que se assemelhe ao 

modelo econômico negocial que é tradicionalmente alcunhado de “serviços de 

transporte”.   

Portanto, conclui-se que (i) a CF/88, por não trazer elencadas características 

essenciais  que indicariam a presença de conceitos, utiliza-se de tipos na repartição 

de competências  para instituição dos tributos, como ocorreu com o termo “serviço”; 

(ii) a lista anexa da Lei  Complementar n. 166/03 também se utiliza de tipos, como 

fica claro pelo uso da expressão  “outros serviços de transporte de natureza 

municipal” no item 16.02; e (iii) o princípio da  legalidade tributária não é violado pela 

utilização de “tipos”, pois ele visa a garantir tão  somente que o Executivo não crie 

tributos ex nihilo, o que se assegura, justamente, por meio  da manutenção das 

“intenções normativas originais” dos constituintes.  

Nesse ponto, resta compreender qual teria sido a compreensão global do 

constituinte originário acerca da expressão “serviços de qualquer natureza” para 

fins de  repartição de competência tributária, de modo a mantê-la intacta mesmo 
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em face das inovações tecnológicas.  

Inicialmente, o intérprete, para conferir sentido à expressão “serviços de 

qualquer natureza, é remetido, por força dos arts. 10911 e 11012 do CTN, ao direito 

privado vigente à época da promulgação da CF/88. À primeira vista, encontra-se 

uma dificuldade: o Código Civil de 1916 não utiliza a expressão “prestação de 

serviços de qualquer natureza”, referindo se, em vez disso, ao contrato de “locação 

de serviços” (art. 1.216 e ss.). Uma vez que o constituinte originário utilizou uma 

expressão que não possuía correlação com o principal instrumento legislativo de 

direito privado da época, é possível argumentar que o “sentido” da expressão 

“serviços de qualquer natureza” deve ser buscado diretamente no que o “mundo 

fático-econômico” entendia como “serviço”. Em outras palavras, o termo “serviço”, 

quando utilizado pelo constituinte, seria oriundo da atividade econômica, e não do 

formalismo conceitual civilista. Nesse sentido, Bernardo de Moraes, desde a década 

de 80, declara:   

Devemos salientar, desde logo, que a Emenda Constitucional n. 18 de 1965, 

ao adotar nova discriminação de rendas tributárias, não batizou imposto 

algum.Aceitando critério mais econômico do que jurídico, a referida Emenda deixou 

de lado nomem juris dos tributos, fazendo a distribuição da competência fiscal 

através de títulos genéricos, que exprimem os fatos econômico aptos a servirem de 

base para  a tributação. A preocupação do legislador constituinte foi a de dar maior  

flexibilidade ao sistema tributário, apresentando apenas o objeto de cada importo.  

(grifos nossos)13.  

A adoção de um “critério econômico”, assim, orienta o intérprete para que, 

durante a densificação do "tipo constitucional” “serviços de qualquer natureza”, 

sejam destacados os traços indiciários economicamente relevantes para que uma 

atividade negocial possua “essência” de “serviço”. E qual seria, finalmente, o sentido 

de “serviços” fornecido pela economia? Alberto Macedo esclarece que “o conceito 

                                                     
11   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.  
12   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.  
13 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e prática do imposto sobre serviços. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1984. p.71 
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de serviços na Economia” seria semanticamente vago, caracterizando-se pelo 

“conjunto de atividades econômicas que não consubstanciam, como produtos, bens 

materiais. 14  Em outras palavras, “serviços”  abrangeriam qualquer atividade 

econômica consistente em prestações de utilidade imaterial.  A compreensão acima 

descrita está de acordo com os termos da Lei nº 12.587, de 2012, que institui as 

diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Tal lei considera que o 

transporte remunerado privado individual de passageiros consiste no  “serviço 

remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização 

de  viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por 

usuários  previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de 

comunicação em rede”15.  Dito isso, sabe-se que a recorrente adquiriu diversos 

veículos de condução inteiramente autônoma e uma plataforma por meio da qual os 

seus clientes podem solicitar um desses veículos. Sendo registrada a solicitação, 

os carros chegam ao encontro dos usuários no local de origem e os conduzem aos 

destinos indicados. Ora, que outra atividade estaria sendo prestada in casu, senão 

exatamente o serviço de transporte? Não restam dúvidas quanto ao fato de que a 

atividade desenvolvida pela sociedade empresária amolda-se perfeitamente ao 

conceito de transporte previsto na Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é um 

importante instrumento regulatório da atividade econômica tributada pelo item 

16.02.  Note-se que todos os requisitos trazidos pela lei mencionada estão 

presentes no caso  concreto, uma vez que: (i) mediante o pagamento do valor 

estipulado, o usuário  cadastrado no aplicativo da recorrida é conduzido do endereço 

de onde fez a chamada  ao destino selecionado; (ii) cuida-se de serviço não aberto 

ao público para viagem  individualizada ou compartilhada, dado que são os clientes 

que indicam o destino para o  qual desejam ser conduzidos; e (iii) as viagens são 

realizadas apenas dentro do  município em que a sociedade empresária recorrente 

possui sede e oferece as chamadas.  Dito de outro modo, considerando não apenas 

que a sociedade empresária disponibiliza  veículos para o transporte de pessoas 

                                                     
14   MACEDO, Alberto. ISS - O Conceito Econômico de Serviços Já Foi Juridicizado Há Tempos 
Também pelo Direito Privado. In: XII Congresso Nacional de Estudos Tributários - Direito Tributário 
e os Novos Horizontes  do Processo. MACEDO, Alberto [et al]. - São Paulo: Editora Noeses, 2015, p. 
71/79. 
15   BRASIL. Lei Nº 12.587, De 3 De Janeiro de 2012. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm. Acesso em: 25 ago. 
2020 
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mediante pagamento, mas também que as viagens são realizadas apenas dentro do 

Município, verifica-se a subsunção do fato ao item 16.02 da  Lista Anexa, de modo 

que a hipótese de incidência do ISSQN foi perfectibilizada.  De todo modo, ainda que 

não se compreenda que o direito constitucional poderia se utilizar de acepções 

vindas “diretamente” do campo da Economia, percebe-se que o direito privado 

vigente à época compreendia o termo “serviço” em termos igualmente 

“econômicos”. O direito privado, como se sabe, vinha passando há décadas por um 

processo de rejeição do formalismo conceitual rígido e reconhecendo o predomínio 

dos “fatos contra os códigos”, de modo a absorver os conteúdos oriundos do mundo 

econômico. Tanto é que, em 1990, o Código de Defesa do Consumidor (CDC)16  

tornou explícita essa “virada pragmática”,  positivando um sentido econômico para 

o termo “serviços”. Veja-se: Art. 3º (omissis)   

§2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.  

Compreende-se, à luz dos arts. 109 e 110 do CTN, que essa abordagem da 

noção de serviço pelo CDC pode ser aplicada para auxiliar a interpretação e a 

aplicação dos tipos utilizados pelo direito constitucional tributário. Ora, o que se 

encontra no CDC é uma descrição tipológica condizente com o que foi assumido 

pela CF/88, já que traduz uma “realidade econômica” assumida pelo direito civil 

vigente no final da década de 80, além de não encontrar divergência na legislação 

complementar tributária.  

Em linha semelhante, consta do Parecer n⁰2.773/07 da Procuradoria Geral da  

Fazenda Nacional que o CDC é aplicável para fins de atribuição de sentido à 

expressão “prestação de serviços”. Vejam:  

53. Não fosse tudo quanto já foi exposto, adiciona-se que é usual, mesmo no 

linguajar jurídico, referir-se ao conjunto de relações jurídicas estabelecidas entre um 

banco e um cliente como ‘‘prestação de serviço’’. Assim, v.g., a clássica expressão 

serviços bancária possui larga utilização em direito bancário, para referir-se 

inclusive a operações bancárias típicas. A própria legislação utiliza-se 

propositalmente da expressão ‘prestação de serviço’ para referir-se à atividade 

                                                     
16   BRASIL. Lei Nº 8.078, De 11 De Setembro De 1990. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 30 ago. 2020  
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bancária. Nesse sentido, o art. 52⁰ e o §2⁰ do art. 3⁰ do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei. N. 8.078, de 1990).17 

Para que não restem dúvidas da aplicação do conceito de serviço trazido pela 

legislação consumerista, há que se ressaltar que a atividade exercida pela 

recorrente pressupõe o estabelecimento de relações de consumo, uma vez que: (i) a 

sociedade empresária Vá e  Volte para uma Vida Não LTDA, por ser pessoa jurídica 

de direito privado nacional que  presta o serviço de transporte de passageiros, é 

fornecedora (art. 3 caput do CDC); (ii) os  passageiros (pessoas naturais) utilizam o 

serviço como destinatários finais (art. 2 do CDC);  e (iii) existe um serviço, pois este 

é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração (art. 

3, §2 do CDC) – no caso, o transporte é uma atividade fornecida  no mercado por 

meio de pagamento de uma remuneração estabelecida com base na distância  

percorrida e no tempo de deslocamento. 18  Também é importante salientar que, 

embora as  descrições doutrinárias do direito privado da época em que a noção de 

"serviço” foi descrita  pelo CDC não mencionassem explicitamente os serviços 

prestados por inteligência  artificial – em face da incipiência dessa tecnologia 

àquele tempo – sabe-se que o termo só  exige que exista uma atividade remunerada 

fornecida no mercado de consumo, não  havendo qualquer óbice para a 

coordenação de um serviço que envolva tal aporte tecnológico  seja coordenado ao 

art. 3o, par. 2o, do mencionado diploma normativo.  

De todo modo, ainda que se entendesse que a descrição de serviço oferecida 

pelo CDC não seria aplicável ao problema jurídico ora abordado pelo fato de tal lei 

ser posterior à Constituição Federal, deve-se compreender, no mínimo, que a 

abordagem tipológica realizada pela legislação consumerista é representativa da 

“compreensão civilista” dominante no final da década de 80 no Brasil, a qual traduz 

exatamente o sentido de “serviços” conferido à época pela prática econômica. Em 

outras palavras, tanto uma compreensão economicista quanto uma compreensão 

civilista do termo “serviços” conduzem a uma mesma conclusão: a interpretação do 

                                                     
17  Parecer de n⁰ 2.773/07 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional In: BERGAMINI, Adolpho. 
Coleção Curso de Tributos Indiretos Volume III ISS, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 
18  TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor : direito 
material  e processual. 6.ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017. 
pg 54, 55, 61. 
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que é serviço deve ser ampla, flexível e de acordo com a realidade econômica.   

 

2.1.2 Da manutenção da repartição de receitas  

 

Restando demonstrado que a expressão “serviços de qualquer natureza” é 

um “tipo” apreendido pela “realidade econômica”, cabe demonstrar, agora, que a sua 

“densificação” em concreto exige uma referência ao télos normativo das 

disposições constitucionais que delimitam as competências tributárias dos entes 

federativos, de modo que se possa conservar, nas “situações atuais”, exatamente a 

mesma “intenção normativa” que motivou o constituinte  originário.   

A adequação contínua dos termos e expressões utilizados pelo sistema 

constitucional tributário às inovações econômico-tecnológicas justifica-se pela 

necessidade de equilíbrio do sistema de repartição de receitas, refletindo-se, em 

ultima ratio, na preservação do pacto federativo, da autogestão econômica e da 

autonomia administrativa dos entes federados. Ora, a opção legislativa de realizar a 

repartição das receitas tributárias nada mais é do que uma forma de instaurar o 

equilíbrio entre os entes.19 Neste sentido, a CF/88, em seu art.  156, incisos I a III, 

dispõe sobre a competência tributária municipal e, desta forma, determina sobre 

quais fatos geradores poderão os municípios instituir e recolher impostos.  

É perceptível, assim, que a “vontade do legislador constituinte” (na acepção 

teleológica concebida por Philipp Heck20) foi direcionar a arrecadação de receita 

decorrente do serviço de transporte de natureza municipal para os cofres públicos 

dos municípios. No caso concreto, sabemos que a atividade negocial praticada pela 

recorrente se trata de “serviço de transporte individual de passageiros” porque 

alcança exatamente o mesmo público que utiliza o “serviço de táxi”. Em outras 

palavras: a atividade negocial praticada pela recorrida “concorre” com a atividade 

praticada, por exemplo, por taxistas, que são os clássicos "prestadores de serviço 

de transporte individual de passageiros”. A pessoa que não possui veículo próprio e 

que precisa se locomover de maneira rápida e eficiente, tradicionalmente, 

                                                     
19 ABRAHAM, Marcus. Curso de direito financeiro brasileiro. 5 ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: 
Forense 2018. p. 143.  
20  COSTA, Alexandre Araujo. Direito e Método: diálogos entre a hermenêutica filosófica e a 
hermenêutica jurídica. 2008. f. Tese (Doutorado em Direito). Universidade de Brasília UnB. Brasília. 
2008. p. 189. 
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contrataria um taxista. Hoje, contudo, essa mesma pessoa pode chamar um carro 

da VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. para obter exatamente a mesma 

“utilidade” que objetivava com o táxi. Não faz sentido, então, que haja a tributação 

do negócio entabulado com o taxista, mas não haja a tributação do negócio 

entabulado com a recorrida, pois, se metade das pessoas que “pegariam um táxi”, 

passassem a “chamar um veículo autônomo pelo aplicativo da recorrida”, metade 

da receita referente aos “serviços de transporte individual de passageiros” seria 

perdida pelo Município. Isso implicaria, portanto, em um grave desequilíbrio do 

pacto federativo no que toca à repartição de receitas tributárias e, 

consequentemente, das finanças municipais.   

Nesse ponto, cabe ressaltar que, como leciona Karl-Heinz Strache21, o tipo 

não apresenta limites à sua descrição e, por isso, consegue “evoluir” com o tempo, 

de modo  que é possível a prática de uma interpretação que adapte e atualize 

características incidentais  das figuras jurídicas em nome da preservação das 

intenções originais dos legisladores constituintes. Ou seja, a utilização de “tipos” 

pela CF/88 permite uma contínua interação com a realidade social sem que se 

desvirtue aquilo que foi decidido pelo constituinte.  Essa contínua interação com a 

realidade social é necessária para que haja uma compatibilidade dos fatos com o 

mundo abstrato das normas, já que é o direito que se  amolda aos fatos, e não o 

oposto. Ao se utilizar de tipos, portanto, o constituinte originário tornou, de maneira 

intencional, mais viável esse processo de adaptação dos termos e  expressões, 

reconhecendo que a realidade fática poderia ensejar novas interpretações dos  

termos e/ou expressões utilizados pela CF/88, sempre com o objetivo de 

manutenção da  estabilidade normativa. Nesse sentido, merece especial atenção 

outra afirmação do ministro Luiz Fux, também realizada no contexto do julgamento 

do RE 651.703/PR:  

Por decorrência lógica, a utilização da expressão “de qualquer natureza” no 

art. 156,  III, da CRFB/88, para conferir maior amplitude semântica a termo a qual 

leve a  ampliação de competência tributária não é novidade na carta constitucional. 

Recurso  análogo foi utilizado pelo legislador constituinte quando, para alargar a 

competência  tributária do imposto de renda, incluiu o termo “proventos” no art. 153, 

                                                     
21  STRACHE, Karl-Heinz. Apud SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018. p. 259. 
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III, da  CRFB/88, o qual isoladamente considerado, tem o sentido apenas de 

remuneração de aposentadoria dos servidores públicos.22   

É, portanto, indubitável que se deve prezar permanentemente pelo 

cumprimento do que estabeleceu o constituinte, já que ele, ao adotar tipos 

constitucionais, deu margem para  que novas tecnologias, inclusive as que se 

utilizam da inteligência artificial, fossem  abrangidas pela tributação. Caso 

contrário, estar-se-ia causando danos inimagináveis ao  erário. Ora, vale lembrar 

que, conforme dados coletados do site “impostômetro”, os  municípios brasileiros 

arrecadaram, durante o exercício fiscal de 2019, um montante de R$  

142.510.303.710,00, sendo R$ 67.722.608.755,00 resultantes do ISSQN. Ou seja, a 

arrecadação oriunda da tributação dos serviços de qualquer natureza correspondeu 

a quase  50% da receita municipal anual.23  

Portanto, sendo irrefutável o impacto da arrecadação do ISSQN na Fazenda 

Pública municipal, resta claro o motivo pelo qual se deve buscar preservar a vontade 

do legislador (no sentido assumido por Philipp Heck) constitucional, garantindo-se 

o  recolhimento pelos municípios dos tributos incidentes sobre as atividades 

negociais que  possuem “natureza” de “serviços de transportes”, 

independentemente de avanços  tecnológicos que modifiquem aspectos acessórios 

à “essência” de tal atividade.  

 

2.1.3 Da residualidade do ISSQN   

 

Demonstrada a vontade do legislador de tributar os serviços de transporte 

através do  ISSQN, cabe ainda pontuar que a adequação contínua dos termos e 

expressões utilizados  pelo sistema constitucional tributário às inovações 

econômico-tecnológicas também se  justifica diante da característica de 

“residualidade” do aludido imposto.   

Consoante o entendimento consagrado nos votos dos ministros Luís Fux e 

                                                     
22  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 651.703/PR. Rel. Min. Luiz Fux, 
julgamento em 28-02-2019, Plenário, DJe 07-05-2019. Disponível em:  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12788517. Acesso em: 
02/09/2020  
23  IBPT: Impostometro. Disponível em: https://impostometro.com.br . Acesso em 02 de agosto de 
2020 . 
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Luiz Roberto Barroso no RE 651.703/PR, de 2016, o ISSQN é um imposto residual, 

de modo  que, na inexistência de mercadoria ou transação financeira, incide o 

referido imposto.  No caso em apreço, não se trata de hipótese de incidência de 

ICMS, visto que não há a figura da mercadoria2424 e muito menos a do serviço de 

transporte interestadual, intermunicipal ou de comunicação. Também não é o caso 

de incidência do Imposto Sobre  Operações Financeiras (IOF), pois este abarca 

operações de crédito, câmbio, seguros ou  relativas a títulos e valores mobiliários. 

Assim, dada a não incidência desses tributos, deve-se incidir o ISSQN, uma vez que 

foi gerado benefício ou utilidade economicamente relevante para terceiro.25 

Nesse sentido, cite-se o entendimento de Alberto Macedo:  

 

Essa adjetivação “de qualquer natureza”, aliás, faz muito mais sentido quando se 

entende que o constituinte incorporou o conceito econômico de serviços. (...) Tal  

vagueza, ao ser acompanhada da expressão “de qualquer natureza”, denota que é 

tributável pelo ISS toda a residualidade desse conceito no universo da atividade 

econômica, depois de afastados os serviços de comunicação e de transporte 

interestadual ou intermunicipal, tributáveis pelo ICMS; os serviços financeiros, 

tributáveis pelo IOF.26 (grifos nossos)  

 

O voto do Ministro Luiz Fux no RE 651.703/PR de 2016 também aponta 

exatamente nessa direção. Para o ministro, haverá incidência de ISS sempre que 

houver o oferecimento de uma utilidade para outrem no contexto do exercício de 

atividades prestadas com habitualidade e com intuito de lucro, conjugadas ou não 

com a entrega de bens ao tomador, desde que não sujeitas à incidência de ICMS e 

IOF. Já o Ministro Luís Roberto Barroso, em voto do mesmo julgado, frisou que a 

amplitude semântica da expressão  “qualquer natureza” revela a intenção do 

                                                     
24  Segundo Hugo de Brito Machado, mercadorias “(...) são coisas móveis. São coisas porque bens 
corpóreos, que valem por si e não pelo que representam. Coisas, portanto, em sentido restrito, no 
qual não se incluem os bens tais como os créditos, as ações, o dinheiro, entre outros”MACHADO, 
Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 39 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 389. 
25   BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 651.703/PR. Rel. Min. Luiz Fux, 
julgamento em 28-02-2019, Plenário, DJe 07-05-2019. Disponível em:  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12788517. Acesso em: 
02/09/2020  
26  MACEDO, Alberto. ISS - O Conceito Econômico de Serviços Já Foi Juridicizado Há Tempos 
Também pelo  Direito Privado. In: XII Congresso Nacional de Estudos Tributários - Direito Tributário 
e os Novos Horizontes  do Processo. MACEDO, Alberto [et all]. - São Paulo: Editora Noeses, 2015, p. 
71/79. 
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constituinte de abarcar todas as atividades  empresariais existentes no mercado 

cujos produtos possuam características semelhantes a  serviços sujeitos a 

remuneração e que não estejam englobadas nos campos de incidência do  ICMS e 

do IOF, buscando impedir a titularidade de imunidade de certas atividades em 

relação  à tributação.  

Por fim, impende salientar que a aplicação da perspectiva da residualidade 

do ISSQN vem ganhando extrema relevância, na medida em que seria injusto, sob o 

ponto de vista da justiça tributária, permitir a não incidência de impostos sobre o 

consumo sobre certas atividades pelo mero fato de elas serem vistas como 

“novidades” – como é o caso das  operações relacionadas à economia digital27e às 

tecnologias disruptivas, dentro das quais se  enquadra a situação aqui abordada. 

Inclusive, tal “injustiça tributária” resultaria em um desequilíbrio no que concerne à 

competição econômica, uma vez que a recorrente passaria a obter uma vantagem 

financeira significativa sobre os seus concorrentes, os quais precisariam onerar o 

preço da corrida com o valor do ISS.  

 

2.1.4 O histórico jurisprudencial relacionado a controvérsias envolvendo a 

incidência do ISSQN – dicotomias “obrigação de dar/obrigação de fazer” e “bens 

materiais/bens  imateriais”  

 

Tendo sido apresentados os pontos que demonstram a notória incidência de 

ISSQN in  casu, será resgatado, no presente tópico, o histórico jurisprudencial 

referente à definição  dos contornos jurídicos do termo “serviço” para fins de 

incidência de tal imposto  municipal. Em síntese, esta corte tem alternado seu 

posicionamento, ora definindo a materialidade constitucional do imposto a partir da 

dicotomia “obrigação de dar/obrigação de fazer”, ora a definindo com base na 

dicotomia “bem material/bem imaterial”.  Entretanto, convém, de pronto, pontuar 

que, qualquer que seja o paradigma dicotômico de compreensão adotado, o modelo 

de negócio desenvolvido pela recorrente caracteriza-se  como uma prestação de 

                                                     
27 MOSIMANN-HORN. Reflexos Do Julgamento Do Stf Sobre Incidência De Iss Nos Contratos De 
Franquia. Disponível em: https://mh.adv.br/reflexos-do-julgamento-do-stf-sobre-incidencia-de-
iss-nos-contratos-de franquia/ Acesso em: 29/07/2020. 
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serviços sujeita ao ISSQN, seja por consistir em uma “obrigação  de fazer”, seja por 

consubstanciar um “bem imaterial”, de modo que será possível  visualizar a perfeita 

legalidade do auto de infração lavrado contra a recorrida.   

O primeiro posicionamento desse Supremo Tribunal Federal a respeito do 

tema foi adotado quando do julgamento do RE 112.947-6/SP28, relativo à locação 

de guindastes e empilhadeiras, em 1987. Na ocasião, este tribunal confirmou que a 

locação de bens móveis estaria sujeita à incidência do ISSQN, com o argumento de 

que, nesse tipo de locação, o que se destaca não é apenas o uso e/ou gozo da coisa, 

mas a sua utilização na prestação de  um serviço. Nesse primeiro momento, 

portanto, entendeu-se que a materialidade do ISSQN envolve a prática da 

transmissão de um bem imaterial, inaugurando-se a  dicotomia “bem material/bem 

imaterial” para fins de incidência do referido imposto.  

Contudo, no julgamento do RE 116.121-3/SP, em 2000, após cerca de 30 

(trinta) anos acolhendo a incidência de ISSQN sobre a locação de bens móveis, esta 

corte mudou seu posicionamento e afastou a locação de bens móveis do campo de 

incidência do referido  imposto, interpretando o termo “serviço” tão somente à luz 

da noção privatista de “obrigação  de fazer”, que não se ajustaria à figura contratual 

da locação de bens móveis. A partir desse precedente, a contraposição entre as 

obrigações de dar e de fazer passou a ser utilizada no âmbito do direito tributário 

para dirimir o conflito de competência entre o ICMS (obrigações de dar) e o ISSQN 

(obrigações de fazer).  

Ocorre que, em 2009, no julgamento dos Recursos Extraordinários 

547.245/SC29 e  592.905/SC30, ambos de relatoria do Ministro Eros Grau, esta Nobre 

Corte, ao autorizar a  incidência do ISSQN nas operações de leasing financeiro e 

leaseback. passou a entender  que a interpretação da concepção de “serviço” no 

texto constitucional tem um sentido  mais amplo do que tão somente vinculado à 

                                                     
28  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 116.121-3/SP. Rel. Min. Octavio 
Gallotti,  julgamento em 11-10-2000, Plenário, DJE de 25-05-2001. Disponível em:  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=206139. Acesso em: 
02/09/2020  
29  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 547.245/SC. Rel. Min. Eros Grau, 
julgamento em 02-12-2009, Plenário, DJE de 04-03-2010. Disponível em:  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=609062. Acesso em: 
02/09/2020 
30 Ibidem 
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noção de “obrigação de fazer”. Restou  superado, assim, o seu precedente no RE 

116.121/SP, em que decidira pela adoção do termo  “serviço” como algo atrelado a 

uma obrigação de fazer. Nesse sentido, a transcrição do RE  547.245/SC, in verbis:  

 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS.   

ARRENDAMENTO MERCANTIL. OPERAÇÃO DE LEASING FINANCEIRO.   

ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. O arrendamento mercantil  compreende 

três modalidades, [i] o leasing operacional, [ii] o leasing financeiro e [iii] o chamado lease-

back. No primeiro caso há locação, nos outros dois, serviço. A  lei complementar não 

define o que é serviço, apenas o declara, para os fins do inciso III do artigo 156 da 

Constituição. Não o inventa, simplesmente descobre o que é serviço para os efeitos do 

inciso III do artigo 156 da Constituição. No arrendamento mercantil (leasing financeiro), 

contrato autônomo que não é misto, o núcleo é o financiamento, não uma prestação de 

dar. E financiamento é serviço, sobre o qual o ISS pode incidir, resultando irrelevante a 

existência de  uma compra nas hipóteses do leasing financeiro e do lease-back. Recurso 

extraordinário a que se dá provimento.  

 

Do mesmo modo, ao tratar das atividades das operadoras de planos privados 

de assistência à saúde (Plano de Saúde e Seguro-Saúde) em 2016, no RE 

651.703/PR, essa  Suprema Corte conferiu um tratamento mais amplo ao campo de 

incidência do ISSQN. Senão, vejamos:  

 

[...] 20. A classificação (obrigação de dar e obrigação de fazer) escapa à ratio  

que o legislador constitucional pretendeu alcançar, ao elencar os serviços no  texto 

constitucional tributáveis pelos impostos (v.g., serviços de comunicação – tributáveis 

pelo ICMS, art. 155, II, CRFB/88; serviços financeiros e securitários – tributáveis pelo IOF, 

art. 153, V, CRFB/88; e, residualmente, os demais serviços de qualquer natureza – 

tributáveis pelo ISSQN, art. 156. III, CRFB/88), qual seja, a de  captar todas as atividades 

empresariais cujos produtos fossem serviços sujeitos a remuneração no mercado. 21. 

Sob este ângulo, o conceito de prestação de serviços não tem por premissa a 

configuração dada pelo Direito Civil, mas relacionado ao oferecimento de uma utilidade 

para outrem, a partir de um  conjunto de atividades materiais ou imateriais, prestadas 

com habitualidade e intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não com a entrega de 

bens ao  tomador. [...] (grifos nossos).  

 

Portanto, quando do julgamento do recurso extraordinário acima 

mencionado, esta  Nobre Corte passou a abarcar, no âmbito interpretativo do termo 
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“serviço”, “todas as  atividades empresariais cujos produtos fossem serviços, como 

bens imateriais em  contraposição aos bens materiais, sujeitos a remuneração no 

mercado”.  

Apesar de os julgados mais recentes sobre o tema indicaram a superação da 

dicotomia  entre obrigação de fazer e obrigação de dar para fins de incidência de 

ISSQN ou de ICMS, em  2020, o STF retomou a referida discussão no RE 605.552/RS, 

que versava sobre a incidência  do ICMS e do ISS sobre produtos vendidos em 

farmácias de manipulação.3131 Verifica-se,  entretanto, que, embora a contraposição 

entre as obrigações de dar e de fazer para fins de  dirimir o conflito de competência 

entre o ISSQN e o ICMS tenha sido suscitada no âmbito do  supracitado precedente, 

a dicotomia “bem material/bem imaterial” para fins de incidência  do ISSQN não foi 

superada, visto que aquela classificação não é capaz de encerrar a  controvérsia 

quanto à incidência do imposto em toda e qualquer situação, sendo imperioso  

admitir que tais dicotomias não se excluem, mas, em verdade, complementam-se. 

De tal  maneira, atualmente, pode-se afirmar, em breve síntese, que o entendimento 

do que é  “serviço” está relacionado às obrigações de fazer em que há o 

oferecimento de uma  utilidade imaterial para outrem, com habitualidade e intuito 

de lucro.  

Fato é que qualquer que seja o posicionamento adotado, ou seja, (i) 

concebendo-se “serviço” como uma obrigação de fazer; ou (ii) admitindo-se 

“serviço” como obrigação de fornecer bens imateriais, de utilidade, ocorre a 

concretização do tipo no caso concreto. Isso porque, notadamente, está-se diante 

de um caso em que há a contratação de um serviço de conduzir o passageiro de um 

ponto ao outro, ou seja, uma obrigação de fazer. Além disso, não se vislumbra 

qualquer materialidade do bem, pois o que se visualiza é, única e  exclusivamente, 

uma atividade – no caso, o fornecimento da utilidade de transportar um passageiro.   

De todo modo, por rigor argumentativo, demonstraremos, nos dois próximos  

subtópicos, que: (i) a dicotomia “bem material/bem imaterial” é mais adequada para 

fins de  compreensão do sentido de “serviços” do que a dicotomia “obrigação de 

                                                     
31 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 605.552/RS. Rel. Min. Dias Toffoli. 
Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3792035. Acesso em: 
02/09/2020 
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dar/obrigação de  fazer”, uma vez que é mais “fiel” à narrativa jurisprudencial dessa 

Corte, às intenções  normativas do Constituinte e à tradição do direito, e; (ii) ainda 

que a dicotomia “obrigação de  dar/obrigação de fazer” fosse mais adequada, não é 

exigido um “esforço humano” para a  caracterização da obrigação de fazer. Portanto, 

é imperativa a conclusão de que, qualquer das dicotomias que se adote, restará 

configurada uma contratação de “serviço” e, sendo assim, é incontestável a 

incidência do ISSQN no presente caso.  

 

2.1.5 A dicotomia “bem imaterial/bem material” é a mais adequada para fins de 

compreensão do sentido de “serviços”  

 

Todos os argumentos que foram previamente utilizados ao longo dessas 

razões recursais conduzem, inevitavelmente, à conclusão de que a dicotomia “bem 

imaterial/bem material” traduz de maneira adequada o sentido do termo “serviços” 

e, mais especificamente,  o sentido da expressão “serviços de qualquer natureza”.   

Comecemos por lembrar que, no tópico 2.1.1, foi demonstrado que a CF/88 

recorre a um tipo constitucional ao utilizar a expressão ‘‘serviço de qualquer 

natureza’’, pois, dessa maneira, conseguiria abarcar as mais diversas 

manifestações econômicas de capacidade contributiva que tivessem “essência de 

serviço” para o mundo fático-econômico. Ora, quando se fala em “serviço”, na 

linguagem cotidiana (fática e econômica), faz-se referência, justamente, às 

utilidades imateriais que são obtidas no mercado. Nesse sentido, cite-se o 

entendimento proferido por Bernardo Ribeiro de Moraes, para quem ‘‘o ISS é, assim, 

um imposto sobre serviço de qualquer natureza, ou melhor, um imposto que recai 

sobre bens imateriais que circulam’’.32 De forma semelhante, leciona Luís Eduardo 

Schoueri que ‘‘serviço de qualquer natureza’’ não é uma obrigação de fazer. Defende 

o doutrinador que, a partir da tradição do direito e à luz do CTN, ‘‘serviço’’, nos 

termos constitucionais, é o fornecimento de bens imateriais de utilidade.33 

Ademais, conforme aludido no mesmo tópico, o art. 3, §2, do CDC aplica-se 

                                                     
32 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e prática do imposto sobre serviços. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1984, p. 84.  
33  Lição fornecida por Luís Eduardo Schoueri na aula 02 do Minicurso de Planejamento Tributário 
do IDP  online, na plataforma Zoom, em 28 de ago. de 2020 
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ao direito tributário por ser uma manifestação positivada do “espírito” do direito 

privado vigente à época da promulgação da CF/88. Ora, o CDC tratou de uma 

definição de serviço sem citar o termo “fazer”, encampando o entendimento de 

serviço como um “bem imaterial”, nos termos da dicotomia “bem 

material/imaterial”. Lembramos, inclusive, que a PGFN entende como ‘‘prestação de 

serviço’’ qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, o que reforça a 

aplicabilidade do CDC à controvérsia ora abordada.  

Já no tópico 2.1.3, argumentamos que o ISSQN é um imposto de caráter 

residual. Tal residualidade exige que o termo “serviço” seja caracterizado pela 

imaterialidade do que está sendo entregue ao contratante, pois caso contrário, 

subsistiriam serviços não abarcados pela legislação tributária, causando um 

desequilíbrio no sistema constitucional de repartição de receitas e no próprio pacto 

federativo (tópico 2.1.2).   

O objeto do negócio praticado entre a recorrente e os usuários do aplicativo 

é uma “viagem” (e não a locação de um “veículo”), dado que o objetivo do usuário é 

realizar tão somente a rota desejada e previamente especificada (e não permanecer 

por um longo tempo com a posse do veículo). Tratando-se de uma “viagem”, o 

percurso contratado pelo usuário diz respeito a um bem imaterial, enquadrando-se, 

portanto, em um ‘‘serviço de qualquer natureza’’. Assim, restando demonstrado que 

a dicotomia bem material/bem imaterial é a mais adequada à caracterização de um 

serviço a ser tributado pelo ISSQN, depreende-se que, por uma questão de lógica 

cogente, o esforço humano não é relevante para a discussão. Ora, o que importa 

nessa “definição” é o “objeto” que está sendo negociado (bem ou utilidade imaterial), 

e não o “modo” de seu fornecimento.   

Contudo, se esta nobre corte ainda não entender que a dicotomia bem 

material/bem imaterial é a adequada à análise da compreensão de serviço, ou seja, 

se este tribunal acreditar que um serviço pressupõe, necessariamente, uma 

obrigação de fazer, passa a  recorrida a apresentar o porquê de a operação aqui 

analisada também consistir em uma  obrigação desta natureza, mesmo sem haver 

esforço humano na correlata atividade-fim.  
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2.1.6 A obrigação de fazer não tem necessidade do esforço humano   

 

A recorrente alega que a presença de um motorista humano para conduzir o 

veículo seria de fundamental importância para a caracterização do serviço de 

transporte de passageiros, e, consequentemente, para a incidência do ISSQN sobre 

a atividade em questão.  Entretanto, o fato de não haver motorista humano não tem 

qualquer relevância para fins tributários. É o que se passa a demonstrar.   

Retome-se, inicialmente, que o art. 3º, § 2°, do CDC prevê que serviço é 

qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. 

Nota-se, portanto, que não há qualquer menção ou referência à necessidade de um 

ato humano, de modo que, para que se possa falar em serviço, o que interessa, em 

verdade, é o oferecimento de uma  utilidade para outrem, com habitualidade e intuito 

lucrativo. Ademais, esta corte já fixou a tese de que “é taxativa a lista de serviços 

sujeitos ao ISSQN a que se refere o art. 156, III, da  CF/88, admitindo-se, contudo, a 

incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos  serviços elencados em lei 

em razão da interpretação extensiva”, (Tema 296 da repercussão  geral), 

sedimentando entendimento que, há muito, já estava consolidado no âmbito do  

Superior Tribunal de Justiça.   

Nessa linha de intelecção, considerando que a autuação ora vergastada se 

fundamenta no item 16.02 da lista anexa à LC nº 116/03 (“outros serviços de 

transporte de natureza municipal”), a própria noção do que é “serviço” deve ser 

interpretada extensivamente, ou  seja, se caracterizado o oferecimento de uma 

utilidade para outrem, com habitualidade e  intuito lucrativo, independentemente de 

haver esforço humano ou não, estar-se-á diante  de um serviço tributável pelo 

ISSQN.   

É certo que a doutrina, muitas vezes, refere-se à expressão “esforço humano” 

no momento de caracterizar “serviços de qualquer natureza”. Todavia, deve-se levar 

em consideração que grande parte da literatura especializada foi escrita em 

momento em que não se cogitava a possibilidade de haver uma “prestação de fazer” 

ou a “entrega de uma utilidade imaterial” sem a presença direta de esforço humano, 

já que não existiam as alternativas tecnológicas que foram posteriormente 

desenvolvidas. A característica do “esforço humano”, portanto, é meramente 

“acidental” à formação do tipo “serviços de qualquer natureza”, ainda que, à época, 
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pudesse parecer essencial. Apenas com o desenvolvimento da tecnologia de 

softwares que desempenham tarefas outrora exclusivas de “seres humanos” 

tornou-se possível perceber que o “núcleo” do “serviço” não está em “quem o 

presta”, mas sim em “o quê” é prestado.   

 

2.1.7 Da existência de esforço humano na atividade meio  

 

Espera-se que tenha restado demonstrada a prescindibilidade da presença 

de esforço humano em uma operação a ser tributada pelo ISSQN. Entretanto, é de 

se ressaltar que, ainda que esta Colenda Corte entenda pela necessidade de um fazer 

humano na prestação do  serviço – o que não se espera – sabe-se que esse fazer 

humano não precisaria estar  presente, necessariamente, na atividade-fim, podendo 

estar presente apenas na atividade meio, a qual constitui conditio sine qua non em 

relação à atividade fim, ou seja, é  indispensável para que esta seja desenvolvida.   

Assim, se houver uma ação humana em qualquer momento da cadeia de atos 

que possibilita a prestação do serviço, pode-se dizer que a prestação de serviços, 

como um todo, ocorreu com o empenho de esforço humano. Ora, ainda que de 

caráter acessório ao serviço final, essa atividade humana se demonstra essencial 

ao seu desenrolar, de modo que há esforço humano suficiente para caracterizar um 

“facere” (ou fazer) para fins de prestação  de um serviço.   

Transpondo a análise ao caso em tela, verifica-se que, de fato, não há um 

esforço humano na atividade-fim, que é o serviço de transporte. Entretanto, essa 

atividade-fim depende, essencialmente, de atividades-meio para que aconteça. Ora, 

é necessário que alguém faça, por exemplo, a atualização do aplicativo, a 

higienização e a manutenção do carro, além de ter que existir uma pessoa para 

carregar, abastecer o veículo ou alimentar a sua bateria.  

Em face do exposto, conclui-se que há dispêndio de energia humana no 

esforço direto para a realização dessas atividades-meio que, embora englobadas 

pela atividade preponderante, a viabilizam. Nesse sentido, não se ignora que o que 

se tributa é a atividade fim, mas se argumenta que não é necessário que o fazer 

humano esteja nesta atividade fim quando a atividade-meio, que carrega um esforço 

humano, é de vital importância  para que esta vingue.  
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2.1.8 Da não configuração do contrato de aluguel. Do evidente contorcionismo 

jurídico da parte adversa 

 

Cumpre observar, aprioristicamente, que, ao revés do que tenta aduzir a parte 

Recorrente, o negócio entabulado entre a Recorrente e os usuários do aplicativo 

jamais poderia ser caracterizado como um contrato de locação de veículos, visto 

que “locar” não  é o intuito negocial do ato firmado entre as partes e, tampouco, as 

partes possuem todas as  obrigações próprias desse tipo contratual. Ora, 

Excelentíssimos Ministros, ante tudo quanto exposto, sabe-se que o que se tem in 

casu é, tão somente, uma prestação de “serviço de transporte”.  

Inicialmente, há que se constatar que o contrato de locação consiste em um 

negócio  jurídico em que uma das partes se obriga a ceder à outra o uso e/ou o gozo 

de coisa fungível,  por tempo determinado ou não, mediante certa quantia estipulada 

pelas partes34. Ainda, nessa  mesma linha de intelecção, extrai-se que, como o 

locatário passa a conter as faculdades de  usar e/ou gozar35 do bem móvel, estaria 

então havendo a transferência, mesmo que  momentânea, da posse do objeto 

contratado. Ocorre que, contrário do quanto afirmado pela Recorrente, a mera 

utilização e/ou gozo do bem móvel pelo consumidor (transferência da posse), não é 

suficiente para restar configurada a locação. Percebam, Vossas Excelências,  

quando um cidadão faz uso do serviço público de transporte mediante ônibus, o 

simples fato  de ele utilizar o veículo é suficiente para transformar a prestação de 

serviço de transporte em  um contrato de locação? Seria forçoso admitir esse 

malabarismo jurídico que a Recorrente propõe.  

A transferência da posse de um bem móvel ocorre tanto nos contratos de 

aluguel, quanto nos de comodato e mútuo. Em todas essas situações, no entanto, 

em que pese haja o  uso e gozo de um bem móvel, não há que se falar na 

configuração de um contrato de aluguel.  Isso ocorre devido ao fato de que no 

                                                     
34 Art. 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado 
ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 
de Janeiro de 2002.  Institui o Código Civil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm.  Aceso em: 14 set. 2020.)  
35 Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome 
próprio, de  qualquer dos poderes inerentes à propriedade. (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro 
de 2002. Institui o  Código Civil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Aceso em:  14 set. 2020.) 
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contrato de aluguel as partes possuem intenções e  obrigações específicas. 

Inicialmente, demonstrar-se-ão as obrigações que permeiam o contrato de aluguel, 

para que, em seguida, adentre-se na intenção locatícia do negócio jurídico 

celebrado. 

Pois bem, não restam dúvidas quanto à bilateralidade 36  do contrato de 

aluguel, uma  vez que o locador se obriga a (i) entregar ao locatário a coisa alugada; 

(ii) manter a coisa  alugada no mesmo estado para uso do fim pactuado; (iii) garantir 

o uso pacífico da coisa e o  locatário se obriga a (i) servir-se da coisa alugada para 

o uso contratado; (ii) tratar a coisa  alugada como se sua fosse; (iii) pagar 

pontualmente o preço acordado; (iv) levar ao  conhecimento do locador as turbações 

de terceiros; (v) restituir a coisa, finda a locação, no  estado em que a recebeu37.   

Nesse passo, há que se destacar a quinta e última obrigação que o locatário 

detém:  restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu. Primeiro, 

percebe-se que, no caso em comento, o consumidor e hipotético locatário não vai 

até a sede da Recorrente restituir o bem, tampouco coloca no destino final da sua 

utilização a referida sede. Em segundo lugar, o consumidor, quando findo o 

percurso, não abastece o veículo no intuito de devolver a coisa em similar estado 

em que a recebeu. Veja-se, como se configura, na prática, as obrigações de um 

locatário quando do contrato firmado com uma rede especializada em aluguel de 

automóveis sem automação. O locatário, ao fim do contrato, deve entregar o 

automóvel em uma loja-sede da sociedade empresária com o tanque de 

combustível em igual quantidade de quando inicialmente o locou. Além disso, é 

realizada uma vistoria do bem para se analisar a ocorrência de possíveis arranhões 

ou manchas no interior do carro.  Nesse caso, percebe-se uma adequação das 

características concretas do contrato efetivamente realizado com as 

responsabilidades típicas de uma “locação”, pois, além da transferência da  posse 

do automóvel, o intuito e as obrigações contraídas entre as partes (inclusive a de  

restituição do bem em condições similares às de quando o recebeu), são próprias 

de contratos  locatícios. Mais que isso, percebe-se que o intuito das partes no caso 

                                                     
36  GAGLIANO, Pablo Stolze. FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil - Contratos. 2. ed. 
São  Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 497.  
37 Ibidem 
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que envolve a rede de lojas especializadas em aluguel de automóveis sem 

automação é, verdadeiramente, locar, o  que não se observa, entretanto, na relação 

firmada entre consumidor e Recorrente.   

Isso, pois, o locatário, em regra, (i) pode escolher o modelo e a cor do carro, o 

que não  é prática corriqueira/essencial quando da prestação de serviço realizada 

via aplicativo,  justamente pelo fato de que o intuito negocial das partes nesta 

situação é tão somente o  transporte e não o aluguel de um carro específico; (ii) 

quando há a efetiva locação do carro,  o locatário é livre para utilizar ou não (deixar 

parado) o automóvel; já no caso do  consumidor da Recorrente, este último não pode 

solicitar um veículo para ficar parado, pois existe uma vinculação direta do uso do 

aplicativo/automóvel ao deslocamento, à realização de  um transporte; (iii) quando 

loca-se um carro via rede de aluguel de automóveis sem  automação, o pagamento 

estabelecido no contrato é estipulado de acordo com os dias de  duração da locação, 

já o negócio jurídico realizado pela Recorrente possui o preço estipulado  em virtude 

do tempo e distância do percurso contratado pelo consumidor, e tal critério  apenas 

coaduna com tudo quanto exposto: o intuito comercial da Recorrente é a realização  

de um serviço de transporte, vez que, inexistindo rota/transporte, inexiste,  

consequentemente, qualquer remuneração.   

Desse modo, resta evidente que, no caso em questão, não há que se falar na 

configuração de um contrato de locação, pois tanto as obrigações estipuladas pelas 

partes, quanto o intuito comercial do negócio jurídico firmado, afasta o referido 

contorcionismo jurídico alavancado pela parte contrária. Em verdade, o intuito das 

partes é claro e evidente a realização de um serviço de transporte.  

 

3 PEDIDOS  

 

Em face do exposto, pugna a Recorrida:  

A) Que seja julgado improcedente o Recurso Extraordinário interposto pela 

VÁ E VOLTA PARA UMA VIDA NÃO LTDA., para fins de reconhecimento da legalidade 

do  auto de infração e consequente direito subjetivo da Recorrida em prosseguir com 

a cobrança  do crédito tributário devido;  

B) Pela manutenção do acórdão recorrido proferido pelo Tribunal local, 

negando o  pleito da Recorrente de ser afastada a incidência da norma tributante, 
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confirmando, assim, que  sua atividade deve ser considerada como serviço, sendo, 

por fim, majorada a condenação de  verbas sucumbenciais, ou, em hipótese desta 

Egrégia Corte Superior entender não ser cabida,  que seja mantido o valor firmado 

pelo tribunal a quo.  

Termos em que pede e espera deferimento.  

Local, Data  

Advogado(a) OAB/XX XXXX. 
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EXCELENTÍSSIMO MINISTRO DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº  

 

O MUNICÍPIO ..., já qualificado nos autos do processo em epígrafe vem, 

respeitosamente, por meio de sua Procuradoria, devidamente qualificada nos autos, 

apresentar  

MEMORIAL DE JULGAMENTO  

 

1. DOS FATOS  

 

1. Trata-se de Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, III, “c”, da 

Constituição Federal de 1988, interposto pela companhia VÁ E VOLTE PARA UMA 

VIDA NÃO LTDA. contra o v. acórdão do Tribunal de origem que manteve a exigência 

do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN em relação à atividade 

de transporte de passageiros desenvolvido pela contribuinte.  

2. A Recorrente é proprietária de diversos veículos de condução autônoma, os quais 

são geridos por meio de uma plataforma informatizada, feita sob encomenda, a qual 

é utilizada pelos seus clientes por intermédio de smartphones.  

3. Tendo em vista que a contribuinte não recolheu o ISSQN, a Fazenda Pública 

municipal autuou a Recorrente, por se tratar de serviço de transporte individual de 

passageiros, o qual não difere daqueles prestados diretamente por taxistas ou 

mesmo por motoristas de aplicativo por meio de outras plataformas digitais.  

4. Irresignada, a ora Recorrente ingressou com a presente ação judicial, não obtendo 

êxito nas instâncias ordinárias, razão pela qual interpôs o presente Recurso 

Extraordinário, pretendendo afastar o ISSQN a pretexto de que sua atividade não 

configuraria o conceito constitucional de serviço e de que, ainda que se 

configurasse tal conceito, o serviço por ela desenvolvido não estaria listado em Lei 

Complementar - de maneira que por qualquer destas razões não haveria amparo 

constitucional para a exigência do Imposto.  
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5. Ocorre que não assiste razão à Recorrente, visto que o conceito constitucional de 

serviços já forjado pela jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal é no sentido 

de que consiste em de oferecer uma utilidade a outrem. Ademais, o presente caso 

trata-se de uma obrigação de fazer textualmente prevista em Lei Complementar - 

item 16 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 -, cuja tipificação não depende 

de como é prestado tal serviço, se por meio de táxi, plataforma de intermediação de 

motoristas ou por meio de veículos autônomos.  

6. É que se será demonstrado a seguir.  

 

2. DO DIREITO  

 

2.1. DA INCIDÊNCIA DO ISSQN NO CASO CONCRETO  

 

7. Conforme lições de Geraldo Ataliba, a hipótese de incidência é “primeiramente a 

descrição legal de um fato: é a formulação hipotética, prévia e genérica, contida na 

lei, de um fato”. Por essa razão, e para dirimir a questão, requer-se a análise 1 do 

ISSQN, perpassando de forma pormenorizada a hipótese de incidência do referido 

tributo em seus critérios: (i) material; (ii) espacial; (iii) temporal; e (iv) pessoal. A 

Constituição estabelece em seu art. 156, inciso III, que “compete aos Municípios 

instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 

155, II, definidos em lei complementar”.  

8. A Lei Complementar nº 116/2003, por sua vez, descreve o critério material da 

hipótese de incidência do ISSQN em seu artigo 1º, in verbis:  

Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos 

Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços 

constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade 

preponderante do prestador. (grifos editados)  

9. Nesse contexto, Paulo de Barros Carvalho elucida que para se concretizar a 

hipótese de incidência do ISSQN, isto é, para que seja configurada a prestação de 

serviço, é necessário que o prestador atue de maneira a produzir uma utilidade 

                                                     
1  ATALI, Geraldo. Hipótese de incidência Tributária. 6 ed. São Paulo, Ed.  
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remunerada em favor do tomador do serviço.2  

10. Exatamente nesta linha, este E. Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de 

Repercussão Geral, que o conceito constitucional de serviço corresponde ao 

“oferecimento de uma utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades 

imateriais, prestado com habitualidade e intuito de lucro, podendo estar conjugado 

ou não à entrega de bens ao tomador” .3 

11. Desta maneira, não pode haver dúvida de que o transporte de passageiros se 

enquadra no conceito constitucional de serviços, seja ou não realizado por meio de 

plataforma digital, visto que possui seu caráter de utilidade bem definido.  

12. Conforme relembra Paulo de Barros Carvalho em relação ao ISSQN, o 

Constituinte “conferiu à lei complementar a específica atribuição de delimitar os 

serviços tributáveis”, o que foi efetivado pela Lei Complementar 116/2003.4   

13. Isso porque a lista em anexo da LC 116/2003 enumera de forma taxativa todos 

os serviços que estão sujeitos à incidência. Vê-se que a taxatividade se deu com o 

intuito de dirimir conflitos de competência, como esclarece por Misabel Derzi:  

(...) prevaleceu, na jurisprudência de nossos tribunais superiores, a posição 

restritiva à autonomia municipal, que qualificou a lista de serviços de taxativa, 

abrigando os únicos e específicos serviços tributáveis pelo ISS. Mesmo após o 

advento da Constituição de 1998, a maior parte da doutrina e a jurisprudência dos 

tribunais superiores posicionaram-se em favor da taxatividade da lista de serviços. 

Defenderam esse último ponto de vista, Rubens Gomes de Sousa, Ruy Barbosa 

Nogueira, Aliomar Baleeiro, José Afonso da Silva, Ives Gandra Martins, Gilberto 

Ulhôa Canto e outros (...). Assim, para efeito de interpretação da regra matriz de 

incidência do ISS considera-se o escopo que os legisladores constitucionais e 

infraconstitucionais pretenderam alcançar ao dispor sobre a incidência do 

imposto.5 

14.Corroborando a lição supra, essa E. Corte recentemente reiterou em sede de 

                                                     
 2 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e método. 7 ed. São Paulo: Noeses, 
2018. p. 794.  
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 651.703, Relator: Ministro Luiz Fux, 
Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016.  
4 Ibidem, p. 790. 
5  BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. Direito tributário brasileiro CTN comentado – 
14. ed., rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1109. 
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Repercussão Geral do Recurso Extraordinário 784.439 (Tema 296), o entendimento 

de que:  

É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da 

Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as 

atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da 6  interpretação 

extensiva. (grifos editados)  

15.Fica claro o entendimento de que o art. 156, III, da CF/88 admite a interpretação 

extensiva da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2003, o que ratifica a 

incidência do ISS na hipótese de prestação de serviço de transporte de passageiros, 

ainda que se utilize de plataforma digital como sistema de funcionamento da 

prestação de serviço.  

16.Portanto, é perceptível que a prestação realizada pela Recorrente deve ser 

identificada como critério material da hipótese de incidência do ISSQN, não havendo 

dúvida de sua caracterização como prestação de serviço de transporte de natureza 

municipal, disposto de forma taxativa no item 16 da lista anexa à LC 116/2003.  

17.O critério espacial da prestação em epígrafe está disposto no art. 3º, inciso XIX, 

da LC 116/2003, sendo nítido que é devido o ISSQN pela Recorrente, em razão do 

transporte dos usuários da plataforma digital dentro dos limites do Município. Veja:  

Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do 

estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do 

prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto 

será devido no local: (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) (grifos 

editados) (...)  

XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços 

descritos pelo item 16 da lista anexa; (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, 

de 2016) (grifos editados)  

18.No que diz respeito ao critério temporal, a prestação do serviço se consuma com 

a chegada do tomador do serviço ao seu destino final, sendo preciso destacar 

também que o valor do serviço em questão tem como critério para o seu 

                                                     
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 784.439. Min. Relatora Rosa Weber. Ata 
de Julgamento Nº 20, de 29/06/2020, publicada no DJE nº 175, divulgado em 10/07/2020. Acórdão 
pendente de publicação.  
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dimensionamento a distância percorrida e o tempo do deslocamento.  

19.Depreende-se da análise sobre a efetiva prestação e do texto do art. 116 do CTN, 

que, no presente caso, o critério temporal ocorre quando firmada a materialidade da 

obrigação, conforme destacado por Maurício Cézar Araújo Fortes, ou seja, quando 

findo o transporte realizado.7   

20.Por fim, no que diz respeito ao critério pessoal, ainda tomando por lição os 

ensinamentos de Maurício Fortes , não há quaisquer dúvidas em relação ao 8  

enquadramento do Município como sujeito ativo da obrigação tributária de pagar o 

ISSQN e da Recorrente como sujeito passivo,nos termos do art. 121, parágrafo 

único, inciso I, do CTN c/c art. 5, da LC 116/2003 que é nítida ao caracterizar o 

contribuinte como o prestador do serviço.  

21.É inequívoco que se está diante de um serviço prestado, independente do 

momento ou do âmbito em que ocorre a intervenção do trabalho humano, sendo 

certo que a utilidade para a qual se destina todos os equipamentos e pessoas é o 

transporte de pessoas de um local para outro.  

22.O que se verifica objetivamente, portanto, é que o transporte de passageiros está 

abrangido pelo conceito constitucional de serviço e é expressamente listado na Lei 

Complementar, tratando-se precisamente da atividade desenvolvida pelo 

contribuinte.  

 

2.2. DA NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 31 - LOCAÇÃO DE BEM 

MÓVEL  

 

23.Não se aplica ao caso a Súmula Vinculante 31, segundo a qual:  

É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - 

ISS sobre operações de locação de bens móveis.9  

24.O caso em tela difere do da Súmula supracitada, visto que, conforme exposto na 

                                                     
7  FORTES. Maurício Cezar Araújo. A regra-matriz de incidência do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza. Dissertação de mestrado. Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo, 
2009, p. 130  
8 Idem.  
9   BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante 31. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1286> Acesso em 
15.09.2020 
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síntese dos fatos, a prestação de serviço se inicia no momento que o próprio usuário 

através do uso da plataforma digital decide o destino, ficando claro que contratou 

seu deslocamento de um ponto para outro, predeterminado, ainda que possa ser 

alterado.  

25.Além disso, os veículos são de propriedade da contribuinte e em momento algum 

passam para a esfera de posse do cliente - elemento fundamental de contratos de 

locação.  

26.Outrossim, evidencia-se que o serviço prestado pela Recorrente caracteriza 

obrigação de fazer independe da determinação jurídica disposta no contrato, como 

bem vemos no próprio CTN:  

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. (grifos editados)  

27.Desta forma a definição contratual não define o regime de tributação, uma vez 

que a autonomia da vontade permite a criação de diversas formas contratuais 

“adaptando cada avença às necessidades específicas de determinada negociação” 

nas palavras do professor André Santa Cruz . Assim, as 10 classificações tributárias 

não têm, nem devem, acompanhar a criação dos institutos do Direito Privado, mas 

utilizá-los como parâmetro para identificar a correta forma de tributar o que deve 

ser tributado.  

28.O contrato, ainda assim, explicita que disponibiliza os automóveis para que 

transportem os clientes sem a necessidade de motoristas. Esta disposição poderá 

ser classificada como serviços em ambos os entendimentos que este Supremo 

Tribunal Federal tem sobre a prestação de serviços.  

29.Quanto ao entendimento que fundou a Súmula Vinculante 31, temos a obrigação 

de fazer como principal forma de identificar a prestação de serviços. Assim, 

conforme Nelson Rosenvald demonstra:  

“Vimos que as obrigações de dar são traduzidas na finalidade e entrega ou 

restituição de um bem (coisa ou direito), mediante atribuição patrimonial, por 

transferência de propriedade ou desapossamento do devedor. Diferentemente, nas 

                                                     
10 CRUZ, André Santa. Direito empresarial. 9. ed. - São Paulo, Método, 2019. p.627 
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obrigações de fazer, pretende o credor a prestação de um fato, consistente na 

realização de uma atividade pessoal ou serviço, pelo devedor ou por um terceiro, de 

que não resulta imediatamente a transferência de direitos subjetivos. Enfim, 

sobreleva aqui a conduta do devedor, e não o bem que eventualmente dela resulte”11 

(grifos editados)  

30.Quando colocamos em perspectiva o que se busca quando se contrata com a 

empresa recorrente é ser transportado, não o objeto carros que, como vimos, em 

momento algum passam à posse dos contratantes, exatamente por funcionarem de 

maneira autônoma. Desta forma, resta claro que a conduta exigida da empresa, que 

é a responsável pelo o serviço, é a de transportar o cliente.  

31.A obrigação do Direito Privado é indicativo de que a relação da Pessoa Jurídica 

é a de prestação do serviço de transporte municipal constante da lista anexa da Lei 

Complementar 116/2003.  

32.Para elucidar ainda mais, deve-se observar a responsabilidade do caso, na 

perspectiva de se houver algum imprevisto durante ou antes do trajeto, o cliente 

poderá solicitar a restituição de valor ou obter outra viagem fornecida pela empresa.  

33.Ainda assim, quando colocado em perspectiva com o entendimento do RE 

651.703/PR, que traz parte da teoria econômica de serviço para enriquecer a 

conceituação tributária de serviços, conforme exposto a seguir:  

“Sob este ângulo, o conceito de prestação de serviços não tem por premissa a 

configuração dada pelo Direito Civil, mas relacionado ao oferecimento de uma 

utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades imateriais, prestados 

com habitualidade e intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não com a entrega 

de bens ao tomador.”12  

34.Portanto, temos outra posição que reforça a incidência do ISS, uma vez que, ao 

revisitar o tema, o E. Tribunal traz a utilidade imaterial a outrem, visando lucro, 

mostra que, a atividade da empresa é um serviço sendo prestado, 

independentemente do objetivo que o cliente tenha, o procedimento de levá-lo de 

                                                     
11  FARIAS, Cristiano Chaves de; Nelson Rosenvald. Curso de direito civil: obrigações. 11. ed. rev., 
ampl. e atual. - Salvador: ed. JusPodivm, 2017. p. 2016. 
12 RE 651703, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-086 DIVULG 25-04-2017 PUBLIC 26-
04-2017)  
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um lugar a outro é o que é alvo da atividade empresarial. Ao termos em mente que 

o que se contrata, não é nem o carro nem a inteligência artificial, estes são apenas 

o meio de se atingir o fim pretendido que é o de deslocamento, fica clara a utilidade 

da relação - e, consequentemente, seu enquadramento como serviço.  

 

2.3. DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO MEIO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

DE TRANSPORTE  

 

35.No caso presente caso, tanto os veículos – que são de propriedade da empresa 

– quanto a plataforma digital desenvolvida sob encomenda, são instrumentos 

utilizados com a finalidade de realizar o serviço de transporte de pessoas.  

36.Ou seja, o fato de o serviço ser disponibilizado por um software não altera o 

objeto da prestação de serviço, visto proporcionar a mesma utilidade.  

37.Em razão disso, o emprego de Inteligência Artificial, ao substituir um motorista 

não-humano, não muda o serviço prestado, pois se configura como um meio de 

realizar o transporte de pessoas.  

38.Contudo, se essa Corte entender que o objeto de discussão seja o software, 

salienta-se que este foi elaborado sob encomenda, fato que reforça a aplicação do 

ISSQN, que é ratificado pelo RE. 176.626 e RE 605.552 . 13 14  

39.No Recurso Extraordinário 176.626/SP , de relatoria do Min. Sepúlveda 13  

Pertence, fez-se uma diferenciação entre softwares desenvolvidos e 

comercializados em larga escala (denominados de prateleira) e os softwares 

desenvolvidos de forma personalizada, feitos sob encomenda. Esta diferenciação 

em nada interfere na natureza jurídica do programa de computador, no entanto, é 

de suma importância para a compreensão da prestação do serviço como utilidade 

a outrem, o que é realizado por meio da personalização, por exemplo.  

40.Outrossim, o Recurso Extraordinário 605.552/RS, que teve como relatora 14 a 

Ministra Cármen Lúcia, que discutia o tributo que incide sobre operações mistas 

realizadas por farmácias de manipulação, na qual foi fixado por esta Corte, a 

seguinte tese:  

                                                     
13  Ibidem.  
14 Ibidem.  
 



Equipe 416 – Fazenda Municipal  | 1033 

 

 

Incide ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por 

farmácias de manipulação sob encomenda. Incide ICMS sobre as operações de 

venda de medicamentos por elas ofertados aos consumidores em prateleira. (grifos 

editados)  

41.Desta forma, a decisão ratificada tanto pelo RE referente ao software, quanto 

neste, referente à medicamentos feitos em farmácias de manipulação, é que recai 

sobre os produtos feitos sob encomenda a incidência do ISSQN (como a situação 

em tela), e os demais (produzidos em larga escala, dispostos em prateleiras) terão 

a incidência do ICMS.  

42.Evidencia-se, portanto, que mesmo após um lapso temporal significativo entre 

as decisões mencionadas, esta Corte Superior mantém o entendimento sobre 

produtos feitos sob encomenda – pois considera as demandas de encomenda 

como serviço – e por esse motivo, há nestes casos a incidência do ISS.  

43.Por esse motivo, ainda que o contribuinte alegue que a sua atividade não seria o 

transporte, mas proporcionar soluções de inteligência artificial, mesmo assim 

estaria configurada a cessão de uso do software, assim tipificando a hipótese 

prevista no item 1.05 da lista anexa à Lei Complementar nº 116 .15 

44.Da mesma forma, se o contribuinte alegar que o usuário pode pedir para fazer 

um passeio na cidade, caracterizaria sim uma atividade de turismo, tipificando 

 

3. DO PEDIDO  

 

Diante das razões de fato e de direito aqui expostas, requerer a Requerida que:  

1. Seja negado provimento ao Recurso Extraordinário do contribuinte, mantendo-se 

o entendimento dos v. julgados das instâncias ordinárias que mantiveram a 

exigência do ISSQN;  

2. Subsidiariamente, na remota hipótese de não entender para fins de incidência do 

ISSQN o enquadramento do item 1.05 da lista anexa à LC 116/2003, que se admita 

o item 9.02 da mesma lista;  

3. Seja condenada a Recorrente ao pagamento do acréscimo dos honorários 

                                                     
15  1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de  
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recursais nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.  

Termos em que pede deferimento.  

Local, data.  

Procurador(a) do Município OAB/UF nº ...  
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Siglas e abreviações  

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CF/88  

Código Civil (Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002) – CC  

Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) – CTN Imposto 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS 

Imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS  

Lei Complementar nº 116 de 31 de julho de 2003 – LC nº 116  

Supremo Tribunal Federal - STF  

 

1. DOS FATOS  

 

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela sociedade empresária VÁ 

E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. em face do Município. A demanda, 

originalmente, visa a guerrear a autuação realizada pelo Município contra a 

empresa, com o fito de lhe cobrar o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

O ato desta administração tributária ocorreu em razão do serviço de transporte 

individual de passageiros prestado pela empresa, ora recorrente.   

Ressalte-se que a empresa tem por objeto o transporte individual de 

passageiros, por meio de carros completamente autônomos – sem a necessidade 

de condutor humano -, dentro do território do recorrido, local de sua sede. O serviço 

é prestado mediante o uso de aplicativo em dispositivo móvel. Para ter acesso ao 

serviço, o usuário precisa de descarregar a aplicação em seu telefone celular e criar 

uma conta. Munido dessa ferramenta, basta que o sujeito indique a sua localização 

e o local aonde pretende ir; solicitando, em seguida, uma corrida. Com isso, um 

veículo transporta o usuário ao seu destino, por meio de rota padrão ou rota 

alternativa solicitada, na velocidade que postular, dentro dos limites legais.  

Ademais, a corrida é paga também, pelo aplicativo da empresa, sendo o valor 

final a ser cobrado calculado pelo tempo e pela distância percorrida pelo automóvel 
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utilizado. O serviço, se não fosse pela utilização de carros autônomos, seria - 

guardados os pormenores de cada plataforma - igual àquele prestado por empresas 

como a Uber e a 99Pop. Importa mencionar  que os reabastecimentos de gasolina 

e os seguros dos veículos são realizados a cargo da  empresa, ficando os seus 

funcionários disponíveis para serem chamados em caso de  intercorrências, como 

acidentes no trajeto. Além disso, a Recorrente dispõe de equipe responsável por 

upgrades no serviço e funcionamento dos carros.  

Em virtude disso, o Município, o qual já dispunha de lei própria para tributar o 

ISS sobre o serviço de transporte individual prestado por meio de aplicativo, autuou 

a recorrente, com esse fim. Lei que, inclusive, baseou as cobranças de ISS já 

realizadas em face de outras empresas prestadoras da mesma espécie de 

transporte.  

Não obstante, a recorrente ingressou com ação, buscando guerrear a 

autuação. De modo absurdo, a empresa alega que o fato de não haver a condução 

do veículo por um ser humano descaracteriza a atividade como um serviço de 

transporte. Ao utilizar esta inacreditável argumentação, nada mais faz a recorrente 

do que ignorar o progresso tecnológico que tanto serviu para a incrementação dos 

mais diversos serviços, deixando de escanteio a histórica tendência humana de 

regalar parcelas cada vez maiores de trabalhos às máquinas. Pensamento este 

extremamente contraditório – e, diga-se, conservador - para uma empresa que 

executa uma atividade de transporte tão inovadora.  

A recorrente, ainda, chega à falível alegação de que a sua atividade se trata 

de mera locação de bem móvel, no caso, do veículo autônomo. Na sua 

argumentação, intenta de convencer o Judiciário e a Fazenda Municipal de que o 

usuário é mero locador do automóvel de propriedade da empresa, para, assim, não 

ter de pagar o ISS devido pela prestação do serviço.   

Conforme será adiante demonstrado, as alegações da recorrente não 

merecem prosperar, sendo de fundamental importância entender a atividade da 

empresa pelo que de fato o é, a prestação de um serviço de transporte, passível, 

portanto, de cobrança pelo ISS.   
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2. DO DIREITO  

 

2.1. Regra-Matriz do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

 

O Constituinte originário dispôs no seu texto competências tributárias a 

serem exercidas pelos Entes Públicos – União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. No tocante aos Municípios, encontra-se o imaculado ISS. A referida 

expressão, em reflexo a sua indeterminação, importa o estudo da Constituição 

Federal, a qual prevê, no art. 156, III, é competência tributária ativa municipal a 

instituição de “impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos 

no art. 155, II, definidos em lei complementar”.  

Além da delimitação dos serviços de qualquer natureza nos quais haverá a 

incidência do ISS, no caso específico do imposto que aqui se discute, cabe à lei 

complementar a fixação das alíquotas máximas e mínimas, excluir de sua 

incidência as exportações de serviços para o exterior, bem como regular a forma e 

as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 

revogados.   

O art. 146, III, da Constituição Federal, quando mais uma vez especifica a 

competência desse tipo legislativo, afirma que a lei complementar estabelecerá 

normas gerais em matéria tributária e o questionamento perdura sobre a extensão 

desse mandamento aos fatos geradores dos impostos previstos 

constitucionalmente.  

As Leis Complementares nº 116/2003 e nº 157/2016, de certo modo, 

cumpriram a exigência literal de lei complementar para definição dos serviços 

tributáveis pelo ente público, sendo caracterizadas por uma estabilidade superior 

às das legislações ordinárias, prestando-se a complementar o texto constitucional. 

Entretanto, a interpretação literal do texto constitucional, atinge a compreensão que 

a competência para tratar de todas as questões trazidas no seu art.  146, III, é da lei 

complementar, que é editada pelo legislador federal, não aparenta estar revestida 

de congruência. A exposição se limita à supremacia do ente federativo União, em 

despeito à competência tributária e à autonomia dos Estados e Municípios. 

O Direito é um sistema de normas jurídicas e a apreciação do oposto – a 
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higidez por meio da atribuição conferida à lei complementar – violaria os princípios 

federativo e da autonomia dos Municípios, quando tratamos do ISS. A salvaguarda 

desses princípios permite o alcance mínimo do conteúdo e significação.  

Nesse sentido, a lei complementar federal tratará sobre normas gerais em 

matéria tributária, subdivididas em conflitos de competência e regulação de 

limitações constitucionais. Essa é a corrente dicotômica, adotada por referentes 

doutrinadores, entre os quais merecem destaque Paulo de Barros Carvalho, Geraldo 

Ataliba e Roque Antonio Carrazza. A adoção de entendimento contrário, equivoca-

se, na medida que isola a análise de um único dispositivo, sem a observância do 

contexto de significação conjuntamente aos demais princípios constitucionais.  

Desse modo, a definição da Regra-Matriz de Incidência Tributária do ISS não 

é matéria de norma geral, a ser restritamente tratada em lei de maioria absoluta 

federal, como preconiza o  referido art. 146, exceto nos conflitos de competência. 

Uma vez que o critério material da regra matriz se encontra delineado nas regras de 

competências constitucionais, tem-se que buscar evitar eventuais conflitos de 

competência entre os entes – visando maior segurança jurídica.  

Indo adiante, importa o estudo do dispositivo do ISS, na amplificação da 

acepção “definidos em lei complementar”, ao passo que é meramente enfática ao 

respeito das competências tributárias. Esse ensinamento é o de Geraldo Ataliba 

(1971, p. 82-83), que defende a exclusividade municipal para definição dos serviços 

ensejadores da hipótese de incidência.  

O dispositivo – art. 156, III, CF – fragmenta-se em duas diferentes normas 

constitucionais que agem em conjunto. Dessa forma, vê-se duas regras jurídicas: a 

primeira parte, que outorga poderes aos Municípios para a instituição do imposto e 

a segunda parte que, definindo a competência da lei complementar, outorga à União 

a acepção dos serviços, porém comporta finalidade específica. A disposição federal 

objetiva, como mencionado, evitar conflitos de competência entre os entes. Nessa 

lógica, há dois destinatários distintos, respectivamente, Municípios e União. A 

primeira regra jurídica possui eficácia plena, pois os destinatários podem tributar 

os serviços de sua competência, independentemente da edição de lei complementar 

(SILVA, 2007, p. 81).  

Há a admissão de serviços tributáveis pelo ISS sem vinculação com a lei 
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infraconstitucional complementar, sendo inadequado que esta transforme a 

natureza de um serviço e retire a competência arrecadatória municipal. A definição 

de serviços é exaustiva no que se refere à área de conflito, em despeito à 

competência, sob pena de tornar a Carta Magna ineficaz. 

O sentido da integralidade do sistema conclui na atuação restrita da União a 

evitar conflitos e regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, 

impedindo, portanto, a delimitação do aspecto material da incidência tributária do 

ISS por lei infraconstitucional, em vista da competência tributária atribuída aos 

Municípios.  

A chamada Regra-Matriz de Incidência Tributária é o resultado do processo 

cognitivo, em observância aos enunciados prescritos no sistema tributário. A 

construção lógico-semântica permite a fixação de critérios para a descrição 

minuciosa da imposição tributária que gerará efeitos no mundo jurídico. A estrutura 

lógica auxilia o intérprete na identificação dos elementos que estarão presentes na 

hipótese e no mandamento (CARVALHO, 2004, p. 84). Nesse sentido, acha-se uma 

hipótese, chamada por Paulo de Barros Carvalho de ‘descritor’ e a concernente 

consequência, ou prescritor, ligadas pelo operador deôntico do dever ser:  

No descritor da norma (hipótese, suposto, antecedente) teremos diretrizes 

para identificação de eventos portadores de expressão econômica. Haverá um 

critério material (comportamento de alguma pessoa), condicionado no tempo 

(critério temporal) e no espaço (critério espacial). Já na consequência (prescritor), 

toparemos com um critério pessoal (sujeito ativo e sujeito passivo) e um critério 

quantitativo (base de cálculo e alíquota). A conjunção desses dados indicativos nos 

oferece a possibilidade de exibir, na plenitude, o núcleo lógico-estrutural da norma 

padrão,  preenchido com os requisitos significativos necessários e suficientes para 

o impacto jurídico da exação.  

No que tange aos impostos sobre serviços, o perfil está traçado na 

Constituição, de sorte que o legislador infraconstitucional é restrito na atividade 

legiferante. A regra matriz do tributo é apresentada no art. 156, III e se transmuta 

nos critérios material, temporal, espacial, pessoal e quantitativo.  

O critério material corresponde ao núcleo da hipótese, expressando um 

comportamento humano, indicado por verbo e complemento. Sinteticamente, é o 
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evento eleito pelo legislador como suficiente para a incidência da norma jurídica 

que, no caso discutido, é o ato de “prestar serviços”, a atividade decorrente do 

“serviço”.  

Em breve síntese, critério espacial permite a coordenada espacial em que se 

considera ocorrido o fato jurídico tributário, identificado isoladamente pelo local, 

que, para o ISS, será considerado ocorrido onde o serviço é prestado e o critério 

temporal permite a identificação do momento em que se considera ocorrido o fato 

gerador, assim entendido como o momento da conclusão do serviço, deflagrando o 

consequente da norma e instaurando a relação jurídica tributária.  

Quanto ao critério pessoal, é a identificação do sujeito ativo – a quem foi 

conferida a competência tributária ou quem a lei prevê a capacidade tributária, ou 

seja, o ente público que, por determinação legal, tem o dever jurídico de reclamar o 

cumprimento da obrigação tributária  – e do sujeito passivo - a quem a lei incumbiu 

o dever de cumprir com o pagamento do tributo e/ou obrigações acessórias. Por 

fim, o critério quantitativo permite o cálculo do montante do crédito, 

consubstanciado na obrigação tributária, pelos atributos da base de cálculo e da 

alíquota que incidirá sobre este primeiro. A base de cálculo do imposto em questão 

corresponde à remuneração do serviço e alíquota será fixada nas legislações 

municipais instituidoras.  

As considerações acerca da competência tributária municipal serão 

relevantes para os tópicos seguintes, a fim de se atestar a legalidade do auto de 

infração realizado pelo Fisco Municipal.  

 

2.1.1. Do conceito constitucional de serviço  

 

O constituinte se utilizou de conceitos ao longo do texto que trata da 

materialidade dos tributos. Esses conceitos obstam a liberdade do legislador 

infraconstitucional de formação de tributos. Para identificação da materialidade do 

ISS, substancial a compreensão do signo jurídico “serviço”, perpassando o conceito 

constitucional.   

Em frente à análise do conceito de serviço, o CTN, nos artigos 109 e 110, 

literalmente aparentou legitimar, no ano de 1966, a busca do intérprete pelo sentido 
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preexistente, no Direito  Privado, dos conceitos citados na Carta Magna e que foram 

recepcionados.   

A adoção do signo preexistente “serviço”, aclarado no Código Civil, busca – 

para o entendimento dito conservador – exprimir a materialidade do ISS. Assim, 

prevê o art. art. 594 do CC a retribuição do serviço e natureza material ou imaterial, 

em contraposição ao art. 565 do diploma, que define locação como a obrigação de 

dar coisa por tempo determinado.   

Nesta feita, o conceito de serviço clássico teria simplesmente como núcleo 

uma obrigação de fazer, diferenciando-se da locação, cuja obrigação é de dar. 

Resumidamente, o serviço presumiria a produção de resultado material ou imaterial, 

oferecido em face da relação de prestação e contraprestação, sendo necessário um 

esforço humano para tanto. Esse esforço não necessariamente é físico, podendo 

ser de natureza intelectual (FILHO, 1985, p.80), em vista do campo imaterial do 

resultado. A reflexão da natureza não física do serviço se revela de latente 

importância em face da internet e diversos suportes de uso de ferramentas, 

consequências inevitáveis da tecnologia.  

O serviço tributável pelo ISS, à visão da corrente conservadora aplicável aos 

transportes autônomos, além de consistir em uma obrigação de fazer, deve ser 

mensurado economicamente, ou seja, haver significação econômica e, por 

conseguinte, com remuneração. Destarte, o esforço humano necessita ser 

despendido a terceiro com o fito de atingir a utilidade pretendida e sob o regime do 

Direito Privado.  

No presente caso, o serviço possui conteúdo econômico, revestido na 

remuneração paga pelo usuário do serviço de transporte, usuário este que é terceiro 

discordante do prestador. O fornecimento do transporte não regido pelo Direito 

Público, pois trata de empresa privada, não integrante da Administração Indireta, 

exterior a qualquer regime de concessão de serviço público. Como dito, o transporte 

autônomo é realizado para terceiro, que não se confunde com a empresa 

prestadora.  

Quanto à ausência de subordinação, não há vínculo empregatício entre o 

motorista autônomo – ou o carro – e a empresa sujeito passivo da relação 

tributária. O referido serviço é prestado em caráter autônomo e, portanto, regido pelo 
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Direito Civil e não pela legislação específica do  trabalho.  

Outrossim, o serviço necessita estar na competência tributária dos 

Municípios, como foi inaugurado pelo art. 156, III da Constituição Federal. 

Reiterando o mencionado anteriormente, o sentido da integralidade do sistema 

conclui pela impossibilidade de a União delimitar o aspecto material da incidência 

tributária do ISS por lei infraconstitucional, em vista da competência tributária 

atribuída aos Municípios.  

Por conseguinte, em observância a princípio desse entendimento, o exercício 

do transporte autuado se enquadra no conceito de constitucional de serviço, porém 

merecendo ressalvas quanto à natureza da obrigação, que não é total e 

simplesmente uma obrigação clássica de fazer, como disposto no Código Civil.  

No que tange à condução, os veículos de transporte são autônomos, não 

havendo intervenção da prestadora do momento do início da corrida até a 

conclusão do serviço. Entretanto, havendo problemas no uso da inteligência 

artificial ou acidente ocorrido com o veículo na via urbana os  funcionários da 

prestadora comparecem ao local a fim de corrigir eventuais falhas. Ademais, o 

abastecimento dos veículos para uso e o pagamento de seguro também é efetuado 

pela prestadora.  

A despeito da inteligência artificial se ver responsável pelo movimento dos 

veículos, a prestadora oferece assistência física para os demais contratempos que 

surgirem durante o caminho ao destino do usuário. É notável que, no caso aqui 

discutido, a Recorrente não exerce uma obrigação de dar cristalina, caracterizando 

serviço de locação, mas em conjunto com uma  obrigação de fazer que se transmuta 

em garantir a chegada do usuário até o destino.  

Em 2011, foi inaugurado o afastamento do conceito civilista de ‘serviço’ 

perante o respectivo  constitucional, no julgamento do Agravo Regimental na 

Reclamação 8.623/RJ pelo Supremo  Tribunal Federal, no qual o Ministro Gilmar 

Mendes fez menção à previsão da cessão de direito  de uso na Lei Complementar 

nº 116/03, como consequência das alterações práticas da exigência  do ISS1.    

Aproximadamente após 5 anos, esta  Corte firmou o entendimento em sede 

de Repercussão  Geral na direção da tributação das atividades realizadas pelas 

                                                     
1 STF, Rcl: 8623/RJ, Rel. Ministro GILMAR MENDES, 2. T. julgado em 22/02/2011, DJU 10/03/2011 
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operadoras de planos de saúde  por intermédio do ISS. Nessa ocasião, foi 

mencionado pelo Ministro Luiz Fux que o conceito constitucional de serviço não 

está relacionado ao adotado pelo Direito Privado – como afirmava  a corrente 

conservadora diferenciadora das obrigações de fazer e de dar2.  

A principal importância trazida na tese está inscrita no caráter residual do 

ISS, o que já está expresso na Constituição, no dito “impostos sobre serviços de 

qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II”. Por conseguinte, será 

considerado serviço o critério material  não incidente do ICMS estadual. Não 

obstante ser residual, o fato gerador do ISS ocorrerá sobre atividades, materiais ou 

imateriais, que gerem utilidade para terceiros.   

No presente caso, a empresa VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. exerce 

atividade de transporte intramunicipal – logo, fora do campo de incidência do ICMS 

de transporte  intermunicipal e interestadual – que gera uma utilidade para o 

usuário que precisa se deslocar  para o destino e facilita seu objetivo com o uso do 

transporte autônomo disponibilizado.  

A jurisprudência do Supremo se manifesta em perfeita harmonia com o 

objetivo constitucional da tributação, que é eminentemente fiscal – comportando 

exceções - para a arrecadação de  recursos financeiros para o Estado. Seria 

completamente desvantajoso para o Estado arrecadar menos diante do novo 

contexto mundial vigente, no qual as mercadorias e serviços físicos são  

substituídos pelas novas tecnologias, culminando em rombos na pretensão 

arrecadatória que,  como se sabe, recairão em leis orçamentárias deficitárias e 

políticas inefetivas.   

Por fim, a autuada possui uma equipe responsável por melhorias constantes 

na programação dos carros autônomos, o qual caracteriza um esforço humano 

mental e contínuo. Assim, caso a compreensão desta Egrégia Corte fosse no sentido 

do conceito clássico de serviço – reitera-se, superado -, o transporte intramunicipal 

exercido pela Recorrente é caracterizado como serviço, em vista da existência de 

esforço humano no aperfeiçoamento dos seus veículos.  

                                                     
2 STF, RE: 651.703/PR, Repercussão Geral, Rel. Ministro LUIZ FUX, Pleno, julgado em 29/09/2016, 
DJU 06/10/2016 
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2.1.2. Do serviço de transporte  

 

Feita a análise do conceito constitucional de serviço e do entendimento do 

Supremo quanto a  sua tributação, debruça-se sobre o serviço de transporte em 

específico, no caso, do transporte  municipal. Tal análise é de fundamental 

importância por se tratar do serviço evidentemente prestado pela contribuinte.  

Delimitando-se o exame do serviço de transporte para uma perspectiva 

constitucional, percebe-se, como dito no tópico anterior, que não há, tal qual a 

maioria dos serviços, uma definição na Constituição Federal de 1988 no sentido de 

se indicar expressamente o que é o serviço de transporte para fins tributários. Tal 

situação é característica do direito tributário, enquanto direito de sobreposição, é 

dizer, o direito tributário toma conceitos de outros ramos do direito para determinar 

o seu alcance.  

No caso do serviço de transporte, não há uma explicação expressa do que 

seria exatamente esse serviço, pelo que, para definí-lo, é preciso buscar o conceito 

dentro do universo do direito privado. Entretanto, a Constituição de modo explícito, 

ao tratar do ICMS, no art. 155, inciso II, expressamente determina que os transportes 

interestaduais e intermunicipais são prestações de serviço tributáveis por esse 

imposto. Conclui-se disso que a prestação do serviço de transporte pode ser, pelo 

texto constitucional, serviço tributável.  

Há de se recordar, ainda, que a cobrança do ISS deve ser feita exclusivamente 

sobre os  serviços, devendo-se apartá-lo de outros tributos, mesmo que o 

contribuinte exerça outras  atividades constituintes de fatos geradores de outros 

tributos, como o ICMS. Todavia, há casos excetuadas na legislação em que se 

admite a cobrança de ISS e ICMS (PAULSEN; MELO,  2013, p. 339-340).  

Nesta senda, a Constituição especifica que cabe ao Estado cobrar o ICMS. 

Por outro lado, ao  delimitar a competência municipal, a Lei Maior, em seu art. 156, 

inciso III, delega aos  municípios a competência de instituir ISS, excetuados aqueles 

que sejam de competência  estadual. Considerando essas duas informações, 

chega-se à conclusão de que a competência para tributar a prestação de serviço de 

transporte dentro do município é de competência deste ente da federação.   

Delimitadas essas questões, aborda-se que, apesar de ser clara a 
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competência municipal para tributar o serviço de transporte dentro de sua parcela 

territorial, não há uma definição na constituição de serviço e, mais especificamente, 

do serviço de transporte. Conforme já abordado no tópico anterior, o conceito 

poderá ser buscado dentro do direito privado.  

Ao tratar dos contratos em espécie, o CC faz uma distinção entre o contrato 

de prestação de serviços, a partir do art. 593, e do contrato de transporte, a partir do 

art. 730. Não se deve entender disso que a prestação de serviço e o serviço de 

transporte são duas coisas completamente distintas. Em realidade, o Código, em 

relação aos contratos que versam sobre a prestação de serviços, regula a prestação 

de serviço de modo geral e, em seguida, debruça-se sobre outros tipos de contrato 

de prestação de serviço, de forma mais específica, por exemplo, a empreitada e o 

transporte. A lei substantiva civil faz, ainda, ressalva, no próprio art. 593, de que a 

prestação de serviço não regulada em legislação especial ou trabalhista reger-se-á 

pelas disposições do capítulo sobre prestação de serviços. 

A compreensão do contrato de transporte e de suas especificidades é 

fundamental para se compreender os limites da tributação sobre o serviço de 

transporte, no caso aqui tratado, do ISS sobre o serviço de transporte dentro do 

respectivo município.  

O contrato de prestação de serviço caracteriza-se por ser uma espécie de 

contrato em que uma parte se obriga a fornecer a outra a prestação de uma 

atividade, e a outra obriga-se a remunerá la por esta. A primeira é o prestador de 

serviço, enquanto a segunda é o tomador (PEREIRA,  1978, p. 333).  

Deve-se ter em mente que o prestador de serviço, contratado, pode ser 

pessoa natural ou jurídica, independentemente, de o serviço não ser de fato 

prestado pelo contratado em si, mas por um empregado ou preposto. O contratado 

é aquele que terá juridicamente a responsabilidade pelo cumprimento do contrato.  

Sobre o contrato de transporte, Diniz (2008, p. 469) conceitua-o da seguinte: 

“[o] contrato de transporte é aquele em que uma pessoa ou empresa se obriga, 

mediante retribuição, a transportar, de um local para outro, pessoas ou coisas 

animadas ou inanimadas (CC, art. 730).”  

Por sua vez, Rizzardo (2017, p. 785) define o contrato de transporte como 

“aquele pelo qual alguém se obriga a receber pessoas, coisas ou animais, e leva-los 
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ao seu lugar de destino, com  segurança e presteza, mediante o pagamento de um 

preço.”  

Pela disciplina do CC e pelo que se percebe pelas definições dos autores, o 

contrato de transporte diferencia-se entre o transporte de coisas (animadas ou 

inanimadas) e de pessoas. No  primeiro, o tomador contrata do prestador o 

transporte de uma coisa sua ou de outrem para ir  de um lugar para outro. Para os 

fins da análise do caso da Recorrente, dar-se-á um maior enfoque no último – 

transporte de pessoas.  

Diniz (2008, p. 488) define esta espécie de contrato da seguinte forma: “[o] 

contrato de  transporte de pessoas é aquele em que o transportador se obriga a 

remover uma pessoa e sua  bagagem de um local para outro, mediante 

remuneração.”  

Pelas definições trazidas até aqui, é evidente que o contrato de transporte 

pode ser celebrado com uma pessoa jurídica, pois não há a necessidade de o 

contratado, ainda que pessoa natural, realizar realmente o transporte. Por exemplo, 

no caso de se contratar uma viagem de ônibus, seja no transporte metropolitano ou 

interestadual, não se poderá considerar que o contratado é  o motorista que trabalha 

para a empresa, mas sim a própria empresa que presta o serviço, o  motorista é 

apenas um preposto que o executa.  

Portanto, ao se contratar um serviço de transporte com uma sociedade 

empresária, a prestadora do serviço é a própria sociedade, e não o preposto que 

executa este serviço, caberá a responsabilidade pelas obrigações do contrato à 

pessoa jurídica contratada. Por suposto, haverá o direito de retorno da sociedade 

contra o preposto no caso de dano, mas não se discutirá aqui este matiz do contrato 

em questão.  

Por esse prisma, no caso da Recorrente, que presta o serviço de transporte 

por meio de automóveis completamente autônomos, todos de sua propriedade, a 

pessoa contratada para realizar o serviço de transporte será a empresa. Em virtude 

disso, a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação de transportar alguém 

de um local para outro conforme contratado será dela. É evidente o fato de a 

empresa oferecer a prestação de um serviço de transporte. Para contratar o serviço 

oferecido pela plataforma da empresa, deve primeiro o usuário realizar o download 
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da aplicação em seu dispositivo móvel.   

Ao acionar o serviço do aplicativo, o usuário faz o chamado de uma corrida, 

indicando o local em que está, o ponto de partida, e o local aonde pretende ir, o seu 

destino. Desse modo, ele expressamente declara pretender que a empresa o leve de 

um determinado local para outro.  Com a realização desse chamado, irá ao ponto 

de partida do usuário um carro completamente autônomo, sem motorista, o qual o 

levará para o destino solicitado. Ao final da corrida, com a chegada ao seu destino, 

o usuário sairá do veículo, e este poderá seguir para outra corrida ou voltar para a 

garagem da empresa, fato é que o destino do automóvel, após a chegada ao local  

solicitado, não diz respeito ao usuário.   

A descrição do serviço prestado, portanto, abarca indubitavelmente o 

contrato de transporte, é dizer, a empresa presta ao usuário um serviço de 

transporte. O único diferencial ao caso é que, no lugar de o automóvel precisar de 

motorista humano, o veículo se conduz sozinho.  

Para aclarar mais esse fato, faz-se o seguinte exercício hipotético: 

considere-se o caso de a empresa não dispor de uma plataforma online numa 

aplicação de dispositivo móvel ou num  website. Nesta hipótese, para contratar o 

serviço prestado pela empresa, o indivíduo precisasse  de ir até um ponto fixo da 

empresa – por exemplo, um quiosque na entrada de determinado  centro comercial 

– e ali indicasse a um preposto da empresa aonde quer ir, e este prontamente  

acionasse o automóvel que o levaria para o destino informado. Neste caso, o 

contrato de transporte se torna ainda mais claro, o usuário não tomaria o carro para, 

dentro dele, comandar o automóvel, mas a própria empresa, por meio de seu 

empregado, enviaria as informações ao  veículo autônomo para que, então, este 

realizasse o transporte.  

Em realidade, o serviço dado pela plataforma não se difere completamente 

disso. O usuário de pronto declara, por meio do aplicativo, aonde pretende ir, a 

informação da plataforma da  empresa é, desse modo, enviada para o sistema do 

automóvel autônomo, é dizer, previamente,  acorda-se o local de destino, aonde a 

pessoa tomadora do serviço pretende ir. A diferença da  

hipótese narrada, no parágrafo anterior, é de que não existe uma pessoa 

indicando ao carro o  local, mas a própria plataforma o faz automaticamente, 
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plataforma esta da própria empresa. Quanto ao objeto da sociedade empresária, o 

contrato social o define como “disponibilizar  veículos para que transportem 

pessoas dentro dos limites do Município.” Com efeito, o disposto  no contrato social 

não indica de modo expresso que o objeto da empresa é a prestação de serviço  de 

transporte. Entretanto, a definição do objeto posto neste contrato pode ser 

entendida como a  prestação de tal serviço. Note-se que a empresa disponibiliza os 

veículos com o fim de  transportar pessoas dentro do Município. Dessa forma, a 

empresa presta às pessoas o serviço de transporte, porém, para realizá-lo, 

necessita disponibilizar os veículos autônomos para que  os usuários nele entrem 

e, assim, sejam transportadas pela prestadora.  

Não obstante exista interpretação distinta do que seria o objeto social da 

empresa - a qual possa entender que o objeto não é a prestação do serviço de 

transporte -, o que, de fato,  importará para fins fiscais é a atividade realmente 

realizada pela empresa, independentemente,  do que dispõe seu contrato social.  

Para se aferir o enquadramento da atividade na hipótese de incidência de um 

tributo, será relevante analisar no que de fato consiste a atividade do contribuinte, 

pouco importando o nome dado pelo particular. Nesse sentido, independente de se 

entender que “disponibilizar veículos para o transporte de pessoas” não se 

enquadra como prestação de serviço de transporte, é  fundamental compreender o 

que realmente está a fazer a empresa. Como já explicado e comprovado acima, a 

empresa realiza um serviço de transporte, sendo irrelevante o nome que  a 

sociedade dá para tal serviço.  

Conforme já explicado anteriormente, quando da análise da regra matriz de 

incidência do ISS,  a LC nº 116 prevê as suas hipóteses de incidência. Traz a lei 

complementar, também, lista anexa na qual se determina quais serviços poderão 

ser tributados por essa exação, constando nela o serviço de transporte municipal.   

Portanto, não pode o fisco se furtar de cobrar os tributos de uma atividade 

que, claramente, enquadra-se como fato gerador de um imposto previsto na lei do 

Município, simplesmente,  porque é realizada por meio de uma tecnologia 

disruptiva.   
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2.2. Do transporte autônomo  

 

2.2.1. Da natureza jurídica da atividade de transporte autônomo. Da desnecessidade 

de interferência humana na prestação do serviço  

 

Como já explicado a atividade realizada pela empresa é a prestação de um 

serviço de transporte, sendo a sua natureza jurídica a de prestação de serviço. 

Possuindo esta natureza jurídica e constando o serviço da lista anexa à LC nº 116, 

o Município poderá tributá-la, se tiver  a devida lei que preveja tal atividade como 

hipótese de incidência do tributo, o que, de fato, já  existe. Assim, deter-se-á aqui à 

análise do transporte autônomo realizado pela empresa, como uma prestação de 

serviço de transporte, buscando-se comprovar a capacidade de a máquina prestar 

um serviço.   

A autonomia dos veículos automotores é classificada em níveis, os quais vão 

do nível 0 ao  nível 5. Em cada nível, identifica-se a capacidade de o carro realizar 

tarefas sem intervenção do condutor. O nível 0 - e inicial - é aquele em que não há 

autonomia alguma, o carro depende completamente do motorista para realizar as 

suas atividades (LEKASH, 2018). No nível 1, o  carro dispõe de sistema para auxiliar 

o motorista na condução do veículo, de direção assistida.  Já, no nível 2, o veículo 

possui automação parcial, podendo possuir a capacidade de, por exemplo, trocar de 

faixa de modo autônomo (GTAX, 2020).  

No nível 3, o veículo já tem a capacidade de conduzir-se sozinho, porém é 

necessária a  intervenção do motorista para situações mais complexas ou de risco. 

O nível 4 é de automação alta, o carro possui uma maior capacidade de direção 

autônoma, em comparação com o nível anterior, conduzindo em situações mais 

complexas. O último nível é o 5, automação completa.  Neste, o carro já se conduz 

completamente sozinho, não sendo necessária a intervenção do motorista, cabendo 

a ele apenas indicar o seu destino. Os veículos deste nível de autonomia não 

precisam sequer de ter um volante, algo que não seria possível nos outros níveis. 

Este é o nível dos veículos usados pela recorrente, na prestação de seu serviço 

(ALVES, 2018) (GTAX,  2020).   

No caso como o da contribuinte, o serviço é inteiramente realizado pela 
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máquina, sem a interferência de um ser humano. Situação esta na qual o carro 

autônomo tem a capacidade de levar os passageiros de um local para outro, 

prestando o serviço de transporte, sem qualquer interferência de um funcionário da 

sociedade empresária.  

Segundo Maria H. Diniz (2008, p. 289), o contrato de prestação de serviço tem 

como objeto “uma obrigação de fazer, ou seja, a prestação de atividade lícita, não 

vedada pela lei e pelos bons costumes, oriunda da energia humana aproveitada por 

outrem, e que pode ser material ou  imaterial.”   

Esta definição vai ao encontro de predominante entendimento, no sentido de 

que a prestação de serviço para ser caracterizada como tal precisa 

necessariamente de um esforço humano. Tal entendimento parece fazer sentido 

quando se analisa a realidade do século XX e da primeira década do século XXI, 

quando a inteligência artificial como existe hoje e a existência de  máquinas e carros 

completamente autônomos mais pareciam um produto dum filme de ficção 

científica. Nesse contexto, já se utilizavam máquinas e equipamentos para a 

prestação do serviço, entretanto sempre era necessária uma atividade humana 

física e/ou intelectual para operá-la. A máquina era apenas um coadjuvante numa 

ação que tinha como protagonista o ser humano. Assim, o que de fato se 

remunerava era o esforço humano e/ou o uso de uma determinada expertise.   

Atualmente, todavia, a máquina já tem capacidade de assumir o 

protagonismo na prestação de alguns serviços, como o serviço de transporte. Algo 

que, até o início dos anos 2000, poderia ser considerado um evento que só ocorreria 

com o passar de muitas décadas. Num contexto em  que se parece inconcebível a 

realização de verdadeiros serviços com o uso de um robô  completamente 

autônomo, é quase redundante falar da necessidade de esforço humano para a  

caracterização da prestação de serviço, porque tal serviço só poderia ocorrer com 

a intervenção  humana de uma forma ou de outra, ainda que fosse para indicar à 

máquina o que fazer.   

Com a alteração no contexto social e tecnológico, considerando o 

desenvolvimento da Inteligência Artificial e da robótica, a tendência é a de cada vez 

mais serviços serem realizados com o uso de máquinas completamente 

autônomas, como o já realizado serviço de transporte,  mas também serviços em 
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que se exige uma maior expertise do prestador, como os serviços  médicos, 

inclusive, cirúrgicos.   

Convém destacar que, refletindo sobre o progresso tecnológico, Harari (2018, 

p. 16-17)  entende que o desenvolvimento da tecnologia coloca a sociedade diante 

de impasses que a  própria filosofia e a ciência em geral não têm condições de dar 

respostas e sentidos necessários  a tempo de, realmente, resolver tais questões, 

visto que os problemas decorrentes destas  tecnologias se desenvolvem de maneira 

mais rápida do que os próprios filósofos e cientistas  conseguem de fato 

compreendê-los. Para o Direito, a evolução dessas tecnologias também se 

desdobra em desafios, posto que trazem novas relações, negócios e fatos distintos 

daqueles já previstos no ordenamento jurídico.   

Em face desta realidade, faz-se mais do que preciso modificar o pensamento 

que se tem  relativo à prestação de serviços. A realidade é que, cada vez mais, a 

tecnologia assume as atividades realizadas pelo ser humano. Desse modo, limitar 

a prestação do serviço ao esforço humano meramente, a despeito da capacidade 

atual da inteligência artificial e da robótica e do potencial destas tecnologias para o 

futuro próximo, é ignorar a capacidade humana, é manter o  direito atrasado 

enquanto ciência. Faz-se mister, portanto, atualizar o entendimento existente sobre 

a prestação de serviços, com o escopo de atualizá-lo para os novos tempos.   

Utilizando-se raciocínio semelhante ao do subtópico 2.1.2, constata-se o 

seguinte: aquele que  contrata um serviço realizado por uma máquina de forma 

completamente autônoma está a contratar esse serviço do seu proprietário, seja 

pessoa natural ou jurídica, cabendo a ele toda a  responsabilidade pela prestação 

do serviço. Também, o contratante busca pura e simplesmente a prestação deste 

serviço, a realização de algo, pelo contratado. A obrigação assumida pelo 

proprietário desta máquina continua a ser uma obrigação de fazer, de realizar uma 

atividade, ainda que ele próprio não intervenha diretamente. Nesse caso, basta que 

se coloque a máquina à disposição para a prestação do serviço e se obrigue o 

proprietário a prestá-lo. Se se obriga o proprietário da máquina, pessoa natural ou 

jurídica, a fazer algo para o contratante, está ele a  prestar um serviço, ainda que 

não haja um ser humano no cumprimento desta obrigação.   

Considerando isso, conforme já exposto no subtópico anterior, o usuário que 
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contrata com a sociedade empresária busca contratar um serviço de transporte, 

busca ser levado de um local a  outro. Mesmo que não exista um ser humano 

conduzindo o veículo ou dando-lhe as instruções, o serviço está a ser prestado pela 

empresa.   

Por conseguinte, considerando a falta de necessidade de interferência 

humana direta na prestação do serviço, só se pode chegar à conclusão de que a 

atividade de transporte autônomo  realizada pela empresa tem a natureza jurídica 

de uma prestação de serviço.   

Ademais disso, repisa-se que, caso se adote entendimento no sentido de se 

considerar como imprescindível a presença de esforço humano para se caracterizar 

algo como prestação de  serviço, considerando a tendência atual de cada vez mais 

atividades serem feitas por máquinas  sem interferência humana, o fisco – estadual 

(ICMS) e municipal (ISS) – encontrar-se-á numa  complexa situação, na qual ficará 

impedido de cobrar tributos sobre atividades que  verdadeiramente se caracterizam 

como serviços. Portanto, o progresso tecnológico não é  motivo suficiente para 

descaracterizar um serviço como tal, apenas pelo fato de que o serviço  antes 

realizado por um humano está a ser realizado por uma máquina.  

 

2.2.2. Da inexistência de locação de bem móvel ao usuário  

 

É de fundamental importância aclarar que o serviço prestado pela VÁ E 

VOLTE PARA UM VIDA NÃO LTDA. não se trata de locação de bem móvel, no caso, 

de locação de veículo automotor autônomo. Convém destacar que o CC define o 

contrato de locação da seguinte forma: “Art. 565. Na locação de coisas, uma das 

partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de 

coisa não fungível, mediante certa retribuição.”  

Pelo disposto no diploma civil, poder-se-ia argumentar que a empresa 

estaria a locar os seus automóveis autônomos ao usuário do aplicativo. O raciocínio 

seria no sentido de que, por não haver uma pessoa conduzindo o veículo e pelo fato 

de as informações postas pelo usuário no aplicativo irem automaticamente ao carro 

utilizado na viagem, o usuário estaria a usar e gozar  do veículo automotor, 

utilizando-o para seu próprio transporte. Nesta linha, argumentar-se-ia que a 
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locação não precisa de ter um prazo mínimo, sendo de livre escolha dos 

contratantes, pelo que o usuário estaria, portanto, a locar o veículo apenas pelo 

tempo necessário à viagem.  Com base em tal raciocínio, a contribuinte teria como 

declarar que apenas aluga os seus veículos autônomos, e a locação, por não ser 

considerada serviço para fins tributários, nunca poderia ser tributada à título de ISS. 

Entretanto, não se pode simplesmente aceitar tal raciocínio à margem do que realiza 

a empresa, na consecução de sua atividade. É mister buscar entender o que o 

usuário realmente busca contratar quando utiliza o aplicativo da empresa e o que 

esta lhe busca prover. Em verdade, o usuário busca eminentemente contratar um 

transporte.  De acordo com o já exposto anteriormente, é prescindível para a 

caracterização do serviço a necessidade de haver de fato um trabalho humano, o 

trabalho da máquina, na prestação de  serviço, sendo ela contratada por uma 

pessoa física ou jurídica, não impede que se considere  que a pessoa que possui o 

aparato tecnológico seja considerada prestadora de serviço, mesmo  que se realize 

o serviço autonomamente.   

A sociedade empresária possui carros autônomos e os dispõe para a 

imensidade de usuários, os quais, dentro do município, contratam os seus serviços. 

Ao disponibilizar o veículo para um usuário, a empresa o mantém, em realidade, sob 

a sua posse, é pelo aplicativo da própria empresa que se envia o comando com o 

destino. Ao tomar o veículo, o usuário não precisa de comandar o veículo por dentro 

ou utilizar o seu sistema operacional, porém, por meio do aplicativo da empresa, ele 

indica aonde pretende ir.   

Nesse sentido, também, não compete ao usuário carregar a bateria do carro, 

ele apenas o utiliza como meio de transporte, tampouco a ele é permitido rodar 

como quiser com o veículo, por exemplo, deixando-o em algum local, como uma 

garagem, para utilizá-lo novamente. São situações que ocorreriam normalmente na 

locação. Em realidade, só toma o usuário o carro  durante o seu trajeto e apenas 

para o seu trajeto.   

Outro ponto importante é o da possibilidade de o usuário modificar o destino 

durante o trajeto,  algo que, por si, não modifica a natureza de um serviço de 

transporte. Ora, trata-se de transporte  individual, sendo possível ao tomador 

realizar algum tipo de alteração, fato comum no  tradicional serviço de transporte 
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por meio de taxis ou nos disruptivos, como a Uber. Uma  comodidade maior dada 

ao usuário e a possibilidade de dar-lhe maior autonomia para decidir o  seu destino 

enquanto utiliza o aplicativo não podem ser consideradas como um sinal de cessão  

do bem, mas de aperfeiçoamento do serviço.   

Ademais, o veículo continua, de certa forma, sob a vigília da empresa, não há 

alguém supervisionando o trajeto, mas há serviço para caso de emergência, se algo 

ocorrer com o carro ou com o próprio usuário. A empresa está a prestar sua 

assistência em todo o trajeto, mesmo que seja por meio tecnológico e à distância. 

Portanto, a empresa não chega a ceder o seu bem móvel ao usuário, mantendo-o 

em sua posse, a despeito de ser esta remota.  Como já explicado anteriormente, 

deve-se buscar o que o usuário, de fato, busca contratar, ele busca contratar um 

serviço de transporte, é dizer, quer ser transportado de um lugar a outro por  meio 

de um carro que não possui condutor humano, e a sociedade empresária lhe fornece 

tal  serviço. Nenhuma das partes tem o ímpeto de contratar uma locação, e sim um 

transporte e apenas isso.  

Assim, caso o direito não evolua junto com os novos tempos e não se 

considere como serviço aquele realizado por um robô de modo autônomo, mas sim 

uma mera locação da máquina, tal  tendência impedirá qualquer serviço tecnológico 

de ser tributado pelo ISS. A realidade muda e cabe ao direito mudar juntamente com 

ela.  

Continuando, se se expandir o raciocínio de que o serviço aqui prestado é 

uma locação, chegar-se-á às mais absurdas conclusões. Por exemplo, quando 

outras empresas utilizarem essa mesma tecnologia de veículos automotores 

autônomos para transporte coletivo de pessoas de  um município para outro – 

transporte intermunicipal -, deverá o fisco do respectivo estado  entender que todos 

os passageiros do ônibus estão a alugar o veículo para o seu próprio  transporte ou 

que estão a alugar uma parcela deste veículo e, desse modo, deixar de cobrar o  

ICMS pelo serviço prestado? Da mesma forma, no momento que tecnologia 

semelhante for  utilizada em metrôs, sendo o trem conduzido sem um maquinista 

humano, o município deverá  entender que todos os usuários desse transporte estão 

a alugar em conjunto o comboio?   

Nas hipóteses levantadas acima, seria absurdo não entender o serviço 
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prestado como verdadeiramente o é, como um serviço de transporte. O raciocínio 

de que seria uma locação em todos esses exemplos leva a conclusões infundadas, 

porque parte de premissas infundadas. Em nenhuma dessas hipóteses, caberia 

dizer que o estado (na primeira) e o município (na segunda) não poderiam cobrar o 

ICMS e o ISS, respectivamente. Isso pela simples e óbvia razão de que ninguém está 

a contratar uma locação.  

Inclusive, para Fran Martins (1984, p. 231), no contrato de transporte “[...] uma 

pessoa ou empresa se obriga a transportar pessoa ou coisa, de um local para outro, 

mediante o pagamento  de um preço.” Exatamente, o tipo de contrato celebrado 

entre o usuário e a recorrente.  

Em conclusão, o raciocínio de que a atividade da empresa se trata de locação 

não considera a potencialidade dos serviços realizados de modo autônomo, limita 

a ideia de serviço a padrões que já não condizem com o atual desenvolvimento 

tecnológico. Quem contrata o serviço da recorrente busca o serviço de transporte 

prestado, e não alugar o veículo.  

 

2.2.3. Do entendimento atual do STF de serviço como utilidade - Conceito 

econômico de serviço  

 

Foi discorrido nos tópicos anteriores acerca da superação do entendimento 

por esta Egrégia Corte do conceito civilista de serviço, adentrando-se na 

profundidade do mundo da tecnologia e da informação vivenciado atualmente.  

No presente caso, o serviço de transporte autônomo não se transmuta 

simplesmente em uma clássica obrigação de fazer – o que seria necessário para os 

entendimentos jurisprudenciais e doutrinários ultrapassados. A condução dos 

veículos disponibilizados pela contribuinte é autônoma, não havendo controle direto 

do início da corrida até a chegada ao destino, se não houver percalços. No entanto, 

se a inteligência artificial apresentar defeitos ou o veículo se envolver em acidente, 

os funcionários da prestadora comparecem ao local.  

Desse modo, a prestadora está a todo momento disponível para resolver 

eventuais questões, além do abastecimento dos carros e o pagamento de seguro 

ser de sua responsabilidade. O que se nota, portanto, é que a contribuinte, além de 
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não exercer tão simplesmente uma obrigação de fazer clássica, igualmente 

descaracteriza uma obrigação de dar e essa pontuação é relevante para o 

afastamento do conceito civilista de serviço a dar lugar ao econômico. Na ocasião 

do julgamento do Recurso Extraordinário 651.703, a referida Corte, apreciando o 

tema 581 em sede de repercussão geral, fixou tese no sentido que de as operadoras 

de planos privados de assistência à saúde prestam serviços, incidindo o ISS.  

Como se constata do inteiro teor do julgado, isso se deu principalmente pela 

observância da intenção do legislador constitucional de incluir na incidência do 

imposto atividades de natureza econômica, mercadológica, ou seja, nas quais 

prevalece o acordo de prestação e contraprestação.  

A intenção do legislador não foi deixar lacunas ao tributar unicamente os 

serviços de comunicação por intermédio do ICMS e os serviços financeiros pelo IOF 

e retirar do campo de incidência os demais serviços não absolutamente revestidos 

em clássicas obrigações de fazer.  Na verdade, ao escolher a expressão “serviços 

de qualquer natureza”, compreende-se a condição residual.  

Assim, deve-se interpretar teleologicamente o texto constitucional, que funda 

a ordem econômica do país na livre iniciativa e concorrência. Ora, o ICMS e o ISS 

são tributos sobre o consumo ou sobre o valor agregado e, sob esse fato, culmina-

se no total sentido do fato gerador do ISS ser o exercício das atividades 

empresariais com previsão de contraprestação em forma de remuneração de 

mercado, superando-se a dicotomia bens e serviços. 

Importante trecho do julgado envolve o seguinte3:  

Sob este ângulo, o conceito de prestação de serviços não tem por premissa 

a configuração dada pelo Direito Civil, mas relacionado ao oferecimento de uma 

utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades materiais ou imateriais, 

prestadas com habitualidade e intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não 

com a entrega de bens ao tomador.  

Na situação em vertente, a empresa VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA.  

operacionaliza o transporte dos seus clientes, que acionam o serviço por meio de 

aplicativo. O aplicativo está disponível para qualquer interessado adquirir em seu 

                                                     
3 STF, RE: 651.703/PR, Repercussão Geral, Rel. Ministro LUIZ FUX, Pleno, julgado em 29/09/2016, 
DJU  06/10/2016, p. 05  
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smartphone e, com isso, são realizados inúmeros transportes por dia (veja-se, 

habitualidade). Dessa forma, a empresa se presta a oferecer uma utilidade, qual 

seja, o transporte de pessoas, sendo pago um valor em dinheiro que reverte em seu 

favor.  

A atividade material garantida pela contribuinte é o transporte até o destino 

do contratante, conjugada com a entrega do veículo autônomo que irá garantir o 

objetivo de existência da empresa, que é o transporte intramunicipal de pessoas. 

Como todo negócio jurídico comutativo, o usuário do serviço se obriga ao 

pagamento da quantia referente à distância percorrida, acrescida das demais taxas 

determinadas pela empresa.  

No que tange à análise dos artigos 109 e 110 do CTN – que fixam ao Direito 

Privado os conceitos explícitos na legislação tributária -, esse código tem status de 

lei complementar, de modo que há o impedimento de eficácia das suas normas que 

tratam sobre interpretação da  Constituição, sob o risco de tornar vulnerável o 

princípio da supremacia constitucional.  

Destarte, o Direito Tributário visa atingir finalidades específicas, não 

interessando por muitas vezes, por exemplo, ao Direito Privado, e seus conceitos – 

como de serviço – estão alinhados.  Dessa forma, o clássico alemão Albert Hensel 

(2004, p. 133) anuncia:  

Cada conceito interpretado em um determinado ramo do direito deve em 

primeiro lugar cumprir certas funções em seu próprio ramo. Parece sempre errado 

considerar que a maior parte dos conceitos de direito tem um só significado para 

todos os ramos da vida jurídica4.  

Em razão da compreensão da suficiência do Direito Tributário, podendo e 

devendo – pelo bem da interpretação sistemática e teleológica – se valer de outras 

ciências, como o Direito Financeiro e a Economia, completamento aplicável o 

conceito econômico de serviço para a  incidência do ISS.  

   

                                                     
4 No original: “cada concepto interpretado en una determinada rama del derecho debe en primer 
lugar cumplir ciertas funciones em su propia rama. Parece siempre más errado considerar que la 
mayor parte de los conceptos  del derecho tienen un solo significado para todas las ramas de la vida 
jurídica.” 
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Por conseguinte, visível a configuração da hipótese de incidência do imposto 

nos serviços de transporte autônomo prestados pela contribuinte, que não se 

desincumbiu do seu ônus de recolhê-lo aos cofres públicos.  

 

2.3. Da regulamentação da Lista de serviços em âmbito federal (Lei Complementar 

nº 116  de 2003)  

 

2.3.1. Da previsão da hipótese de incidência do respectivo serviço tributado – item 

16.02  

 

Como já abordado, a Constituição Federal, em seu art. 156, inciso III, dá aos 

Município a  competência de tributar os serviços de qualquer natureza, definidos em 

lei complementar, e  excluídos aqueles de competência estadual. Considerando que 

a matéria é de ordem  constitucional, foi dada a competência de definir quais 

serviços poderão ser ou não tributados  por essa exação à lei complementar federal.  

Nesse contexto, a LC nº 116 é responsável por dar ao ISS essa 

regulamentação dentro da  ordem jurídica. Com o fito de definir as hipóteses de 

incidência deste imposto, o art. 1º determina que serão considerados serviços 

tributáveis aqueles definidos em lista anexa à lei complementar.   

A lista em questão coloca, no seu item 16, de modo expresso, o serviço de 

transporte como tributável para os fins do ISS. Mais especificamente, há dois 

subitens: o 16.01 e o 16.02. O subitem 16.01 trata dos serviços municipais de 

transporte coletivo, aos quais não se faz necessária detida análise nestes 

memoriais. Já o subitem 16.02 traz, também, como tributáveis, os outros serviços 

de natureza municipal. A partir disso, compreende-se que os serviços municipais 

de transporte, de maneira geral, podem ser tributados pelo ISS; constituem, 

portanto, hipóteses de incidência do imposto aqui analisado.   

Destrinchando esse conceito, tem-se que os serviços de transporte 

individuais podem estar sujeitos à tributação do ISS, desde que os municípios, 

dentro de sua própria competência, promulguem suas próprias leis com esse 

escopo. No caso, o Município onde opera a recorrente possui lei própria para tributar 

os serviços de transporte por aplicativo, como Uber e 99POP.  Como o subitem 16.02 
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permite esse tipo de tributação, vez que dá aos municípios a competência de 

tributar tais prestações de serviços de transporte de modo geral, a lei municipal está 

em  perfeita conformidade com a LC nº 116 e com a própria CF/88.   

Ademais, como já fartamente comprovado nos tópicos anteriores, a 

contribuinte presta serviço de transporte por meio de aplicativo. Desse modo, sem 

precisar de se alongar no raciocínio, como a contribuinte presta um serviço de 

transporte que se encaixa perfeitamente na hipótese de incidência regulada na lei 

do Município, vem cometendo ela o fato gerador do ISS; devendo,  por conseguinte, 

recolher os valores desse tributo em prol do Município.  

 

2.3.2. Dos limites - possibilidade de interpretação extensiva – Tema 296 (RE 

784439)  

 

Ad argumentandum tantum, em caso de Vossas Excelências compreenderem 

que o termo utilizado no item 16.02 da Lista de Serviços apresenta obscuridade, 

implica relacionar a hermenêutica jurídica com o presente caso dos autos.  

Para isso, a interpretação econômica é o ponto de partida da construção do 

raciocínio, consistindo no prestígio do conteúdo econômico das relações jurídicas 

na ocasião da atipicidade ou anormalidade da norma. Assim, no caso em questão, 

a lista elenca “Outros serviços de transporte de natureza municipal” como hipótese 

de incidência do ISS, estando presente a incerteza quanto ao alcance da norma, para 

alguns.  

Nesse mecanismo de interpretação, o objeto é a operação celebrada pelo 

contribuinte e não, tão simplesmente, a norma. O que realmente se busca é o 

conteúdo econômico da relação jurídica. Quanto à tributação do referido serviço de 

transporte autônomo, o legislador teve a intenção de tributar todos os tipos de 

transporte, de certo que não precisaria descrever com tamanha minúcia cada tipo 

para que demonstrasse a sua vontade de tributar o serviço. O que resta é a 

subsunção do fato à norma jurídica (item 16.02) por meio da interpretação 

econômica e extensiva.   

Nesse viés, a interpretação extensiva determina o alcance do conteúdo da 

norma, não se confundindo com a analogia, que é instrumento de integração. Esta 
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é aplicação de uma norma a um caso semelhante sem previsão expressa em lei – 

portanto, método de integração -,  enquanto aquela é método de interpretação, na 

qual a lei – seja por ter sido mal redigida ou por  ter sido redigida de modo 

generalizado – deseja abranger a hipótese, sendo função do aplicador  do Direito 

somente lhe dar o devido alcance.  

Ora, os dois métodos, em conjunto, buscam revelar a finalidade da norma, de 

qual tributação se perseguiu na incidência abstrata. Em meio ao termo “outros 

serviços de transportes”, é visível a intenção do legislador de tributar todo e 

qualquer serviço de transporte – o que já foi demonstrado que se trata do objetivo 

de ser da contribuinte -, que se empenhou em acompanhar os avanços tecnológicos 

que lhe são absolutamente imprevisíveis.   

Não obstante os debates doutrinários acerca da natureza taxativa ou 

exemplificativa da lista de serviços – os quais não acrescentam na presente 

discussão, em vista de que tal fato não é o tratado neste tópico -, o Egrégio STF 

pacificou a controvérsia no sentido da possibilidade de interpretação extensiva da 

LC 116/03, ainda, neste ano. 

Dessa forma, foi julgado o tema de Repercussão Geral 296, aprovando a tese 

no sentido de incidir o tributo sobre as atividades inerentes aos serviços 

catalogadas na lista, em virtude da interpretação extensiva5.  

Questão adotada pela Excelentíssima Relatora Rosa Weber foi de, para que 

ocorra o fato gerador do ISS, pouco importa a nomenclatura utilizada ou a 

denominação do exercício. Assim, os efeitos jurídicos ocorrem, pelo que o 

fenômeno do mundo real realmente é. No caso da prestação efetuada pela empresa 

VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA., foi  corretamente demonstrado que se 

presta um serviço de transporte, este de natureza municipal,  por ocorrer dentro do 

território do Município.  

Por conseguinte, a lista de serviços pode ser compreendida como de 

natureza taxativa, porém admissível a interpretação extensiva, especialmente, em 

face de termos vagos como o disposto no item 16.02 da LC nº 116. Nada mais claro 

que a perfeita subsunção do serviço de transporte autônomo prestado pela 

                                                     
5STF, RE 784.439, Repercussão Geral, Rel. Ministra Rosa Weber, Pleno, julgado em 29/06/2020, DJU 
10/07/2020 
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contribuinte à norma jurídica de incidência do ISS.  

 

2.3.3. Do respeito à autonomia municipal  

 

Em que pese a subsunção da atividade realizada pela empresa ao item 16.02 

da LC nº 116, Vossas Excelências podem compreender que o exposto não se refere 

ao transporte de natureza autônoma, o que concluiria pela ilegalidade da autuação. 

Sobrevém que tal conclusão desrespeitaria o princípio da autonomia municipal, 

instituído na CF/88, importando mencionar o entendimento pela natureza 

exemplificativa da Lista de Serviços.  

O ponto inicial advém do art. 30, que traz em seus incisos os ditames da 

autonomia política, administrativa e financeira, esta última relevante para o 

presente caso. Assim, o inciso III concede aos Municípios a competência para 

instituir e arrecadar os tributos de sua competência.  A fim de compreender a sua 

competência tributária, caminha-se ao art. 156, III – anteriormente explicitado no 

item 2.1.1 destes memoriais –, o qual determina aos serviços de qualquer natureza, 

não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.  

A interpretação literal do texto constitucional, culminando no entendimento 

que a competência para definir os serviços tributáveis pelo ISS é exclusiva da 

legislação complementar não é correto, por força da autonomia municipal e do 

pacto federativo. Pensar dessa maneira limitaria à União a interferência nas normas 

específicas acerca dos tributos. O  CTN prevê que a legislação complementar trata 

reservadamente sobre as normas gerais do  Direito Tributário, o que não é o caso 

de quais serviços são tributáveis. 

Todavia, a exceção perdura na expressão “não compreendidos no art. 155, II”, 

excluindo os serviços que estão no campo de incidência do ICMS, quais sejam, 

fornecimentos de mercadorias, serviços de comunicação e transporte interestadual 

e intermunicipal. No caso em questão, trata-se de transporte autônomo 

intramunicipal, devido como o que ocorre dentro dos  limites do Município. Isso nos 

leva inferir que a lei complementar tem sua função, no âmbito do ISS, referente aos 

conflitos de competência entre este e o ICMS.   

Essa questão é endossada pelo doutrinador José Eduardo Soares Melo 
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(2008, p. 55) ao afirmar que a autonomia municipal seria prejudicada, disciplinada 

constitucionalmente, pela sujeição  dos serviços tributáveis ao Congresso Nacional. 

Prosseguindo no assunto, defende a eficácia  mínima do art. 156, III, afirmando:  

Todavia, como não se pode ignorar que a norma prevendo lei complementar 

para  “definir os serviços de qualquer natureza”, tributáveis pelo ISS, deve possuir 

um  mínimo de eficácia, pode ser entendido que – sem prejudicar a competência 

municipal  – a “definição” teria por escopo explicitar os serviços a fim de evitar 

eventuais conflitos de competência em razão de materialidades assemelhadas 

afetas a União,  Estados e DF.  

Dessa forma, o legislador complementar explicita os serviços tributáveis, 

unicamente, para evitar os conflitos de competência entre as pessoas políticas, 

devido a algumas materialidades semelhantes aos impostos, em perfeita aplicação 

à corrente dicotômica que foi mencionada anteriormente.  

No mesmo sentido é o posicionamento de Carrazza (2017, p. 1.060-1.061), o 

qual defende a disposição da lei complementar sobre os conflitos de competência 

entre o ISS e outros tributos, bem como regular as limitações constitucionais ao 

exercício da competência.  

O entendimento do art. 156, III como norma de eficácia plena, ou seja, de ter 

aplicabilidade imediata, reforçando o fato de produzir efeitos independente de lei 

complementar que defina os serviços tributáveis também é válido, pois ambas 

compreensões culminam na natureza exemplificativa da LC nº 116.  

No tópico anterior foi demonstrada a perfeita subsunção da atividade 

exercida pela empresa ao item 16.02 do Rol e a possibilidade de interpretação 

extensiva da expressão “outros serviços de transporte de natureza municipal” 

perante a exaustividade da lista de serviços. Ocorre que, diante da manifesta 

legalidade do auto de infração discutido nesta lide, compreender de forma contrária 

e, ainda, desrespeitar a autonomia municipal de prever o serviço de transporte 

autônomo como hipótese de incidência de ISS se revela desacertado.  
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2.4. Dos princípios constitucionais da isonomia tributária e da livre concorrência  

 

2.4.1. Da isonomia tributária 

 

A CF/88 consagra explicitamente o princípio da igualdade. Na ordem jurídica 

brasileira, tal princípio não só é garantido no seu plano formal, no tratamento 

igualitário de todos perante a lei, mas também se desdobra no plano substancial, 

na necessidade de se tratar “desigualmente os desiguais, na medida de suas 

desigualdades” – para dizer nas clássicas palavras de  Aristóteles.   

No plano tributário, em relação às limitações constitucionais ao poder de 

tributar, tal princípio se reflete na isonomia tributária, a qual explicita, basicamente, 

que os contribuintes em situações materialmente iguais devem ser tratados 

igualmente. Noutras palavras, o Estado deve abster-se de dar tratamento distinto 

aos contribuintes que estejam em meio a circunstâncias análogas.   

A isonomia, nesse sentido, impede que o Estado conceda tratamento 

diferenciado aos contribuintes de um mesmo tributo, por razões que não se 

justifiquem na necessidade de se tutelar direitos individuais, coletivos ou difusos, 

com fundamento na situação diversa de um contribuinte, em conformidade com os 

ditames da CF/88.   

Por esse prisma, o Município não pode deixar de cobrar os tributos devidos 

por um determinado contribuinte; excepcionando-se, por suposto, as razões 

anteriormente indicadas.  Conceder tratamento diferenciado a um contribuinte, 

desse modo, seria atentar sobremaneira contra a isonomia.   

No caso em análise, conforme já comprovado nos tópicos anteriores, a 

empresa VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. presta serviço de transporte 

municipal, por meio de aplicativo de dispositivo móvel. Considerando a existência 

de lei municipal que prevê a incidência de ISS sobre essa atividade e o fato de todas 

as empresas atuantes no mesmo nicho serem cobradas por essa exação, caso o 

fisco municipal não cobre o ISS desta contribuinte, estará ele a desrespeitar 

sobremaneira a isonomia tributária. Portanto, é mais do que necessária a cobrança 

realizada.   
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2.4.2. Da livre concorrência  

 

Dentre os fundamentos da República, presentes na CF/88, encontram-se os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A expressão desses princípios no 

texto constitucional evidencia o caráter do Estado de garantir as liberdades 

individuais, ao mesmo tempo em que valoriza o  trabalho e as necessidades sociais.  

Na ordem econômica, disposta a partir do art. 170 da CF/88, a valorização do 

trabalho e da livre iniciativa não só lhe fornece fundamento, como também 

determina os princípios relativos à matéria, dentre eles, a livre concorrência. Esse é 

um dos princípios que evidencia o caráter liberal da economia brasileira como uma 

economia de mercado. No entanto, pelos fundamentos e objetivos da República, é 

determinado que o Estado interfira na ordem econômica, respeitando os princípios 

constitucionais e, de modo mais particular, os princípios observados  no art. 170.   

Considerando isso, entende-se que a intervenção do Estado deve, na medida 

do possível, preservar a livre concorrência, a qual é um dos pressupostos duma 

economia capitalista.  Um dos reflexos do compromisso constitucional da 

República com esse princípio é a Lei nº 12.259/2011, responsável por estruturar o 

Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, definindo órgãos e institutos 

jurídicos com o escopo de proteger a concorrência no País.  Destaca-se a presença 

do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), como de fundamental 

importância na consecução desse mister.   

Já no plano internacional, o Estado brasileiro, desde o início dos anos 90, tem 

estreitado relações com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), organização que, dentre outros valores, presa pela livre 

concorrência como um dos meios de desenvolvimento da economia (OCDE, 2020).   

Nesse contexto, a “Revisão por Pares da OCDE sobre Legislação e Política de 

Concorrência:  Brasil 2019” (OCDE, 2019), extenso relatório no qual se evidencia 

enorme avanço do País na preservação da concorrência, notadamente, por meio do 

CADE.   

Essas questões demonstram que, além de um princípio constitucional, a livre 

concorrência é um valor defendido, de modo integral, pelo Estado brasileiro, 

nacional e internacionalmente.  Desse modo, o Estado brasileiro, incluindo, por 
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óbvio, os seus Municípios, deve atuar no sentido de preservar a concorrência. Tal 

atuação deve estar presente, também, na própria cobrança de tributos, na qual, 

evidentemente, existe uma clara ingerência estatal na propriedade privada. No 

plano econômico, essa cobrança tem o condão de refletir-se, de modo benéfico ou 

maléfico, na livre concorrência.   

Nesse sentido, caso o Estado conceda tratamento desigual aos contribuintes, 

indevidamente, sem estar da forma estabelecida na Constituição e na lei, estará o 

ente a interferir negativamente no mercado, beneficiando alguns contribuintes em 

detrimento de outros. Tal situação traria prejuízos ao correto desenvolvimento do 

mercado e à preservação da livre concorrência, vez que os contribuintes que 

estivessem a receber o tratamento mais benéfico passariam a ter vantagens em 

relação àqueles prejudicados pela atuação estatal. Na concretização dessa 

hipótese, os contribuintes beneficiados lograriam oferecer bens e/ou serviços com 

preços mais vantajosos do que os oferecidos pelos seus concorrentes; porém não 

o seria em razão de sua maior capacidade de oferecer um bem/serviço melhor, mas 

pelo simples fato de pagarem menos tributos do que as empresas do mesmo ramo.  

Vale destacar que é natural, numa economia de mercado, aparecerem novos 

sujeitos com melhores condições para atuar nesse ambiente, ainda que em 

prejuízos de seus concorrentes.  Tal situação não é ruim e condiz com a ideia de 

livre concorrência, bem como serve para selecionar os agentes mais capacitados, 

refletindo-se em um meio para o desenvolvimento da economia. Entretanto, essa 

situação deve advir realmente das melhores capacidades do sujeito, e não em razão 

de vantagens na cobrança de tributos que o coloque em situação melhor perante o 

mercado.   

Nesta senda, quando se está diante do surgimento de tecnologias 

disruptivas, é comum os players que dispõem dessas ferramentas lograrem 

posições mais vantajosas, perante os seus concorrentes. Tal pode ser a situação 

da Recorrente, ao concorrer com as outras empresas atuantes do mesmo nicho, no 

Município.   

Não obstante, se essa sociedade empresária possui capacidade de oferecer 

um serviço mais barato, prevalecendo sobre empresas como a Uber, que o seu 

serviço logre esse feito, e não uma indevida vantagem fiscal, decorrente da 
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inexistência de cobrança do ISS.  

Por conseguinte, uma possível abstenção do Município no sentido de não 

cobrar o referido imposto sobre a atividade realizada pela VÁ E VOLTE PARA UMA 

VIDA NÃO LTDA.  representaria grave mácula ao princípio aqui tratado, traduzindo-

se em uma atitude  eminentemente inconstitucional.   

 

3. DOS PEDIDOS  

 

Por todo o exposto, a Fazenda Municipal requer a total improcedência do 

Recurso Extraordinário interposto pela contribuinte, para manter a autuação 

realizada pelo recorrido, de  modo a validar a cobrança do ISS sobre o serviço de 

transporte individual de passageiros  realizado pela empresa.   

Pede-se, também, a majoração dos honorários de sucumbência em face da 

recorrente.  Termos em que pede deferimento.  

Local, data.  

Procuradoria da Fazenda Municipal, 
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL   

Recurso Extraordinário nº XXX.XXX   

 

Recorrente: VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA.  

 

Recorrido: MUNICÍPIO  

 

O MUNICÍPIO, já qualificado nos autos, apresenta, por intermédio de seus 

Procuradores, Memorial, reiterando suas razões de fato e de direito que ensejam o 

não-provimento do Recurso Extraordinário interposto pela VÁ E VOLTE PARA UMA 

VIDA NÃO LTDA, lastreado no art. 102, III, a), da Constituição Federal (“CF”)1.  

 

I. SÍNTESE FÁTICA  

II.  

1. Em sua insurgência, a Recorrente pretende demonstrar que o acórdão do Tribunal 

a  quo contrariara o artigo 156, III, da CF2, ao manter a cobrança do Imposto sobre 

Serviços  de Qualquer Natureza (“ISSQN”), face ao transporte de passageiros.  

2. Sem suscitar preliminar, a Recorrente alega, em síntese, que não presta serviço, 

porque os veículos de sua frota são inteiramente autônomos (Nível Cinco da Escala 

de Automação) 3 , possibilitando ao usuário assumir posição completamente 

passiva.  

3. Porém, ainda que ausente motorista nos veículos da Recorrente, configura-se a 

prestação de serviço de transporte, tal qual, objetivamente, previsto no item 16.02 

da Lista Anexa da Lei Complementar n° 116/20034, sendo a atividade destes autos 

similar à disponibilizada por outras plataformas digitais de transporte intermediado.  

                                                     
1  Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe:  (...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou 
última instância, quando a  decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; (g.n.)  
2  Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) III - serviços de qualquer natureza, 
não  compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. (g.n.)  
3 Esclarecimento 31.  

4  16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. 
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4. Exposta a fundamentação fiscal, passa-se ao detalhamento da atividade 

econômica explorada pela Recorrente:  

(i) Como nas plataformas de transporte heterônomo, é disponibilizado aplicativo, 

que intermedia integralmente o contato entre o veículo e o passageiro,  além do 

pagamento pelo transporte;  

(ii) Ao ingressar no aplicativo, o usuário realizará o cadastro com seus dados  

pessoais, inclusive os correlatos ao cartão de crédito5;  

(iii) Para realizar a chamada de um veículo, o usuário deve escolher seu local de  

origem e de destino dentro dos limites territoriais do Município Recorrido, onde  se 

localiza a sede da Recorrente 6 . Logo, nestas operações, não há incidência do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte  

Interestadual e Intermunicipal e Comunicação (“ICMS”);  

(iv) A cobrança individualizada considera tão somente a distância percorrida e o 

tempo do deslocamento, não sendo cobradas quaisquer taxas extras ou 

mensalidades dos consumidores7;  

(v) Embora não haja motorista, a Recorrente mantém equipes de back-office88 para: 

a) situações de pane; b) acidentes, c) programação para melhorias na qualidade do 

serviço prestado; e d) ajustes relativos à Inteligência Artificial; (vi) Os custos 

relacionados à manutenção dos veículos, arcados pela Recorrente, incluem: 

mecânica, abastecimento, guarda e seguro.  

5. Ante o detalhamento da atividade realizada pela Recorrente, é inquestionável a 

prestação de serviço de transporte. Portanto, passa-se a demonstrar as razões de 

direito para procedência da tese reconhecida por esta C. Corte no presente Tema 

XXX: “Incide ISSQN sobre operações de transporte por veículos autônomos”.  

 

 

 

 

 

                                                     
5 Esclarecimento 14.  
6  Esclarecimentos 41, 43, 45, 47, 48 e 54 
7  Esclarecimentos 12, 20 e 21.  
8 Esclarecimentos 15, 24, 25, 26 e 33. 
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II. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA  

 

II.1. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR CARROS AUTÔNOMOS II.1.1. A Recorrente 

presta serviço conforme a jurisprudência desta C. Corte  

 

6. Inicialmente, busca-se confirmar a decisão do Tribunal a quo pela jurisprudência 

desta C. Corte. Assim, será possível observar que a hipótese de incidência do ISSQN 

não pode ser reduzida ao que sustenta a Recorrente, a saber: atividades em que há  

obrigação de fazer, caracterizada pelo esforço imediato do ser humano.   

7. A definição pretendida pela Recorrente erroneamente pressupõe a transposição 

de caracteres que configuram relação homônima no Direito Civil, sendo clara a 

tentativa de limitar a exação a partir de conceito infraconstitucional, com aparente 

lastro no art. 110  do Código Tributário Nacional (“CTN”)9.  

8. Contudo, balizar a interpretação de conceitos tributários a partir do Direito 

Privado é diferente de alterar a definição postulada pelo Constituinte, visando a 

restringir hipóteses de incidência tributária; essa segunda, por óbvio, 

inconstitucional.   

9. Nesse contexto, no julgamento da incidência do ISSQN sobre operadoras de 

planos de saúde (RE 651.703/PR), o Min. Presidente Luiz Fux mencionou que o 

dispositivo do CTN acima não pode ser lido desacompanhado do seu antecessor10, 

sob pena de prevalecer  a literalidade civil sobre o método sistemático da 

interpretação constitucional.  

10. O Min. Eros Grau prossegue, asseverando que as normas infraconstitucionais 

não  criam conceitos tributários, apenas os declaram (RE 592.905/SC)11.  

11. Portanto, é impossível limitar o conceito da prestação de serviço à obrigação de 

                                                     
9 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.  
10   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.  
11 “A lei complementar não define o que é serviço, apenas o declara, para os fins do inciso III do artigo 
156  da Constituição. Não o inventa, simplesmente descobre o que é serviço para os efeitos do inciso 
III do artigo  156 da Constituição”. (g.n.) [RE 592.905/SC, Plenário, 02/12/2009, Relator Min. Eros 
Grau]  
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fazer com esforço imediato entre tomador e prestador, posto que a CF visava a 

incidência do  ISSQN - embora residual em relação ao ICMS - sobre todas as 

atividades onerosas  não reduzidas à mera circulação de produtos12.  

12. Dessa forma, a Lei Complementar nº 116/2003 declara o fato gerador previsto 

no art.  156, III, da CF, como atividade em que estejam presentes (AYRES, 2009)13: a) 

conteúdo econômico; b) beneficiário; c) não-subordinação; e d) geração de utilidade 

econômica.  

13. Tais elementares conceituais são visíveis na jurisprudência deste E. Tribunal, 

que, nos vinte anos seguintes ao julgamento do RE 116.121/SP - paradigma trazido 

no  extraordinário contrarrazoado - teve a oportunidade de analisar arranjos 

negociais diversos  e tecnologias disruptivas, produzindo notório overruling às 

amarras conceituais que outrora  poderiam servir de sustentáculo hipotético da 

pretensão da Recorrente.  

14. Isso porque, se essas limitações existiram, foram indubitavelmente revogadas 

para manutenção (i) da consistência sistêmica do Ordenamento Jurídico; e (ii) da 

congruência  social (MITIDIERO, 2012)14 . Esclareça-se que esses aspectos são 

postos em xeque ante situações de risco de tratamento tributário desigual entre 

dois contribuintes que exploram atividades semelhantes e, efetivamente, realizam 

o mesmo fato gerador.  

15. Excelentíssimos Ministros, é o caso do conceito de serviço, caso se cogitasse a 

aplicação da tese trazida pela Recorrente, de modo que a definição preconizada por 

esta C.  Corte contempla fatos econômicos novos, mesmo com particularidades.  

16. Ora, essa é a razão da interpretação extensiva da Lista Anexa da Lei do ISSQN,  

defendida no voto da Min. Ellen Gracie no RE 361.829/RJ 15  e, recentemente, 

desdobrada  no tema 29616(Taxatividade dos serviços da Lista Anexa).  

                                                     
12  “A finalidade dessa classificação (obrigação de dar e obrigação de fazer) escapa totalmente 
àquela que  o legislador constitucional pretendeu alcançar, ao elencar os serviços no texto 
constitucional tributáveis  pelos impostos (por exemplo, serviços de comunicação — tributáveis pelo 
ICMS; serviços financeiros e securitários — tributáveis pelo IOF; e, residualmente, os demais serviços 
de qualquer natureza — tributáveis  
13 Ayres. B., ISS na Constituição e na Lei, p. 35, 3ª Edição, 2009.  
14  Mitidiero, D., Fundamentação e precedente: dois discursos a partir da decisão judicial. p. 61. 
Revista de  Processo. Ed. RT, 2012.  

15  “É taxativa, ou limitativa, e não simplesmente exemplificativa, a lista de serviços anexa à lei  
complementar, embora comportem interpretação ampla os seus tópicos.” [RE 361.829/RJ, Segunda 
Turma,  13/12/2005, Relatora Min. Ellen Gracie] (g.n.) 
16  “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal,  
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17. Nesse contexto, definiu-se que a essência jurídica dos fatos econômicos - 

mesmo que tenham denominação distinta daqueles previstos na Lista Anexa - 

mantém sua subsunção. Afinal, o legislador é incapaz de prever todas as situações. 

18. Exposta essa premissa, esta C. Corte afastou a condicionante do “esforço 

humano”, entendendo pela incidência de ISSQN nas operações de leasing (RE 

547.245/SC). Ressalte-se que, naquela ocasião, outras questões foram suscitadas, 

além da controvérsia conceitual conduzida pela Recorrente no presente caso.  

19. O Min. Dias Toffoli, por exemplo, mencionou que, ao consultar o setor jurídico 

das autoridades de regulação financeira, não recebeu qualquer informação sobre a 

não incidência do ISSQN para prestadoras de arrendamento.  

20. De igual forma, esta Procuradoria diligenciou perante a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (“ANTT”), ratificando que não há qualquer disposição 

específica quanto a não-incidência do ISSQN para veículos autônomos. Nesse 

sentido, no próximo capítulo, serão listados modais autônomos tributados pelo 

ISSQN.  

21. Por ora, a relativização do “esforço humano” na conceituação de serviço ainda 

encontra guarida nos REs 634.764/RJ e 603.136/RJ, relatados pelo Min. Gilmar 

Mendes.  

22. No RE 634.764/RJ, entendeu-se pela cobrança de ISSQN sobre a distribuição e 

venda de bilhetes e demais produtos relacionados a loterias, bingos, apostas etc. 

Perceba-se que o município não deixará de recolher ISSQN de contribuinte que, na 

venda destes produtos, substitua os operadores de caixa por caixas eletrônicos.  

23. No RE 603.136/RJ, foi reconhecida a incidência do ISSQN sobre os valores 

percebidos pelo franqueador. Desse modo, haverá exação ainda que o núcleo do 

contrato de franquia seja a disponibilização de marca ao tomador17.  

24. Com efeito, o relaxamento conceitual do dispêndio de esforço humano recupera 

o supracitado RE 547.245/SC, em que restou consignado, nos termos do voto do 

Min. Eros Grau, a possibilidade da exação sobre contratos de leasing financeiro e 

                                                     
admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados 
em lei  em razão da interpretação extensiva”. [RE 784.439, Plenário, 29/06/2020, Relatora Min. Rosa 
Weber] (g.n) 
17  “É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre 
contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei 
Complementar  116/2003)". [RE 603.136/RJ, Plenário, 29/05/2020, Relator Min. Gilmar Mendes]  
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lease-back, em  razão de tais relações possuírem como núcleo verbal “financiar”18, 

mesmo que essa  ação não seja executada por pessoa física determinada.  

25. Tendo em vista os verbos destacados nas definições das atividades acima, é 

mais fácil evidenciar “obrigações de dar” nessas. Logo, corroborando a relativização 

conceitual - que caracteriza um overruling – o fato de haver preponderância da 

obrigação de dar, sem esforço humano, não desvirtua a incidência do ISSQN.  

26. Na verdade, a atividade humana alegada pela Recorrente é entendida por esta 

C.  Corte como conjunto de atos – logo, diferidos do ato singular da tradição de um 

bem. Ou seja, o contexto em que se insere o transporte da Recorrente - bem como 

o arrendamento, o plano de saúde, a franquia e etc. - não se resume à 

comercialização de um produto.   

27. Como qualquer serviço, as atividades citadas são utilidades econômicas 

complexas  decorrentes de ações humanas remotas. Exemplo disso são os serviços 

mantidos por  algoritmos 19 . Embora haja ação apenas indireta - tais padrões 

computacionais necessitam do capital intelectual humano, que é fator produtivo 

intrínseco ao serviço final.  

28. Destarte, ainda que o conceito de serviço estivesse condicionado ao dispêndio 

de  “esforço humano”, este se faz presente na atividade da Recorrente, pois seus 

colaboradores estão, permanentemente, disponíveis para: i) atender ocorrências 

relacionadas aos  veículos 20 ; e ii) desenvolver, continuamente, o aplicativo de 

intermediação21.  

29. Com efeito, como preconizou o Min. Gilmar Mendes no RE 603.136/RJ, ao 

analisar a possível separação das “atividades-meio” e “atividade-fim” do contrato 

de franquia; a discriminação destas para fim fiscal desnaturalizaria o negócio 

jurídico em questão, pois este não é exclusivamente “cessão de uso de marca” ou 

“assistência técnica”.  

30. Outrossim, observa-se que a Recorrente não apenas cede seus veículos. De fato, 

há atividade humana continuada na estrutura produtiva em tela, razão pela qual o 

                                                     
18  “(...) o núcleo é o financiamento, não uma prestação de dar. E financiamento é serviço, sobre o 
qual o ISS pode incidir, resultando irrelevante a existência de uma compra nas hipóteses do leasing 
financeiro e do  lease-back. [RE 547.245/SC, Plenário, 02/12/2009, Relator Min. Eros Grau] 
19 Esclarecimentos 14 e 17 
20  Esclarecimentos 24, 26 e 35.  
21 Esclarecimento 25. 
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serviço da Recorrente resulta em “contrato híbrido”, e não apenas em ato de 

comércio.  

31. Pelo exposto, a atividade da Recorrente é considerada serviço por deste E.  

Tribunal, uma vez presente conjuntura que - não resultando em mera circulação de 

bem  – gera utilidade econômica a um tomador, sendo a contraprestação financeira 

desta  sujeita à incidência do ISSQN.  

 

II.1.2. A Recorrente presta serviço conforme o Ordenamento Jurídico  

 

32. Ainda que o conceito de serviço do art. 156, III, da CF se restringisse às amarras 

infraconstitucionais impostas da Recorrente, essas são mais frouxas que se pensa. 

33. Nessa eventualidade, admite-se que o Direito Tributário opera por superposição 

aos outros ramos do Direito, isto é, observando conceitos de Direito Privado para 

delimitar suas materialidades. Destarte, pressupõe-se que o legislador se restringiu 

à disciplina jurídica da relação de prestação de serviço para instituir sua tributação.   

34. Ocorre que nem mesmo o Direito Privado apresentava consenso doutrinário 

para  definição de “serviço”. Isso porque o Código Civil (“CC”) de 1916, vigente à 

época da  Constituinte, previa a figura da “locação de serviço”.  

35. Nesse sentido, nos antigos manuais de Direito Civil (GOMES, 1999) 22 , os 

contratos  de locação eram divididos em: i) locatio conductio rerum (coisas), ii) 

locatio conductio  operis (empreitada); e iii) a locatio conductio operarum (serviços).   

36. Na segunda metade do século XX, a interpretação integrada do Ordenamento  

Jurídico, sobretudo das normas de caráter econômico, clarificou a distinção entre a  

prestação de serviço e a locação, de modo que a segunda passou a ser limitada à 

cessão  de coisa infungível, sendo a “obrigação de dar” característica desta relação.  

37. Dessa forma, ainda na vigência do anacrônico CC de 1916, a controvérsia sobre 

a  natureza da prestação de serviço, para efeitos fiscais, foi encerrada a partir da 

tese  preconizada pelo Min. Marco Aurélio no RE 116.121/SP, em 2001, segundo a 

qual: “o ISS  somente pode incidir sobre obrigações de fazer, a cuja matriz conceitual 

não se ajusta a  figura contratual da locação (...).” (g.n.).  

                                                     
22  Gomes, O., Obrigações, p. 132, 18ª ed, Ed. Forense,1999. 
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38. Em vista do histórico de confusão conceitual entre as figuras do serviço e da 

locação, o relator fez questão de enfatizar diferença “visível a olho nu” entre os 

contratos de cessão  e de prestação daquele tempo - a partir da presença de ação 

humana imediata.  

39. Acontece que esta ênfase acabou não sendo compreendida como mera 

manifestação retórica e casuística para robustecer o núcleo “de fazer”, passando,  

desde então, a ser evocada por alguns contribuintes como se “isenção” fosse.  

40. Ora, se por um lado a razão de decidir (ratio decidendi) do RE 116.121/SP é a  

impossibilidade de considerar a locação de bens como obrigação de fazer, por outro 

lado,  a suposta necessidade de haver esforço humano, como alegado pela 

Recorrente, é apenas  ditado de passagem da decisão (obiter dictum), tão somente 

para ilustrar a prestação de  serviço típica daquele contexto produtivo específico.  

41. Nessa linha, a decisão em tela apenas refletiu uma situação econômica em que 

a  geração de riquezas decorre ora da circulação de bens, ora da prestação serviços; 

por  conseguinte, distinguíveis pelos verbos obrigacionais “dar” e “fazer”.  

42. Dessa mesma conformação econômica binária, partem, por exemplo, o Código 

de  Defesa do Consumidor (“CDC”) (“Lei nº 8.078/1990”) e a Lei de Licitações (“Lei 

nº  8.666/1993”). De modo que, na comercialização de um bem, o interesse 

preponderante do  adquirente é o gozo de uma coisa, ao passo que, na prestação de 

serviço, prevalece o  interesse na utilidade econômica da atividade sobre a coisa - 

que costuma ser um meio.  

43. No CDC, o serviço é definido pelo §2º do art. 3º do CDC como: “qualquer 

atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as 

de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter  trabalhista.” (g. n.). Na Lei de Licitações, é definido, no inciso II 

do art. 6º, como “toda atividade destinada a obter determinada utilidade de 

interesse (...)” (g.n.)   

44. Integrando os conceitos destas leis, é perceptível que a prestação de serviço não 

pode ser reduzida, conceitualmente, ao “dispêndio de esforço humano”.  

45. Pelo contrário, como visto no dispositivo do CDC, são elencadas, por exemplo, 

atividades de natureza financeira, nas quais não há ação humana imediata entre 

prestador e tomador. Ademais, a Lei de Licitações evidencia a primazia conceitual 
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da “utilidade de interesse” decorrente de uma atividade compreendida como um 

“fazer”.  

46. Assim, mesmo que a incidência do ISSQN seja arguida pelo código binário “dar” 

e “fazer”, há, sim, uma “obrigação de fazer” da Recorrente com utilidade econômica 

para o tomador, não devendo esse verbo estar condicionado à presença de “esforço 

humano”.  

47. Pelo contrário, a obrigação se relaciona ao dever intangível de prestação de 

serviço da fornecedora - pessoa jurídica. Nesse sentido, ainda que a Recorrente não 

possua corpo para executar o trabalho, isso não exclui sua “obrigação de fazer”. 

Outrossim, trata-se de aplicação do princípio da entidade, pelo qual as empresas 

são capazes de assumir obrigações, cumprindo-as por fatores de produção do seu 

patrimônio.  

48. No presente caso, portanto, é evidente que o carro autônomo é o meio utilizado 

para execução de uma obrigação, e não mero bem a ser entregue. Ou seja, o carro 

não é “um fim em si mesmo” para Recorrente.  

49. Ao cabo, visando uma interpretação integrada do Ordenamento Jurídico, cuida-

se, nos presentes autos, de prestação de serviço, razão pela qual se requer que este 

E. Tribunal entenda pela constitucionalidade da incidência do ISSQN.  

 

II.1.3. A Recorrente presta serviço de transporte de passageiros  

 

50. Sendo incontestável que a Recorrente presta serviço, narra-se suas 

características, a fim de que este E. Tribunal o reconheça como de transporte, 

previsto no item 16.02 da Lista  Anexa da Lei nº 116/2003: “Outros serviços de 

transporte de natureza municipal.” 

51. Verifica-se nos autos que a Recorrente tem como objeto constitutivo e 

classificação  (“CNAE”) a atividade de “disponibilização de veículos para que 

transportem pessoas  dentro dos limites do Município”23.  

52. Tal relação comercial está prevista no art. 730 do CC de 2001, que conceitua o 

contrato de transporte como negócio jurídico em que o prestador está obrigado: 

“mediante  retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas.” 

                                                     
23 Esclarecimentos 7 a 9 e 27. 
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(g.n.)  

53. Nesse sentido, importa observar que a própria Recorrente admite realizar 

transporte de pessoas, pois, se exercesse outra atividade, não teria usado o verbo 

em destaque  para designar seu objeto social e sua classificação de atividade 

econômica.  

54. Além disso, é inegável que a Recorrente possibilita a tomada de transporte 

remunerado privado, tal qual outras plataformas de intermediação por aplicativo 

citadas no Relatório Fiscal, em razão da semelhança do contexto de atividade e, 

nesse sentido, da  natureza dos contratos mantidos com os consumidores finais.  

55. Afinal, se uma pessoa precisa se transportar nos limites territoriais do município 

e possui terminal capaz de executar aplicações, poderia escolher o aplicativo da 

Recorrente ou qualquer uma das outras plataformas concorrentes.  

56. Acrescente-se que o fato de não haver motorista é irrelevante. Isso porque, à luz 

da similaridade deste serviço com o oportunizado por plataformas de transporte 

heterônomo, ambas as contratações independem de atributo especial do executor 

do  serviço, eis que não há caracterização de prestação intuitu personae.  

57. Fato é que, desde que chegou ao Brasil em 2014, inexistiu qualquer dúvida sobre 

a  descrição dos parágrafos anteriores pertencer ao gênero de serviço de transporte. 

Ato  contínuo, a Lei nº 13.640/201824 a especificou como transporte remunerado 

privado  individual de passageiros, em que as viagens são individualizadas e 

solicitadas  exclusivamente mediante aplicativos ou plataformas de comunicação 

em rede.  

58. O instituto em tela, portanto, contempla a prestação de serviço da Recorrente, 

uma  vez que a atividade desta ocorre por: i) viagem de rota única, com 

contabilização de tempo  e distância; e ii) restrição de chamamento por usuários 

cadastrados em aplicativo.  

59. Nesse sentido, reitera-se que a ausência de motorista não pode ser considerada  

apta para descaracterizar o transporte, pois, no tipo acima, inexiste elemento 

específico relacionado à condução do veículo.   

                                                     
24  Art. 4º. (...) X - transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço remunerado de 
transporte  de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou 
compartilhadas  solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos 
ou outras plataformas  de comunicação em rede.” (g.n.) 
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60. Ainda que se cogite a necessidade de criar um instituto específico para o 

transporte  por carros autônomos, a ideia não só parece irrazoável, como 

ocasionaria profunda injustiça e insegurança jurídica para situações econômicas 

similares.  

61. Como mencionado, a semelhança do transporte executado pela Recorrente com 

o oportunizado por outras plataformas tem respaldo nas características dos 

contratos mantidos com os consumidores, como a responsabilização objetiva, 

prevista nos arts. 734 do CC25 e 14 do CDC26, cuja configuração exige apenas nexo 

de causalidade27.   

62. Trata-se de matéria indisponível - como as atinentes à relação tributária - que 

excepciona a teoria dualista do Código Civil, originária da lei civil alemã 

(Bürgerliches  Gesetzbuch - BGB), a partir das figuras do “devedor” (schuld) e 

“responsável” (haftung).  

63. Em outras palavras, embora a Recorrente e outras plataformas similares não 

executem o transporte de forma imediata; serão responsáveis diretas por eventuais  

danos aos consumidores ocorridos durante o trajeto, se houver nexo de 

causalidade.  

64. No caso das plataformas de transporte heterônomo, embora a atividade e  

remuneração se relacionem apenas à manutenção do aplicativo de intermediação, 

como  visto, alguns efeitos jurídicos do transporte são de responsabilidade da 

pessoa jurídica, e  não do prestador direto, respeitando os ditames da “Teoria da 

Aparência”28.  

65. Outrossim, no caso da Recorrente, é dito que problemas derivados do transporte, 

relacionados ou não à IA, são de sua responsabilidade29. Além disso, corroborando 

                                                     
25  Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas 
bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da 
responsabilidade. 
26  Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.  
27 Esclarecimento 28.  
28   Esse é o entendimento que vem sendo preconizado pelo Poder Judiciário, a despeito de as 
empresas dos  aplicativos alegarem que são apenas intermediadoras do transporte, o que eliminaria 
o nexo causal de  eventual conduta ensejadora do dano. É o caso do acórdão recém-prolatado no 
feito nº 0025928- 93.2019.8.21.9000 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.  
29 Esclarecimento 33.  



1084 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

 

a aplicação da Teoria da Aparência, a Recorrente não apenas declara, 

contratualmente, sua atividade como de transporte, como percebe suas receitas 

estritamente com base nas  variáveis da corrida30, já que no presente caso não há 

nem mesmo “intermediação”.  

66. Destarte, não resta dúvida sobre a injustiça ocasionada pelo tratamento distinto 

entre Recorrente e as plataformas de transporte heterônomo. Assim, a decisão pela 

procedência do extraordinário implicaria em não-incidência sobre a prestação de 

transporte pela primeira, ao passo que as operações das últimas continuariam 

sujeitas à dupla incidência do ISSQN (itens 1.0331 e 16.02).   

67. Explica-se, no caso das plataformas convencionais, as empresas 

desempenham o fato  gerador previsto no item 1.03 da Lista Anexa (que também 

embasa o recolhimento de ISS  sobre streaming), por manterem os aplicativos32. 

Concomitantemente, os motoristas executam a atividade prevista no item 16.02, 

também incorrendo na exação.  

68. Recuperando a ideia apresentada no primeiro tópico, como entendeu o Min. 

Gilmar  Mendes no caso ISSQN sobre franquias; nos presentes autos, a separação 

da “atividade meio” (aplicativo) e “atividade-fim” (transporte) para arguição da 

incidência é irracional, já que ambas são inerentes ao serviço-final prestado pela 

Recorrente.  

69. Ademais, sendo os resultados financeiros exclusivos da Recorrente 33 , não 

equiparar  minimamente a prestação de serviços desta à das plataformas de 

transporte heterônomo  ofende o princípio da isonomia fiscal, como será visto 

adiante.  

70. Com efeito, os outros aplicativos sequer possuem, propriamente, o dever de 

transporte e são responsabilizados por eventos civis desta prestação - sem contar 

                                                     
30  Esclarecimentos 12, 20 e 21. 
31  1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, 
páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. 
(Esclarecimento 78).  
32  Justificação do Projeto de Lei do Senado Federal nº 386/2012, que alterou a Lei nº 116/2003, para 
incluir itens à Lista Anexa: “(...) Daí o cuidado, em especial no que se refere aos subitens do grupo 1 
da lista de  serviços anexa à LC nº 116/2003, de conferir um grau de generalidade a cada descrição 
de modo a não  somente identificar a atividade a ser tributada, como também de conferir ao subitem 
a necessária longevidade face à evolução tecnológica observada nesse setor econômico. (g.n.)  
33  Esclarecimento 11. 
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o recolhimento do ISSQN decorrente do item 1.03 - enquanto isso a Recorrente nega 

qualquer tipo tributação, que é efeito jurídico objetivo da manifestação econômica!  

71. Portanto, ainda que esta C. Corte entenda pela inexistência de obrigação de fazer 

com esforço humano, são inegáveis os contornos da prestação de serviço 

transporte prevista no item 16.02 da Lei do ISSQN, motivo que implica na exação 

em tela.  

 

II.1.4. A Recorrente não realiza aluguel  

 

72. Caso os argumentos expostos não tenham convencido esta C. Corte, 

demonstra-se as razões para que se desconsidere possível locação de veículos pela 

Recorrente. 

73. O art. 565 da lei civil define a locação de coisas como negócio jurídico em que: 

“uma  das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e 

gozo de coisa  não fungível, mediante certa retribuição.” (g.n.)  

74. Como é de se esperar, a “isenção” pleiteada pela Recorrente resulta de um “salto 

interpretativo” do conceito de aluguel, porquanto esta C. Corte definiu, pela Súmula  

Vinculante 31, que: “É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de 

qualquer  natureza - ISSQN sobre operações de locação de bens móveis.”  

75. Nos presentes autos, argumentar a inexistência de esforço humano para 

rechaçar a  prestação de serviço é menos intuitivo que entender a posição passiva 

do usuário para descaracterizar da locação de bem móvel.  

76. Explica-se, o bem alugado é cedido para uso do contratante. Logo, a obtenção 

de utilidade econômica da coisa depende do “facere” do contratante. Por outro lado, 

na prestação de serviço, como entende a Recorrente, o “facere” é do contratado.  

77. Em outras palavras, diferentemente da locação de veículos, na qual os usuários 

pilotam estes; no presente caso, assume-se a posição de passageiro. Nesse 

contexto, o  serviço da Recorrente é como qualquer outro de transporte individual, 

em que são  oferecidas “corridas”, e não o próprio veículo!  

78. Ademais, como se observou em tópico anterior, a Recorrente conta com  

colaboradores para o atendimento de situações emergenciais e melhorias 

contínuas em  seu aplicativo. De modo que, apenas em razão desta estrutura 



1086 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

 

produtiva - a qual envolve  um conjunto de atos, inclusive humanos - que o serviço 

em questão é viabilizado.  

79. Nesse sentido, a Min. Rosa Weber, no julgamento da Rcl. nº 14.290/DF-AgR,  

asseverou que nos contratos complexos – nos quais é impossível separar a locação 

e a ação  que comina em utilidade, em face de interdependência – há incidência do 

ISSQN34.  

80. Similarmente, o Min. Dias Toffoli - na ADI 3.142, em que se questiona o item 3.04 

da Lista Anexa da Lei do ISSQN35- entendeu pela cobrança do ISS “nos casos em 

que as situações nele descritas integrem relação mista ou complexa em que não  

seja possível claramente segmentá-las de uma obrigação de fazer.” (g.n.)  

81. Pelas razões expostas, é incogitável que o verbo “disponibilizar”, no objeto 

social da  Recorrente, possa ser oposto à Recorrida, pois, conforme o art. 1º, §4º da 

LC nº 116/2003:  “A incidência do imposto não depende da denominação dada ao 

serviço prestado.” (g.n.)  

82. Em síntese, a tese de locação de bens móveis da Recorrente não possui rigor 

material,  já que sua atividade não é locação e, ainda que tenha traços, são 

insuficientes para afastar  os caracteres da relação complexa de serviço descrita 

nos autos. Portanto, requer-se, no  presente caso, o afastamento da Súmula 

Vinculante 34.  

 

II.1.5. A Recorrente defende que inexiste hipótese de incidência  

 

83. Também não deve subsistir a alegação de inexistência de hipótese de incidência 

para o transporte executado por carro autônomo, para que a Lei nº 116/2003 seja 

afastada.  

84. Embora se diga que inovações no “mundo dos fatos” desafiem o alcance do 

“mundo  do direito”, trata-se de tendência natural a ser enfrentada, de maneira 

responsável e  equânime, pelo julgador, face à competência que lhe fora conferida 

pelo legislador!  

                                                     
34 “Baralhadas as atividades de locação de bens e de prestação de serviços, não há como acolher a 
presente  reclamação constitucional. (g.n.) [Rcl. nº 14.290/DF-AgR, Plenário, 20/06/2014, Relatora 
Min. Rosa Weber]  
35  3.04 – Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, 
compartilhado ou  não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 
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85. Sob esse fundamento, a preservação da vontade do Constituinte é evidente, por  

exemplo, na experiência democrática-liberal estadunidense, em que coexistem a  

declaração do “Poder de Tributar” dos idos de 1787 e a exação sobre tecnologias  

recentes. Ilustra esse fato a célebre frase do “founding father” Benjamin Franklin: “a  

constituição àquele tempo promulgada era estável e parecia ser durável, porém, as  

maiores certezas da vida continuavam sendo a morte e a tributação”.36  

86. Pretende-se, portanto, contrarrazoar a hipótese de que cada inovação 

tecnológica  demanda nova lei, para deflagrar efeitos jurídicos sobre aquela, eis que 

esse argumento  confronta o conceito de “Lei”, que é norma jurídica genérica e 

abstrata.  

87. Dessa forma, a interpretação sobre os efeitos jurídicos de um fato não deve ser  

alterada em razão das particularidades deste, mas sim de sua essência. Repisa-se 

que essa  foi a tese preconizada pela Min. Rosa Weber, e seguida por este E. 

Tribunal, ao entender  que a interpretação extensiva dos itens da Lista Anexa da Lei 

do ISSQN não é apta a  desconstituir sua taxatividade (RE 784.439/DF)37.  

88. Essa ocasião não poderia ser mais clara para elucidar a possibilidade de 

estender  previsão legislativa a fato com características inerentes à sua tipificação 

essencial.  

89. É de se notar, por fim, no presente caso, a inexistência de i) lacuna legal; e ii) lei  

específica com suposta isenção para operação da Recorrente – sendo a essa 

segunda  hipótese a única apta a produzir antinomia em relação à Lei do ISSQN.  

90. A rigor, o tratamento jurídico privilegiado deve ser concedido pelo legislador. E, 

ainda, as situações excepcionadas possuem características essenciais para serem  

classificadas como tais, o que pereniza sua tipificação diferenciada.  

91. Nesse sentido, surgiu a Súmula Vinculante 57 deste E. Tribunal, que estende a  

imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d) da CF38 para os livros digitais e 

                                                     
36“Our new Constitution is now established, and has an appearance that promises permanency; but 
in this  world nothing can be said to be certain, except death and taxes.”  
37 A fim de clarificar a tese, a relatora citou o parecer da Procuradoria-Geral da República, segundo 
o qual:  (...) Quando as características da atividade que se pretende tributar não são estranhas às 
características  das atividades próprias dos serviços listados em lei, mas inerentes à natureza 
desses serviços, ou seja,  constituam mera variação do aspecto material da hipótese de incidência, 
há de se permitir a incidência do  ISS sem que a Administração Tributária incorra, com isso, em 
tributação inconstitucional.” (g.n.) 
38 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao  Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: (...) d) livros, jornais, 
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acessórios,  uma vez que o vocábulo “papel” não é essencial para determinação dos 

“bens finais” para os quais a CF criou exceção (RE 330.817/RJ).  

92. A situação leva à regra favorável aos contribuintes, porém, sob prejuízo da 

coerência, a Recorrente busca exceção casuística, por particularidade própria 

irrelevante.  

93. A inexistência de motorista “atrás do volante" não interfere na essência da 

prestação do serviço, pois o transporte de passageiros permanece inalterado!  

94. Ainda referente à hipótese de que a tributação do serviço de transporte por carro 

autônomo demanda a previsão de materialidade específica, esta vai de encontro à 

premissa jurídica que ensejou a declaração da inconstitucionalidade (RE 

1.054.110/SP) de lei  municipal que proibia a circulação dos veículos de transporte 

remunerado privado de  passageiros, modelo este replicado nos presentes autos, 

mas não positivado à época.  

95. A premissa é que preponderam os efeitos jurídicos de norma geral pré-existente 

ante eventual impossibilidade da deflagração destes, face às exceções inexistentes.  

96. No julgamento do caso Uber a interpretação foi assim colocada: “não há regra 

nem princípio constitucional que prescreva a exclusividade do modelo de táxi no 

mercado de transporte individual de passageiros.” (g.n.) (Rel. Min. Luís Roberto 

Barroso).  

97. Se, pelo contrário, tivesse-se concluído que a inexistência, à época, da figura do 

serviço de transporte individual entre particulares no ordenamento pátrio 

possibilitaria a constitucionalidade da mencionada lei, talvez a Recorrente sequer 

teria iniciado sua prestação de serviço em território brasileiro!  

98. Nesse sentido, confirmando a higidez do processo constitucional e a 

sensibilidade com seus “efeitos sociais”, desde o ajuizamento da ação em comento 

(2016) até a prolação do acórdão transitado em julgado (2019), não se cogitou a 

suspensão das atividades dos aplicativos de transporte, em virtude omissão legal 

para esta modalidade.  

99. Em que pese a construção jurídica calcada no pragmatismo desta C. Corte e 

ratificada pelo Parlamento - quando da alteração da Lei de Introdução das Normas 

                                                     
periódicos e o  papel destinado a sua impressão. (g. n.) 
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do Direito Brasileiro (“LINDB”), em 2018 39 - a Recorrente adota uma retórica 

anacrônica à que intitula de legalidade estrita do Direito Tributário.  

100. Acontece que os fundamentos da Recorrente nada se relacionam à 

mencionada legalidade. Em sentido adverso, o uso de antiga decisão desta C. Corte 

(RE 116.121/SP) não-aplicável neste caso somada à tentativa de alterar a natureza 

de um instituto - contrato de transporte - é a rota incontroversa para a insegurança 

jurídica.  

101. Portanto, como se verá nos capítulos seguintes, é enorme a responsabilidade 

deste E.  Tribunal, considerado o contexto de avanço tecnológico e a possibilidade 

da abertura  de precedente casuístico, razão pela qual se requer a regular 

procedência da tese “Incide  ISSQN sobre operações de transporte por veículos 

autônomos”.  

 

II.2. EFEITOS DA NÃO-TRIBUTAÇÃO SOBRE A ISONOMIA TRIBUTÁRIA  

 

II.2.1. Transportes autônomos tributados pelo ISSQN no Brasil  

 

102. A tese fazendária, em favor da tributação da atividade da Recorrente, estampa, 

outrossim, um bem estabelecido sistema de parametrização entre as obrigações de 

fazer derivadas do trabalho humano e as executadas por transportes autônomos, 

uma  vez que são realizadas com a mesma finalidade, nomeadamente: oferecer o 

deslocamento  intramunicipal de pessoas. Nessa senda, faz-se mister destacar 

como várias outras municipalidades brasileiras tratam os paralelos do presente 

caso.  

103. Primeiramente, é preciso destacar que, em um país de dimensões continentais 

e múltiplas plataformas geológicas, abundam desafios ao deslocamento nos 

centros urbanos; assim, foi necessário buscar modais de transporte coletivo de 

                                                     
39  Entre os dispositivos da Lei nº 13.855/2018 (“Inclui no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 
1942  (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro disposições sobre segurança jurídica e 
eficiência na  criação e na aplicação do direito público”) que firmam esse paradigma 
consequencialista da interpretação  jurídica está o caput do art. 20, segundo o qual: “Nas esferas 
administrativa, controladora e judicial, não se  decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem 
que sejam consideradas as consequências práticas  da decisão.” (g.n.) 
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pessoas voltados para superar essas limitações de cada cenário específico. 

Destarte, passemos à análise dos transportes coletivos sobre trilhos que não 

demandam a presença física de um condutor e são  tributados pelo ISSQN:  

104. A Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo - SP foi o primeiro caso de 

implantação bem-sucedida da América Latina da tecnologia “driverless”. Ela liga o 

trecho Morumbi/São Paulo - Luz e diariamente recebe cerca de 800 mil passageiros 

por dia na  maior metrópole do Hemisfério Austral. Nesse contexto:  

(i) A Hipótese de Incidência contida no art. 1°, item 16.01, do Decreto n° 

53.151/201240 (“Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza  - 

ISS”) delimita, incontestavelmente, o fato gerador para “Serviços de transporte  de 

natureza municipal”, o qual perfeitamente abarca a Recorrente.  

(ii) À obrigação tributária aparente, contudo, no caso específico do metrô  

paulistano, opõe-se a isenção de ISS contida no art. 1°, § 1°, I-A, da Lei n°  

16.127/201541 para “transporte público metropolitano”.  

(iii) Assim, mesmo que administrada por empresa privada (“ViaQuatro”) - o que 

afasta imunidades tributárias garantidas reciprocamente aos entes estatais - impõe 

se, in casu, a exclusão do crédito tributário conforme o art. 175, I, CTN42.  

105. O Aeromóvel de Porto Alegre - RS foi o primeiro caso “driverless” com uso de 

tecnologia 100% brasileira 43 - conectando o metrô portalegrense (partindo da 

Estação Aeroporto) ao Terminal 1 do Aeroporto Salgado Filho.  

(i) A hipótese de Incidência contida no subitem 16.01 da Lista de Serviços anexa à 

Lei Complementar n° 7/197344 de Porto Alegre claramente aponta o fato gerador 

para “serviço de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e 

aquaviário de passageiros”.  

(ii) Na mesma Lei Complementar n° 7/1973, o art. 21, XXIV45aponta a alíquota de 

                                                     
40 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/arquivos/secretarias/financas/legi
slacao/Decret o-53151-2012.pdf  
41 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/arquivos/secretarias/financas/l
egislacao/Lei 16127-2015.pdf  
42  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm  

43http://www.trensurb.gov.br/paginas/galeria_projetos_detalhes.php?codigo_sitemap=87 
44 http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/smf/usu_doc/coletanea_da_legislacao_do_iss_-
_2020.pdf 
45http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/smf/usu_doc/coletanea_da_legislacao_do_iss_
-_2020.pdf 
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2,5% aos serviços de transporte contidos no subitem 16.01 da Lista Anexa de 

serviços. Formulada, assim, a base de cálculo para do crédito tributário.  

(iii) A natureza da administradora do Aeromóvel (“Empresa de Trens Urbanos de 

Porto Alegre S.A. - Trensurb”) de Empresa Pública controlada pela União é  

irrelevante à questão da tributação pelo ISSQN; uma vez que, o art. 150, § 3°, da  

Constituição Federal assevera que nas hipóteses de exploração de atividades  

econômicas que ocorram mediante tarifa, não serão aplicáveis as Imunidades  

Recíprocas, as quais trariam a não-incidência da norma tributária.  

(vi) Destarte, resta comprovada, com notório precedente, a aplicação do  ISSQN 

sobre Serviços de Transporte de Passageiros sem condutor. Ressaltando-se, por 

mais uma oportunidade, ser esse entendimento tão sólido  na jurisprudência 

administrativa-tributária do país e tão pacífico que,  durante os mais de 7 anos de 

cobrança sobre o Aeromóvel, jamais esta fora  objeto de quaisquer contestações 

conquanto sua constitucionalidade.  

106. Passemos à averiguação da incidência do ISSQN nos meios de transporte 

autônomos coletivos verticalizados; ou seja, primordialmente, elevadores 

modernos não-dependentes do trabalho humano para seu funcionamento 

(recorrendo, para tal, a mecanismos de tração  e polias que garantam a segurança 

dos usuários).  

107. Em um primeiro momento, recordemos que o transporte na imensa maioria 

dos elevadores públicos do país não se dá em troca de contraprestações 

pecuniárias imediatas.  

108. Como será visto, a raison d’être 46  do sistema tributário nacional, 

nomeadamente: que  recaiam os impostos sobre as manifestações de riqueza, veda 

a tributação pelo ISSQN de  tais operações de transporte que não ocorram de forma 

onerosa.  

109. A supramencionada afirmação reveste-se na impossibilidade de consolidação 

do crédito tributário sem uma base de cálculo, de pleno direito, legalmente 

estabelecida.  

                                                     
46 Razão-última de Ser, motivação político-filosófica que baseia, justifica e delineia os contornos de 
determinado sistema humano. O inescapável galicismo desta locução deve-se aos Enciclopedistas 
- sobremaneira, Denis Diderot - que a popularizaram no contexto do Iluminismo Europeu.  
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110. Todavia, em Salvador - BA, a formação urbanística colonial (de influência 

mourisca)  que resultara na divisão entre Cidade Alta - Cidade Baixa, demandou um 

modo célere de  conexão entre os dois níveis topográficos soteropolitanos; para tal, 

desde o longínquo ano  de 187347, erigiu-se o primeiro elevador público do mundo 

(Elevador Lacerda), ligando as  praças Cairú e Tomé de Sousa. Com o transcorrer 

dos anos e de sucessivas reformas modernizantes, o Elevador Lacerda tornou-se 

inteiramente elétrico e autônomo, de jeito  que a atividade executada por meio deste:  

(i) Subsume-se à hipótese de incidência contida no código 1.0 do Anexo III48 da Lei 

n° 7.186/200649 (“Código Tributário e de Rendas do Município de  Salvador”) que 

especifica seu fato gerador: “Serviço de transporte coletivo, de  natureza municipal, 

explorado mediante permissão ou concessão”.  

(ii) E, desde sua estatização pela prefeitura de Salvador em 1955, é,  efetivamente, 

serviço de transporte coletivo de natureza municipal administrado,  

primordialmente, pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SEMOB) que cobra,  por 

deslocamento vertical, a soma de R$ 0,1550.  

(iii) Logo, a obrigação tributária do Elevador Lacerda correlata ao ISSQN está 

fundada, de pleno direito, a cada subida/descida no elevador de qualquer  de seus 

28 mil transeuntes diários.  

 

II.2.2. Não há isenção do ISSQN para carros autônomos no Brasil  

 

111. Elencados os exemplos de transportes de passageiros por veículos autônomos 

que já são regularmente tributados pelo ISSQN e ausente disposição específica da 

ANTT para o presente caso, apresentemos um estudo que avaliou os aspectos 

infraestruturais, sociais e legislativos de vários países, buscando enumerar trunfos 

e potenciais adversidades para  trazer transparência a investidores que pretendam 

assumir os riscos de adentrar nesse  promissor setor.  

112. Preliminarmente, ressalte-se que dentro do universo de estudos internacionais 

correlatos à automação de veículos, destaca-se o realizado pela prestigiosa 

                                                     
47 https://meuelevador.com/elevador-lacerda-salvador-bahia 
48 http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/Documento/ObterArquivo/1712  
49https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/Arquivos/Cmt/LEI%20N%C2%BA%207.186-2006%20- 
50 http://www.mobilidade.salvador.ba.gov.br/index.php/elevador-lacerda  
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empresa de  consultoria holandesa KPMG de nome “2019 Autonomous Vehicles 

Readiness Index - Assessing countries’ preparedness for autonomous vehicles”51.  

113. Neste, o Brasil encontra-se na última posição dentre as nações pesquisadas. 

Para chegar a tal resultado, foram destrinchadas questões como segurança, 

infraestrutura, relações com stakeholders industriais e consumeristas e quão 

preparado está o arcabouço  legislativo nacional para os desafios da implantação 

efetiva dos veículos autônomos.  

114. No que interessa ao presente Memorial, a única menção a benesses tributárias 

no Brasil para veículos autônomos se refere ao programa “Rota 2030” (derivado da 

Lei n.  13.755/2018 52 ); as quais se relacionam apenas com uma tributação 

beneficiada para o  Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”), Imposto sobre 

a Renda das Pessoas  Jurídicas (“IRPJ”) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido 

(“CSLL”). 115. Na Lógica Aristotélica, denomina-se a referência afirmações 

veiculadas por determinada autoridade intelectual - inclusive, pela que é dedutível 

via não-afirmação de  algo - de principium tertium non datur (em português, 

Princípio do Terceiro Excluído).  

116. Explica-se melhor, o estudo da KPMG é a mais completa análise sobre todos 

os  fatores que poderiam influenciar na adoção de carros autônomos em cada país; 

uma  vez que neste foram minuciosamente avaliados e depois integralmente 

expostos cada um  dos benefícios tributários que cada nação reservara aos 

disruptores veículos autônomos.   

117. No tocante ao Brasil, reitera-se, apenas há menção ao “Rota 2030”, 

relativamente à  tributação de carros autônomos, a qual trata tão somente de IPI, 

IRPJ e CSLL. 118. Ao fim e ao cabo, novamente se evidencia que o ISSQN recairá 

sobre o transporte intramunicipal de passageiros executado por veículos 

autônomos.  

 

 

II.2.3. O ISSQN por si só é um tributo Neutro e Universal  

                                                     
51 “Índice de 2019 de Preparo para Veículos Autônomos - Avaliando a preparação dos países para 
os veículos autônomos”, em tradução livre 
52http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13755.htm  
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119. O ISSQN é, por excelência e por princípio, um tributo que busca a neutralidade  

tributária - instituto jurídico que Schoueri (2018)53 sintetizara em seu tipo ideal 

como “a  busca de um tributo que não afetasse o comportamento dos agentes 

econômicos”.  

120. Ademais, o escudo da neutralidade é uma conquista dos contribuintes contra 

a potencial destruição das empresas e a opressão estatal sobre determinados 

setores da  economia ou grupos sociopolíticos opositores.  

121. Destarte, um tributo neutro e universal é aquele que rechaça a assunção de 

funções extrafiscais, buscando atingir equânimemente todos os setores produtivos, 

cada qual com  uma alíquota razoável e proporcional à atividade realizada.  

122. A neutralidade deve ser estimulada, portanto, em respeito aos preceitos de 

liberdade de empresa, livre-concorrência e de isonomia entre os diferentes players 

do mercado.  

123. Logo, é justo e necessário que seja preservada a incidência do ISSQN em sua 

neutralidade funcional, sem incorrer em desvirtuações de sua natureza. Sobre 

medida  quando estas escondem-se sob a enganadora roupagem de proteção aos 

contribuintes com  casuísmos intransponíveis à regra geral, tal qual pretendido pela 

Recorrente.  

 

II.2.4. Não-Regressividade, Capacidade Contributiva e Justiça Concorrencial  

 

124. Além da neutralidade tributária, também importa o princípio da não-

regressividade,  derivado do estabelecimento de alíquotas adequadas, em 

conformidade com a capacidade  contributiva de cada contribuinte, o qual, 

conforme o definido em sede do julgamento do  RE 651.703/PR, significa que “o 

Estado deve exigir das pessoas que contribuam para as  despesas públicas na 

medida da sua capacidade econômica” (PAULSEN, 2020)54.  

125. Outrossim, a doutrina hegemônica em matéria tributária, analisa a questão da  

capacidade contributiva sob o prisma conceitual de que esta: “não constitui apenas 

um  critério de justiça fiscal (...). Configura verdadeiro princípio a orientar toda a 

                                                     
53  Schoueri, L. E., Direito Tributário, p. 46,8ª ed, Ed. Saraiva, 2018. 
54 Paulsen, L., Curso de Direito Tributário Completo, p. 99, 11ª ed, Ed. Saraiva, 2020.  
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tributação,  inspirando o legislador e orientando os aplicadores das normas 

tributárias”55 (IDEM).  

126. Por conseguinte, a não-incidência do ISSQN sobre transportes de passageiros 

por veículos autônomos - em serviço prestado por uma empresa de altíssima 

tecnologia e  capital multinacional - ofende até mesmo a lógica por detrás de toda 

a divisão de  competências tributárias no Brasil, desde o âmbito constitucional até 

às diretrizes práticas  e imediatamente relacionadas à aplicação da lei tributária em 

cada municipalidade do país.  

127. Dito isso, pontua-se que o “Direito à Inovação” não pode ser lido como um  

guarda-chuva sob o qual conglomerados de alta-tecnologia possam se esconder da  

legislação nacional. Especialmente, por vias estranhas ao devido processo 

legislativo.  

128. Não pode ser esquecido, tampouco, que o Estado brasileiro necessita destas 

receitas pecuniárias para atingir seus fins públicos; o que, considerando potenciais 

isenções para megacorporações “disruptivas”, seria suprido apenas apertando 

cada vez mais o contribuinte comum, o pequeno e médio empresário e o 

trabalhador!  

129. Logo, esta barbárie fiscal não só incorreria em um grau de injustiça 

concorrencial ímpar, como também representaria o aceite de conceitos 

inconstitucionais como a “regressividade tributária” e o rompimento com princípios 

caros ao Direito Tributário  como a “universalidade”, apenando severamente 

cidadãos e pequenas e médias empresas para proteger multinacionais, o que é 

absolutamente inaceitável perante todo o sistema  político-jurídico da Democracia 

Liberal Constitucionalizada.  

130. Assevera-se, mais uma vez, o ISSQN abrange, desde sua nomenclatura, toda  

manifestação de riqueza derivada da prestação de serviços de qualquer natureza.  

131. Destarte, escorreita é a incidência deste imposto sobre na presente quaestio, 

tanto,  em respeito à forma que tal tributo fora formulado (princípio da legalidade 

em matéria  tributária), quanto em respeito aos demais sujeitos passivos sobre os 

quais ela recai  perenemente (princípio da isonomia fiscal).  

                                                     
55  Paulsen, L., Curso de Direito Tributário Completo, p. 100, 11ª ed, Ed. Saraiva, 2020. 
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132. Por fim, é justo e necessário que esta C. Corte decida pela incidência do ISSQN  

sobre as operações de transporte intramunicipal da Recorrente.  

 

II.3. EFEITOS DA NÃO-TRIBUTAÇÃO SOBRE OS POSTOS DE TRABALHO  

 

II.3.1. Valor Social do Trabalho e o Estado Democrático de Direito  

 

133. Para além da isonomia fiscal, a incidência do ISSQN sobre as operações de 

transporte  por automotores autônomos possibilita a veiculação de discussões de 

caráter constitucional correlatas ao atingimento dos objetivos públicos do Estado 

brasileiro.  

134. A inquebrantável primazia constitucional dos Direitos Sociais, no Brasil, deverá  

sempre ser respeitada; afinal, como determina o inciso IV do artigo 1° da CF, têm-

se “os  valores sociais do trabalho” como fundamento de toda a Ordem Jurídica.   

135. Outrossim, no art. 170, caput, da CF que placidamente determina-se que “a 

ordem  econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 

tem por  fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da 

justiça social”.  

136. Nesse sentido, o valor social do trabalho humano impõe-se como algo muito 

superior à meramente uma posição laboral em determinada estrutura produtiva, 

sendo  constitucionalmente alavancado ao patamar do adequado caminho à 

dignidade, à justiça  social e ao bem-estar de cada trabalhador em sua própria e 

próspera comunidade.  

137. Dada essa premissa e ante à crescente obsolescência funcional ocasionada 

pelo avanço tecnológico, o Constituinte previu no inciso XXVII do art. 7º da CF, a 

proteção  dos trabalhadores “em face da automação”.  

138. Com efeito, a equação é relativamente simples: as plataformas de transporte 

heterônomo pretendem sempre aumentar seus lucros pela redução de seus custos; 

a carga tributária avança aos 40% do Produto Interno Bruto (“PIB”) 56e há uma 

pretensa “isenção” do ISSQN sobre transporte realizado por carros autônomos, 

                                                     
56   https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/estudo-aponta-que-carga-tributaria-bateu-
recorde-em 2019.shtml  
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cenário que corrobora para que  as plataformas não queiram dividir as receitas 

relativas à “corrida” com condutores.  

139. As consequências são, indubitavelmente, catastróficas. Se há uma crise de  

desemprego conjuntural, é possível inferir seu aumento estrutural. Somente na  

plataforma de transporte Uber, registra-se em território nacional a avassaladora 

marca de  Um Milhão (1.000.000) de motoristas/entregadores registrados!57. Não 

obstante, reafirme se, dado o tamanho do mercado de transportes heterônomos por 

aplicativo, este assume a  posição de locus de cujo uma inúmeros trabalhadores 

tiram seu sustento e de suas famílias.  

140. Portanto, considerando a indisponibilidade das pedras fundamentais sobre as 

quais  erige o edifício constitucional pátrio, inexoravelmente as decisões desta C. 

Corte deverão  observar como serão afetados os sujeitos de direitos por, para e com 

quem foi modelado todo o Estado Democrático de Direito brasileiro.  

141. Recapitula-se, os avanços na hermenêutica jurídica no transcurso do século 

passado  trouxeram à tona um paradigma pragmático-consequencialista para as 

decisões  judiciais - superando visões míopes do direito que analisavam apenas o 

que fora  estritamente positivado; assim, discutir a tributação de serviços de 

transporte autônomos  via ISSQN, naturalmente, perpassa pela discussão das suas 

implicações correlatas aos  Direitos Sociais em um ambiente em que a CF/88 serve 

como estrela-guia para qual  dobram-se todas as outras legislações.  

142. Sobre as consequências sociais embutidas nesse imbróglio, ressalte-se, que, 

como foi  bem demonstrado por um dos principais economistas vivos, Thomas 

Piketty, em seu livro  “O Capital no Século XXI”, as escolhas estatais por beneficiar 

acriticamente quaisquer  inventos que prometam avanços tecnológicos, podem 

resultar em um expressivo  aumento das desigualdades sociais e na (re)criação de 

uma classe social - o  lumpemproletariado - que congrega pessoas incapazes de 

adentrar no mercado de trabalho  e, efetivamente, engendrar nas estruturas 

produtivas nacionais.  

143. Ao lumpemproletariado não restaria opção outra que não a incessante 

dependência  do amparo do Estado e, conforme o alertado pelo economista francês, 

                                                     
57  https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/ 
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seriam eles a  principal fonte dos tumultos sociais do início do terceiro milênio - 

uma vez que sua própria  sobrevivência está interligada à bonança sócio-política e 

do excedente de produção gerado por outros - panorama que inegavelmente 

contraria os objetivos de Estado  constitucionalmente consagrados.  

144. Não obstante, como pontuou com maestria o ex-presidente estadunidense 

Ronald Reagan: “o primeiro e o último direito de todo trabalhador é o Direito ao 

Trabalho” - logo, ao negar o direito ao trabalho, estar-se-á rejeitando todas as 

conquistas trabalhistas das últimas décadas e a própria capacidade da pessoa de 

contribuir para com toda a sociedade que o circunda.  

145. Por evidente, uma andorinha sozinha não fará verão, contudo tal julgado abre 

alas para vindouras decisões intoleráveis face ao arcabouço jurídico pátrio e seus 

princípios constitucionais basilares. Sobremedida, se a partir de uma interpretação 

jurisdicional contrária à Lei houver consequências nefastas para o grosso dos 

jurisdicionados.  

146. Em síntese, a Constituição Federal de 1988 e todo o conjunto legislativo 

infraconstitucional dela derivado são acintosamente contrários à distribuição de 

privilégios  fiscais a quem quer que seja; especialmente se com tal ferir-se-á 

profundamente o tecido  social e os direitos sociais dos trabalhadores brasileiros.  

147. Portanto, reafirmadas a imanência das consequências sociais às decisões 

judiciais no  contexto do neoconstitucionalismo e a necessidade pública de proteger 

a geração de  empregos, é inaceitável que se privilegie o uso de maquinários 

autônomos e algoritmos  ao autêntico trabalho humano, tributando-se este e 

isentando aquele. 

 

III. PEDIDOS  

 

148. Por todo o exposto e para que seja feita justiça, requer-se o improvimento do 

Recurso Extraordinário da Contribuinte, uma vez que sua atividade:  

a. É considerada serviço (i) nos termos entendidos por esta C. Corte; e (ii) por 

interpretação integrada deste conceito no Ordenamento Jurídico;  

b. Possui contexto de prestação semelhante ao transporte privado de passageiros 

remunerado desempenhado por outras plataformas de transporte heterônomo, as 
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quais são tributadas pelo ISSQN, sendo, portanto, essa prestação inerente à 

previsão do item 16.02 da Lista Anexa da Lei nº 116/2003;  

c. Não pode afastar o recolhimento do ISSQN, sob a justificativa de uso de veículos 

autônomos, já que (i) outros modais com essa característica são sujeitos à  exação; 

e (ii) inexiste isenção deste imposto no presente caso;  

d. Não sendo tributada pelo ISSQN, afrontaria (i) o princípio da isonomia tributária, 

diante do atual cenário de tributação de transportes autônomos e de agentes  de 

mercado que oferecem serviços semelhantes; e (ii) a primazia do valor social do  

trabalho - fundamento da Ordem Constitucional - posto que estimula a 

automatização  de postos ocupados por milhões de trabalhadores brasileiros, 

potencializando o  desemprego estrutural.  

149. Em suma, demanda-se a procedência da tese: “Incide ISSQN sobre operações 

de  transporte por veículos autônomos”.  

Local, data.  

Advogado(a)  

OAB/XX XXXX 
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MINISTROS DO EGRÉGIO SUPREMO  TRIBUNAL 

FEDERAL  

 

Recurso Extraordinário nº ...  

Recorrente: VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA.  

Recorrido: MUNICÍPIO DE ...  

 

MUNICÍPIO DE ..., pessoa jurídica de direito público, já devidamente 

qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossas 

Excelências, por intermédio de seus procuradores que abaixo subscrevem, 

apresentar MEMORIAIS acerca do feito em comento, com o objetivo de reafirmar os 

fatos relevantes e os fundamentos do direito que se  fazem presentes para a 

resolução deste Recurso Extraordinário.  

 

1. SÍNTESE FÁTICA   

 

O presente Recurso Extraordinário, interposto pela VÁ E VOLTE PARA UMA 

VIDA NÃO LTDA., ora Recorrente, busca a reforma do acórdão proferido pelo 

Tribunal a quo que  confirmou sentença e reconheceu a incidência do ISSQN nas 

atividades desempenhadas pela  Recorrente, referente ao transporte intramunicipal 

na região do Município, ora Recorrido,  através de veículos autônomos.  

A autuação realizada pelo Recorrido que originou a presente lide, foi 

proveniente da notória prestação de serviços de transporte de passageiros nos 

limites do Município, gerando  lucros à Recorrente e a todos os seus participantes 

societários, sem que ocorresse qualquer  recolhimento aos cofres públicos, 

violando princípios basilares do Estado de Direito, tais como  a isonomia e a 

solidariedade com a persecução do bem comum a ser garantido pelo Estado.  

Consoante extrai-se da autuação, a atividade prestada pela Recorrente 

consiste na  realização de transporte, contratado onerosamente por seus usuários 
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através de plataforma  digital, cujo o objetivo principal é o deslocamento do tomador 

de um ponto a outro, de modo  que a remuneração da prestadora se perfaz através 

de cálculo que considera a distância  percorrida e o tempo decorrido, não se 

observando, portanto, as características próprias do  veículo, como tamanho, cor, 

potência e capacidade de ocupantes, como por exemplo em uma  locação, 

reafirmando-se assim a notória configuração da atividade como prestação de 

serviço. 

Percebe-se que a atividade muito se assemelha com aquelas prestadas 

pelos táxis e demais aplicativos de transporte como o Uber, Cabify e 99.  

Porém, sustenta a Recorrente que pelo fato do carro ser autônomo, não há a 

prestação de um serviço eis que ausente qualquer esforço humano na consolidação 

do contrato de obrigação  de fazer.  

Destarte, como adiante será exposto, o esforço humano é parte inerente e 

necessária para a operação da Inteligência Artificial empregada nos veículos 

utilizados. Ademais, a forma de cobrança por meio de tempo e percurso reafirma a 

evidente obrigação de fazer - característica  inerente da prestação de serviço - 

devendo assim ser tributado como tal, na medida em que a  percepção de serviço 

tem caráter primordialmente econômico.  

Desta feita, demonstrar-se-á a adequação da atividade ao conceito de 

serviço conforme o texto constitucional e definições infraconstitucionais sobre o 

tema.  

Diante o exposto, as alegações da Recorrente não merecem prosperar, haja 

vista a desatenção às normativas Constitucionais e infraconstitucionais adiante 

invocadas, razão pela  qual o presente recurso extraordinário reflete mero 

inconformismo da Recorrente, devendo ser  mantida a decisão do Tribunal a quo 

por seus próprios fundamentos.  

 

2. DELIMITAÇÃO DA LIDE  

 

Diante dos fatos narrados, o presente Recurso Extraordinário discute a 

incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), nos serviços 

de transporte tomados pelos usuários do aplicativo fornecido pela Recorrente no 
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intuito de propiciar o transporte  intramunicipal de passageiros por intermédio de 

veículos autônomos.  

 

3. DISTRIBUIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS  

 

Conforme texto constitucional presente no Artigo 1561, houve a delegação da 

competência tributária aos Municípios para a instituição dos Impostos incidentes 

sobre a propriedade predial urbana, a transmissão inter vivos de propriedade e de 

direito reais sobre imóveis e do imposto sobre serviços de qualquer natureza, exceto 

os de competência estadual  trazidos pelo Art. 155, II da Magna Carta2.  

Como se observa nas ilustres lições disciplinadas por Amilcar Falcão, 

Sampaio Dória,  Aliomar Baleeiro e Roque Carraza, a doutrina é unânime ao afirmar 

que as competências  tributárias são exaustivamente atribuídas e devidamente 

divididas pelo texto constitucional3.  

Outrossim, afirma Roberto Quiroga Mosquera, que o texto constitucional está 

perfeitamente delimitado e esclarecido em seus dispositivos que regem a matéria 

das competências tributárias, havendo uma taxatividade de procedimentos 

possíveis a serem  praticados por aqueles que detêm a prerrogativa de instituir 

impostos, perfazendo um sistema  de competências tributárias rígido e 

hermeticamente fechado4.  

Desta forma, vislumbra-se que o Poder Constituinte outorgou aos Municípios 

a competência para a instituição do imposto sobre os serviços, ato esse 

                                                     
1  BRASIL. Constituição (1988). - Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - 
Propriedade predial e territorial urbana;  
II - Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física,  e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos 
a sua aquisição; III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em 
lei complementar. 
2 BRASIL. Constituição (1988). Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: II - 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;  
3FALCÃO, Amilcar. Sistema tributário brasileiro, 1ª ed. Rio de Janeiro Financeiras, 1965, p.38; A. R., 
Sampáio  Dória, Discriminação de Rendas Tributárias, 1ªed. São Paulo, José Busharsky, 1972. p.14. 
BALEEIRO, Aliomar.  Direito Tributário Brasileiro, 10ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 1981 p. 67. 
CARRAZA, Roque. Curso de Direito  Constitucional Tributário. 16ªed. São Paulo, Malheiros, 2001. p. 
149.  
4 MOSQUERA, Roberto Quiroga. Renda e Proventos de Qualquer Natureza: o imposto e o conceito 
constitucional.  São Paulo: Dialética, 1996, pp. 74 e 75. 
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devidamente exercido pelo Recorrido no caso em voga.  

No tocante a esta competência, o doutrinador Sacha Calmon discorreu que 

houve significativa alteração do texto da Constituição de 1967 para aquele previsto 

na Constituição  de 1988, eis que esta consagrou a incidência do imposto municipal 

a todos os serviços inclusive  os de transporte municipal, ressalvando apenas os 

serviços de competência estadual (art. 155,  II, da CF). Veja-se:  

 

“Às luzes da nova Constituição, a questão dos serviços tributáveis deve  ser, 

necessariamente, reinterpretada. É que na Constituição de 67, o  seu art. 24, inciso II, 

dizia competir aos Municípios instituir imposto  sobre “serviços de qualquer natureza 

não compreendidos na  competência tributária da União ou dos Estados, definidos em 

lei  complementar”. A redação falava genericamente em serviços, sem  nomeá-los. E, 

mais, dava prevalência a serviços tributados, antes, pela  União e os Estados, que 

podiam recortar a área dos serviços à  disposição dos entes municipais. É o que não 

ocorre com a redação da  Constituição de 88, que apropria em prol dos municípios todos 

os  serviços (de qualquer natureza) não compreendidos no art. 155, II. Isto  é, todo e 

qualquer serviço que não seja de comunicação e de transporte  interestadual e 

intermunicipal sujeita-se ao ISS, por expressa  determinação constitucional, inclusive o 

de transporte municipal  (transporte no âmbito territorial do Município). Houve, no plano 

constitucional, intensa mudança.5  

 

Consoante será demonstrado, a atividade desempenhada pela Recorrente 

consubstancia fielmente o exercício empresarial organizado para a prestação de 

serviço na forma do texto constitucional, devendo assim ocorrer a incidência do 

imposto em questão, mantendo-se a autuação.   

 

3.1 FORMAS DE INTERPRETAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - 

CONCEITO E TIPO  

 

Em especial debate sobre a natureza e as formas de interpretação das regras 

de distribuição de competências tributárias, percebe-se que a doutrina não trilhou 

                                                     
5   ÁVILA, Humberto. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as 
noções de tipo e de  conceito. São Paulo: Malheiros Editores, 2018.  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. 
Curso de direito tributário brasileiro. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.  p.433.   
 



Equipe 419 – Fazenda Municipal  | 1109 

 
 

 

um caminho único, existindo margem para as mais diversas interpretações acerca 

da verdadeira intenção do Constituinte. Neste sentido, infere-se que existem duas 

correntes principais, quais sejam: (i) a utilização de conceitos rígidos e bem 

delimitados e (ii) a utilização de tipos que são fluídos e permitem adaptações aos 

novos desafios oriundos da vida em sociedade e, principalmente, daqueles 

propiciadas pela tecnologia.  

Consoante extrai-se da doutrina do professor Luís Eduardo Schoueri 6 , a 

discussão sobre a utilização de tipos surgiu na Alemanha, em 1971, através das 

reflexões de Klaus Vogel  Hannfried Walter da insuficiência dos critérios 

tradicionalmente utilizados pela doutrina e pela  jurisprudência para a comparação 

de impostos.  

Desta feita, o professor conclui que a distribuição de competências 

tributárias realizada pela Constituição Federal não se utilizou de critérios lógico-

racionais, haja vista que o  legislador prevê determinada norma tributária através de 

um exercício de abstração e, por conseguinte, não tem a capacidade de antever 

todas as suas peculiaridades, de modo que se  mostra imprescindível a escolha de 

algumas características essenciais (típicas) para a  concretização de determinado 

imposto.  

Nesse sentido, defende-se uma humildade por parte do legislador 

constituinte, o qual,  ciente das limitações constitucionais, optou por distribuir os 

impostos entre os entes federados  através de expressões fluidas e até mesmo 

conectadas, antevendo a existência de conflitos de  competência e, destarte, 

atribuindo importante papel à Lei Complementar em matéria tributária,  dentre as 

quais, destaca-se a solução de conflitos de competência e a definição de tributos e 

de  suas espécies (art. 146, I e III, a da CF).  

Cumpre salientar que o Ministro Luiz Fux, no julgamento do Recurso 

Extraordinário  651.7037, adotou entendimento na defesa da utilização de tipos pelo 

constituinte eis que os  dispositivos que outorgaram a competência tributária não 

demostram uma definição clara e  exaustiva quanto a sua composição. Desta forma, 

                                                     
6 SCHOUERI, Luís Eduardo. Curso de Direito Tributário. 9.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2019. Pág. 
470. 
7 BRASIL, Supremo Tribunal Federal – RExt 651.703. fls. 25.  
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ante a ausência de definições e a característica de se realizar a sua descrição estão 

voltados à concretização de valores pela abertura de sua  interpretação8.  

A interpretação da norma constitucional através da análise tipológica faz 

com que a sua aplicação se adapte ao tempo com que tal fato é submetido a sua 

análise, promovendo a  atualização da definição de o que se é analisado à luz do 

dispositivo constitucional e da análise  sistêmica constitucional, no caso em 

questão, o serviço.  

Para tanto, a interpretação da Constituição desta forma a torna mais fluida e 

flexível o  qual, submetido ao presente caso, demonstra a evolução do conceito de 

serviço, classicamente  definido pelo nobre Doutrinador Aires Fernandino Barreto 

como “Serviço é o esforço e pessoas  desenvolvido em favor de outrem, com 

conteúdo econômico, sob regime do direito privado, em  caráter negocial, tendente 

a produzir uma utilidade material ou imaterial.”9 

Sendo assim, a interpretação tipológica demonstra que a definição de serviço 

não pode ficar engessado por décadas, devendo se atualizar, mas sempre 

respeitando os limites constitucionais, como já decidido por este Supremo Tribunal 

Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários 547.245 e 592.905.  

Como já decidiu este plenário nos julgados supracitados, é fundamental para 

a definição quanto à incidência do tributo Municipal, que se analise o núcleo 

contratual entabulado entre as partes, para que se possa afirmar a existência ou 

não da prestação de serviço e consequente  incidência do ISS.  

Em contrapartida, na defesa da distribuição de competências através de 

conceitos, o  professor Humberto Ávila discorre que o conceito é o dispositivo 

(norma) que possui as  propriedades necessárias e suficientes que a conota. Desta 

forma, a norma constitucional expressa com exatidão todas as características 

necessárias para a sua verificação, logo, sua interpretação deve atender todos os 

requisitos presentes no dispositivo para que seja  considerado válido. Inobstante, 

Humberto Ávila vale-se das lições de Giorgio Pino para demonstrar que a norma 

constitucional expressa mais que mero exemplo como trazido na teoria  de 

                                                     
8 SCHOUERI, Luís Eduardo Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. P. 500. 
9    BARRETO, Aires Fernandino. ISS na Constituição e na Lei, Ed. Dialética, São Paulo, 2005 
(2ªedição). pag. 63. 
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interpretação por meio de tipo, não podendo ser simplesmente um manifesto 

político com  significado simbólico sem força normativa10, podendo ser alterado seu 

entendimento como  convier ao seu intérprete, acarretando inevitavelmente em 

enorme insegurança jurídica..  

Ademais, o nobre doutrinador, realizando a dicotomia das interpretações por 

meio de  conceito ou tipo, traz com clareza tal questão, podendo ser resumida de 

forma a interpretação  por meio de tipo (exemplificativa), se daria devida a suposta 

ausência de aspectos suficientes e  necessários para a verificação. Em outro viés, 

a interpretação por meio de conceito se daria pela existência de aspectos suficiente 

e necessários, sendo possível verificação de definição  exaustiva.  

Conforme expõe Aires F. Barreto, a Constituição quando outorga a 

competência tributária aos entes federativos traz de forma clara às características 

de sua interpretação,  compactuando com a teoria defendida por Humberto Ávila, 

devendo as competências  tributárias serem interpretadas através da forma de 

conceitos. Veja-se:  

 

“O plexo de normas constitucionais outorgativas de competências  tributárias forma um 

sistema que se peculiariza pela a) minúcia e  exaustividade no traçado do âmbito dessa 

outorga, b) privatividade e  c) rigidez das competências tributária outorgadas a cada 

qual.”11  

 

Desta forma deve-se considerar a interpretação do dispositivo constitucional 

que atribui a competência tributária como conceito ante a análise realizada dos 

referidos dispositivos  podendo concluir que cada uma das competências 

tributárias titularizadas pelos entes federativos é preciso e devidamente balizado 

pelo próprio texto constitucional sendo desta  forma explícito que seu exercício está 

rigorosamente circunscrito pelos princípios e normas. Toda a competência 

outorgada é expressa e discriminadamente conferida, de modo  privativo, ademais 

ao caráter rígido de tal competência não podendo ser alterada por qualquer  outra 

                                                     
10  ÁVILA, Humberto. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as 
noções de tipo e de conceito. São Paulo: Malheiros Editores, 2018. P. 37.  
11  BARRETO, Aires Fernandino. ISS na Constituição e na Lei, Ed. Dialética, São Paulo, 2005 
(2ªedição). pag. 26. 
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norma infraconstitucional 12 , devendo se respeitar os aspectos estruturais, no 

momento da  sua interpretação o que se violaria quando com a interpretação pela 

forma tipológica. A importância desta análise reflete imensamente a subsunção da 

norma constitucional ao caso em voga, isto porque, como se demonstrou 

anteriormente e ainda se demonstrará nos  presentes memoriais, ocorre a 

adequação da análise por meio de conceito da constituição quanto  à incidência do 

imposto sobre serviço a atividade em debate, promovendo a substituição do  fazer 

humano por meio de inteligência artificial.  

Todavia, em decorrência de um dissenso na doutrina e na jurisprudência, se 

mostra oportuno salientar que a atividade da Recorrente se enquadra no conceito 

de serviço, independentemente de qual teoria de repartição de competências se 

adote (tipológica ou  conceitual), inexistindo dúvida acerca da legalidade das 

autuações realizadas pelo Recorrido.  

 

3.2 CONCEITO DE SERVIÇO  

 

A análise do texto constitucional embora se realize como norma-conceito, 

não traz de forma expressa o que é serviço, porém com a realização da interpretação 

sistêmica da Magna Carta aliada à análise histórica do período de sua promulgação, 

torna-se possível extrair pode  balizadores mínimo para fins de construir o conceito 

constitucional de serviço para fins  tributários.   

O Poder Constituinte nas delimitações das competências tributárias 

determina expressamente no Art. 156, III da Constituição Federal, a limitação da 

tributação pelo Recorrido  nas atividades em conformidade ao conceito 

constitucional de serviço, retirando desta  competência os demais serviços de 

competência estadual (art. 155, II da CF).   

Embora não ocorra a definição exata do termo “serviço” expressamente pela  

Constituição Federal, sabe-se que esta deriva de um fazer a outrem proveniente da 

relação  jurídica entre o prestador e o tomador de serviço13. 

Frisa-se que não é qualquer relação jurídica que perfectibiliza a prestação de 

                                                     
12 Op. Cit.  
13 BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS: do texto à norma (Doutrina e Jurisprudência: da EC 18/65 à LC 
116/01). São  Paulo: Quartier Latin, 2005. p.281. 
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um serviço, mas sim aquela cujo objetivo é a satisfação de uma obrigação de fazer 

mediante o desempenho de uma atividade a ser remunerada pelo tomador do 

serviço.  

Desta feita, percebe-se cristalinamente que a Recorrente estabelece contratos 

de prestação de serviço que se consubstanciam no transporte intramunicipal de 

passageiros, mediante o uso de veículo autônomo, cuja contraprestação se dá em 

dinheiro e é calculada através da distância percorrida e do tempo gasto no trajeto.  

Inobstante, à luz dos ensinamentos do professor Aires Fernandino Barreto 

percebe-se que a definição do conceito de serviço somente pode ser alcançada 

através de uma análise sistêmica da Constituição Federal, vislumbrando-se forte 

conteúdo econômico por trás do conceito de  serviço. Veja-se:  

“serviço é o esforço de pessoas desenvolvido em favor de outrem, com  conteúdo 

econômico, sob regime de direito privado, em caráter  negocial, tendente a produzir 

uma utilidade material ou imaterial.”14 

Como é cediço, a maior parcela dos tributos tem seu fato gerador atrelado 

aos conceitos originários do direito privado, em especial do direito civil, eis que o 

direito tributário se aproveita dos conceitos provenientes de outras esferas, não 

podendo a lei tributária alterar a  competência tributária outorgada pelo constituinte, 

consoante infere-se de inteligente leitura do  art. 110 do Código Tributário Nacional.   

Desta forma, norteado por tal interpretação restrita verifica-se além do 

conceito extraído da Constituição, as normas infraconstitucionais continuam em 

constante evolução e refletem que o conceito de serviço sempre esteve atrelado à 

ótica econômica. Neste sentido, após a promulgação da Constituição Federal, o 

Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 3º, §  2º, consolidou o seguinte 

conceito de serviço:  

 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 2° Serviço é 

qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive 

                                                     
14  Op. Cit. pág. 63. 
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as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter  trabalhista.  

O referido dispositivo legal reafirma a prestação de serviço como a atividade fornecida 

onerosamente no âmbito da relação jurídica privada entre o prestador de serviço e 

tomador, explorando os limites semânticos do conceito de serviço à luz da realidade 

social em que este  termo fora empregado.  

Destarte, no meio econômico o serviço é conceituado como trabalho na sua acepção 

ampla, podendo ser realizado não somente pelo trabalho humano, dos recursos 

humanos, mas  também mecanizado, realizado por equipamentos, máquinas e outros 

instrumentos 15.  

 

A origem etimológica da palavra serviço vem do Latim servitium que então 

se traduzia como “servidão, escravidão” trazendo o ato de um indivíduo ou mais 

servirem a sendo hoje trazida no dicionário de português como a ação ou efeito de 

servir, de dar de si outro conforme a sua vontade algo em forma de trabalho.   

Nesse contexto pode inicialmente se afirmar que o serviço cuja competência 

foi atribuída ao Recorrido conforme art. 156, III, da CF é proveniente da relação entre 

indivíduos cujo valor econômico possa se expressar, sendo resumido em sua 

acepção ampla como o ato de  servir.   

Ocorre que não se pode tributar a qualquer relação jurídica cujo ato se realize 

em servir, ou seja de caráter obrigacional de fazer sendo este especial tributo 

direcionado a uma especial parcela das relações jurídicas16.  

Para Marcelo Caron, o artigo 156, II, na expressão “serviços” afasta pra 

incongruência semântica a ideia de prestação de dar, eis que em sua essência não 

envolve qualquer coisa seja material ou imaterial, porém não afasta a utilização pelo 

prestador de serviços o emprego de materiais ou ferramentas para a realização da 

atividade almejada17.  

Como se verifica o conceito de serviço traduz-se na celebração de contrato 

entre partes privadas para que se realize um fazer objetivado cuja sua satisfação é 

remunerada à parte que  satisfez a obrigação de fazer.  

                                                     
15   MEIRELLES, D. S. (2005): “Serviços: características e organizações de mercado”. Anais do X 
Encontro Nacional de Economia Política, SEP, p. 4476-4497.  
16 BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS: do texto à norma (Doutrina e Jurisprudência: da EC 18/65 à LC 
116/01). São  Paulo: Quartier Latin, 2005. p.277. 
17  Op. Cit p.281. 
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Desta forma para que ocorra a incidência do imposto sobre serviços é 

essencial a adequação da atividade realizada com o conceito constitucional sendo 

imprescindível, ainda, a  análise do núcleo contratual objetivado, sendo este 

demonstrado através do cumprimento de  uma obrigação de fazer.  

A doutrina ainda possibilita a classificação dos serviços, como nas 

incomparáveis lições  de Geraldo Ataliba e Aires Fernandino Barreto que trazem a 

classificação de serviços como  puros que se realizam de cunho meramente 

intelectual sem o emprego de materiais como a  consulta com um médico para a 

obtenção de receita com a prescrição correta da medicação  necessária; menos 

puros ou como serviço com aplicação de materiais que se expressam com a  

realização de serviço cuja a sua execução depende de tal material, sendo o seu 

emprego  indissociável para o cumprimento da obrigação18.   

Na mesma linha de serviços menos puros, os serviços com emprego de 

instrumentos, que para sua realização depende do emprego de uma ferramenta 

indispensável para a sua execução, como o do caso em voga, no qual a Recorrente 

utiliza-se da inteligência artificial para que comande o veículo automotor, como 

instrumentos, para fins de perfectibilizar a  realização do serviço de transporte 

intramunicipal19.  

Conclui-se assim que o conceito constitucional de serviço se demonstra na 

celebração de um vínculo obrigacional de fazer entre particulares, de forma 

negocial, podendo este gerar frutos materiais e imateriais, subsumindo-se desta 

forma a atividade prestada pela empresa Recorrente, em flagrante serviço de 

transporte, sujeito consequentemente à incidência do  ISSQN.  

 

3.3 LEI COMPLEMENTAR E A PREVISÃO DO ISS  

 

O dispositivo constitucional que outorga a competência tributária ao 

Recorrido (156,  III) é claro quanto a previsão de tais serviços estarem previstos em 

Lei Complementar. Conforme observa-se no artigo 146 da Constituição Federal a 

                                                     
18 ATALIBA, Geraldo. ISS e ICM: Conflitos, SLLTR n. 72, p. 333 e BARRETO, Aires Fernandino. ISS na  
constituição: pressupostos positivos - arquétipo do ISS, RDT n.37, p.41. 
19  BARRETO, Aires Fernandino. ISS na Constituição e na Lei, Ed. Dialética, São Paulo, 2005 (2ªedição). 
pag. 44.  
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Lei Complementar é de  suma importância no Sistema Tributário Nacional, exposto 

em sua acepção ampliativa  discorrida pelo Professor Pinto Ferreira como o ato 

normativo que completa uma norma  constitucional não executável20.   

Ocorre que ainda se discute na doutrina quanto ao papel e a interpretação da 

lei complementar na seara tributária. Embora a Constituição Federal apresente a 

ideia de definição de serviço através da lei complementar, verifica-se que mesmo 

em análise minuciosa nos  dispositivos da LC 116 (que regula o Imposto Sobre 

Serviços) não se pode chegar a uma  definição concreta, sendo a doutrina uníssona 

quanto a função da Lei Complementar se realizar  na redução do grau de abstração 

dos termos utilizados no Texto constitucional21.  

Dada tal função verifica-se a utilização da lei complementar no viés 

interpretativo da  Constituição como tipo de que a mesma reflete as características 

observáveis no mundo  concreto emergindo assim o caráter exemplificativo da lista 

anexa o que não se demonstra  adequado ante o preceito de que norma jurídica não 

deve refletir a realidade mas sim determinar  como se deve realizar, por outro lado, 

se utilizada o prisma da interpretação da Constituição por  meio de conceito, 

verifica-se a definição do Serviço sendo considerado o caráter taxativo da  referida 

lista.  

A LC 116/2003, instituída para a definição dos serviços tributáveis pelo 

imposto  municipal na forma do artigo 156, III da Constituição, que analisado em 

conjunto ao artigo 146,  III, do mesmo diploma legal determina os fatos geradores 

do Imposto Sobre Serviços. Tal  característica demonstra a maior adequação do 

caráter taxativo da Lei complementar que  disciplina o referido imposto 

demonstrando assim a redução da abstração bem como a  operacionalização do 

texto constitucional.  

Sob tal premissa, a atividade realizada pela Recorrente adequa-se ao 

conceito constitucional de serviço, preenchendo assim ao critério material da 

incidência do imposto  municipal, enquadrando-se ainda a atividade realizada de 

transportes de passageiros no  perímetro interno do Recorrido, no Item 16.02 da 

                                                     
20 BORGES, José Souto Maior. A isonomia tributária na Constituição Federal de 1988. Revista de 
Direito  Tributário, São Paulo, n. 64, p. 8-17, 1995. 
21  BORGES, José Souto Maior. A isonomia tributária na Constituição Federal de 1988. Revista de 
Direito  Tributário, São Paulo, n. 64, p. 8-17, 1995.  
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lista anexa à Lei Complementar 116/03.  

 

4. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E CARROS AUTÔNOMOS  

 

Após a ratificação dos termos realizados pela 4º Revolução Industrial22 as 

dinâmicas comerciais se alteram diariamente em nossa sociedade até o momento.  

Esta indústria 4.0 possui desafios postos frente ao desenvolvimento das 

tecnologias que a motivam, como: a Internet of Things (IoT); Machine learning; Big 

data analytics; demonstrados na rastreabilidade de medicamentos 23 ; a 

transformação das redes de água  inteligentes no brasil24; ao pé dos algoritmos 

complexos que compõe músicas desde os tempos  idos de 198025 e a composição 

de filmes26com premiações inéditas no ramo.  

O serviço da Recorrente é realizado através de uma tecnologia que se une 

com estas realidades conceituadas como máquinas autônomas, que em momentos 

passados eram vistas como em alguns contos produzidos pelo Russo Isaac 

Asimov27, de acordo com as figurações de carros voadores, expedições planetárias.  

Entretanto, para que o mal entendimento dessas situações se façam somente 

ao contexto fantasioso, é oportuno recolher à baila o termo referenciado em 1956 

por John McCarthy como a máquina executora de funções inteligentes, a 

Inteligência Artificial28, pois o cerne da tecnologia presente no serviço prestado pela 

Recorrente se constitui neste epicentro.   

                                                     
22  NAKABASHI, Luciano. Brasil precisa se preparar para a quarta revolução industrial. Jornal da USP, 
2020.  Disponível em: <https://jornal.usp.br/radio-usp/brasil-precisa-se-preparar-para-a-quarta-
revolucao-industrial/>.  Acessado em 29 jun. 2020. 
23  Para saber mais: <https://9d16beda-e6c9-40ab 
856433a020177196.filesusr.com/ugd/d0c2dd_2ef305629b4645bf8b3442b9ce4cba38.pdf>.  
24 AZEVEDO, Marcelo. Transformação Digital na indústria: 4.0 e a Rede de Água inteligente no Brasil 
/ M.  Azevedo -- versão corr. -- São Paulo, 2017, 177p. Tese (Doutorado) - Escola Politécnica da 
Universidade de São  Paulo. Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos. Disponível em: < 
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-28062017-  
110639/publico/MarceloTeixeiradeAzevedoCorr17.pdf>. Acesso 14 setembro 2020.  
25 Para saber mais: <https://www.theguardian.com/technology/2010/jul/11/david-cope-computer-
composer>.  Acesso em 14 setembro 2020. 
26  Para saber mais acesse: <https://www.tecmundo.com.br/inteligencia-artificial/106514-assista-
primeiro-filme escrito-inteligencia-artificial.htm>. Acesso em 14 setembro 2020.  
27 ASIMOV, Isaac. Visões de robô. Trad. Ronaldo Sergio de Biasi. Rio de Janeiro: Record, 1994, p. 11. 
28 MCCARTHY, John. Artificial Intelligence, Logic and Formalizing Common Sense. Disponível em: <  
https://page-one.springer.com/pdf/preview/10.1007/978-94-009-2448-2_6>. 
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É fato notório que tal ciência computacional exprime promissores avanços 

ao mercado econômico e a realidade social em todo mundo, desde redes 

computacionais que controlam cidades, chamadas de cidades inteligentes, novos 

softwares para celulares, serviços de inúmeras formas como Streaming até o meio 

automobilístico, como se verifica no presente caso.   

 Deste modo, vislumbra-se a interdisciplinaridade da operação da 

Recorrente, que por meio de tecnologia ressalvada ao avanço operacional e 

sistemático da IA opera o transporte de passageiros no Município, como outras 

empresas exploradoras da mesma atividade econômica, todavia, por meio de 

automóveis sem a presença do condutor humano.   

 Destarte, resta necessário entender o modus operandi da tecnologia que 

abarca os serviços prestados pela Recorrente pelo uso de IA para transportes 

individuais de passageiros dentro deste Município, para fins de demonstrar a 

flagrante prestação de serviço e consequente incidência do Imposto Municipal no 

caso concreto.   

Considerando a “Society of Automotive Engineers” (SAE International)29 que  

subdivide em 6 níveis de recursos a automação dos carros inteligentes até sua total  

independência do ser humano com as graduações, iniciando-se do nível 0 ao 5, o 

foco da  presente se dará nos dois últimos níveis, denominados autônomos para 

entendimento da  operação da Inteligência Artificial na condução dos tais carros 

inteligentes.  

Vale dizer que os níveis 0, 01, 02 e 03 de automação classificam desde os 

produzidos nos primórdios desta indústria até os produzidos no ano 2018, com 

gradativas inclusões de recursos ao motorista human.  

A partir do nível 04 de automação, classificada pela S.A.E como alta 

automação e adiantes, comportam ao carro a capacidade de se auto conduzir com 

segurança, reduzindo, acelerando e até mesmo estacionando em um local seguro, 

embora possua certa interferência  do homem e não comunicação em ambientes 

que não estejam controlados, deste modo, com  autonomia ainda supervisionada e 

podendo ser controlado a distância por um condutor humano.  Por fim, o nível 05 de 

                                                     
29  Para mais informações: <https://www.nhtsa.gov/technology-innovation/automated-vehicles-
safety>.  
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automação integra aos veículos a substituição dos motoristas humanos, de modo 

que se auto conduzem, inteiramente, por meio de sua IA.  

Esse é o tipo de veículo autônomo que realiza o serviço de transporte para a 

Requerente, de forma autônoma, não possuindo volantes ou possibilidade de ser 

manuseado por qualquer pessoa durante sua operacionalização de modo físico.  

Frisa-se que os carros autônomos de últimas gerações também estão sendo 

utilizados  em outras sociedades empresariais nos mais variados serviços usuais 

em nossa sociedade, como  se verifica os serviços de entrega de pizzas das 

sociedades comerciais Dominus e Ford30; neste  pé, retomados a direção autônoma 

e outros serviços tidos como comuns porém realizados pela  IA, nota-se em outras 

diversas localidades do mundo, os exemplos do Nissan Leaf conhecido  como Robot 

Car em Oxford, no Reino Unido; ou o Volvo XC90s na Suécia; finalizando com a  

parceria da empresa Bosch e a Daimler para serviços de valet autonomos31, bem 

como a Google  por meio de sua empresa Alphabet, na divisão da Waymo ofertando 

serviços de táxi inteiramente autônomos no Estado do Arizona, Estado dos Estados 

Unidos da América32; no  Brasil não é diferente, iniciando este solavanco comercial 

com o primeiro carro autônomo da  Universidade Federal do Espírito Santo - UFES 

realizando viagens no Estado de Vitória com  percurso de 74 quilômetros33 de modo 

autônomo.  

Sem demais imbróglios, deslinda-se pela etimologia de autonomia34 como a 

capacidade de autogovernar-se (Michaelis, 2017). Assim, pressupõe-se que os 

veículos autônomos em questão se locomovem de forma totalmente 

autoconsciente, lendo e interpretando nosso universo ao seu redor, interagindo com 

                                                     
30 MARAKBY, S. apud ÉPOCA NEGÓCIOS ONLINE. Ford e Domino's vão entregar pizza com carro 
autônomo:  Empresas querem descobrir como clientes encaram a nova tecnologia. Época Negócios, 
24 set. 2017. Disponível  em: <http://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2017/09/ford-
e-dominos-vao- entregar-pizza-com carro-autonomo.html>. Acesso em: 10 set. 2020.  
31 CARVALHO, Isavella. Bosch e Daimler anunciam testes de estacionamento com valet autônomo. 
The Verge,  2019. Disponivel em: <https://www.theverge.com/2017/11/7/16615290/waymo-self-
driving-safety-driver chandler-autonomous>. Acesso em: 11 set. 2020. 
32 HAWKINS, Andrew J. Waymo is first to put fully self-driving cars on US roads without a safety 
driver. The  Verge. Disponível em <https://www.theverge.com/2017/11/7/16615290/waymo-self-
driving-safety-driver chandler-autonomous>. Acesso em: 11 de set de 2020.  
33  Para saber mais: <http://www.ufes.br/conteudo/carro-aut%C3%B4nomo-da-ufes-realiza-
viagem in%C3%A9dita-at%C3%A9-guarapari>.  
34   MICHAELIS. Autonomia. Editora Melhoramentos Ltda/UOL: 2017. Disponível em:  
<http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=autonomia> Acesso em: 10 set. 2020.  
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seus elementos, decidindo seguramente e otimizando se para que se possa superar 

a necessidade de motoristas humanos.   

Vale frisar os tempos iniciais da configuração da IA pelo cientista da 

computação, o  britânico, Alan Turing35que estatizou a assertiva do jogo da imitação 

que as máquinas refazem  desde seus momentos programáticos.  

Neste sentido, assim explica Marco Aurélio de Castro Júnior sobre o pensar 

sistemático  artificial:  

 

“Para que um sistema seja considerado inteligente: opera em tempo  real; explora vasta 

quantidade de conhecimento; tolera ações  desconhecidas inesperadas; usa símbolos 

e abstrações; comunica-se  usando alguma forma de linguagem natural; aprende com 

o ambiente;  e exibe comportamento adaptável focado em uma meta36”  

 

Porquanto ao entendimento supracitado sobre o pensar artificial, nota-se 

ínfima possibilidade imaginativa que as máquinas poderiam corresponder ao 

pensamento humano, ao compasso de ser constituído um novo esforço, com seu 

fazer artificial, ulteriormente a Turing,  conforme afirma Hayles (1999) o que se 

denomina de pós-humanismo.  

Embora haja alguma referência tão somente teleológica para que a máquina 

possa ser compatível ao homem, ainda no campo científico, pesquisadores 

atualmente comprovaram, derrubando por terra, ainda, não ser compatíveis os 

pensares biológico e artificial por conta de  suas premissas e objetivos diferentes: 

  

“A AGI deve ser pensada como um sistema de computador que é similar  à inteligência 

humana em seus princípios, mecanismos e funções, mas  não necessariamente em sua 

estrutura interna, comportamentos  externos e capacidade de resolução de problemas. 

Consequentemente,  por ser uma outra forma de inteligência, a AGI dificilmente estaria 

no  mesmo nível de competência da inteligência humana, nem maior, nem  menor. No 

caso da sua capacidade de resolução de problemas concretos, a AGI nem sempre é 

comparável à inteligência humana, pois  elas podem estar lidando com problemas 

diferentes, em ambientes  diferentes. 2018, p. 13).  

                                                     
35 TURING, Alan Mathison. Computing machinery and intelligence. England: Mind, v. 59, n. 
236, 1950.  
36  CASTRO JUNIOR. op. cit. p. 130. 
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Com fundamentos que diferem a IA como não possível de imitação do 

cérebro humano, referem-se a perspectivas “não-antropocêntricas”, conforme 

Heinz von Foerster em 1984:  

 

“Infelizmente, constata-se com bastante frequência, na Ciência Informática, uma 

atitude antropomórfica, que consiste em observar o que fazem certas máquinas e 

atribui-se-lhes uma terminologia humana.  Por exemplo, a perpétua referência à 

“memória”: mas os  computadores não têm memória! Nunca teremos uma máquina 

capaz  de escrever suas Memórias! Os computadores têm sim elementos de  

armazenagem que lhes permitem conservar números ou programas.  Existe uma 

enorme diferença entre uma “memória” e um “sistema de  armazenamento”: este último 

só pode reproduzir o que foi nele  colocado, ao passo que a memória é um processo de 

transformação  (PESSIS-PASTERNAK, 1992, p. 202). ”    

 

Não obstante, Sérgio Navega, em Inteligência Artificial, Educação de Crianças 

e o Cérebro Humano, ensina que a maior dificuldade da Inteligência Artificial até 

hoje tem sido  fazer computadores raciocinar usando o mais trivial senso comum, 

pois a capacidade de  distinguir os fatos utilizando esse senso comum, esse senso 

de "obviedade" das coisas intriga,  pois permite indicar as capacidades limitadas 

das máquinas. É por isso que Navega entende que aparentemente “(...) pode parecer 

fútil colocar este tipo de conhecimento em um computador.”,  mas, que, na 

realidade, esse tipo de conhecimento é muito importante e crucial 37 , para que  

exclusivamente assim, flácida compreensão, se argumente alguma possibilidade de 

inexistência  ou substituição do fazer humano, consorte transportado ao caso em 

voga.  

Portanto, superada a incompetência da infama criação de um novo esforço 

artificial  conforme criticada normativa do Parlamento Europeu (2017)38 , talvez 

                                                     
37 NAVEGA, Sérgio. Inteligência Artificial, Educação de Crianças e o Cérebro Humano.Leopoldianum, 
Revista  de Estudos de Comunicações of the University of Santos (Ano 25, No. 72, Fev. 2000, pp 87- 
102). Disponível em:  <http://www.intelliwise.com/reports/p4port.htm>. Acesso 25 de agosto de 
2020  
38 Parlamento Europeu, 2017, p.16: “esta deve ser proporcionada em relação ao nível efetivo de 
instruções dadas  ao robô e ao nível da sua autonomia, de modo a que quanto maior for a capacidade 
de aprendizagem ou de  autonomia de um robô, e quanto mais longa for a «educação» do robô, maior 
deve ser a responsabilidade do  «professor»;”  
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possivelmente resulte  numa obrigação de fazer de modo distinto ao que realmente 

ocorre ao ser humano dotado de  capacidades e obrigações, ainda que a 

necessidade de um motorista humano presente seja  superado pela tecnologia, não 

se dispõe quaisquer autonomias advindas pela IA, sem que ocorra  alguma 

ingerência do esforço humano até o momento, inexistindo sua personificação 

artificial  que exima o evidente esforço físico e biológico de construção, manutenção 

ou até mesmo de  dialeticidade programática com resultado de uma cognição 

artificial para a condução destes  veículos, que ora exploram o serviço de transporte 

no âmbito do Município Recorrente.  

Ademais remonta-se para melhor visualização que a IA somente vem 

aumentando sua  prestação de serviços e gerando grandes movimentações nos 

setores econômicos para outras  sociedades empresariais nas mais diversas 

finalidades, seja para aplicação com resultado em  planejamentos terapêuticos39, 

produções intelectuais40 , como o primeiro curta metragem  intitulado Sunspring, 

produzido pela IA conhecida como Jetson que se auto denominou de  Benjamin41.  

Contextualiza-se que a IA produtora do curta metragem e a trilha musical, 

operacionou   dezenas de roteiros de seu gênero para aprendizado conjuntamente 

com uma biblioteca de 30  mil músicas pop para seu aprendizado; outra delas que 

se afirmou no campo das artes é a qual  se relaciona no projeto The Next Rembrandt 

que remonta obras inéditas do holandês,  Rembrandt van Rijn42 que por meio de 

redes de algoritmos, Deep Learning, buscou aprender e  identificar por diversos 

padrões o perfil do Artista, seus modos de retratado, gênero, até sua  posição de 

retrato; e nos anos de 1980, o músico David Cope criou a IA denominada Emmy  

David Cope e sua continuidade Emily Howell as quais produziram inúmeras músicas 

                                                     
39  SCHIRRU, Luca. A Inteligência Artificial e o Big Data no Setor da Saúde: Os Sistemas Especialistas 
e o Direito.  PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 03, p.081 a 099, 2016. Disponível em: < 
https://www.researchgate.net/publication/309657625_A_INTELIGENCIA_ARTIFICIAL_E_O_BIG_DAT
A_N 
O_SETOR_DA_SAUDE_OS_SISTEMAS_ESPECIALISTAS_E_O_DIREITO/link/59c1994aaca272295a09a
db b/download>. Acesso em: 11 set. 2020.  
40   SCHIRRU, Luca. Inteligência Artificial e o Direito Autoral: O Domínio Público em Perspectiva. 
ITSRIO: 2019.  Disponível em: < https://itsrio.org/wp-content/uploads/2019/04/Luca-Schirru-rev2-
1.pdf>. Acesso em: 28 agosto  2020.  
41 NEWITZ, Annalee. Movie written by algorithm turns out to be hilarious and intense. Ars Technica. 
06 de  setembro de 2016. Disponível em: < https://arstechnica.com/gaming/2016/06/an-ai-wrote-
this-movie-and-its strangely-moving/>. Acesso 11 set 2020. 
42 Para maiores informações:<https://www.nextrembrandt.com/.>. Acesso em: 11 set 2020.  
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postadas  em seu canal no Youtube43, vasto repertórios musicais, obras literárias e 

gravações foram  produzidos, fundamentado em sistemas de algoritmos 

inteligentes, assim como ocorre nos  carros autônomos de última geração, como os 

que operam os serviços de transporte para a  Recorrente.  

Embora evidentemente sejam ramos diferentes do surgimento da IA's acima 

com o serviço em questão, as tônicas autonomia 44  e imprevisibilidade45  são as 

tangentes que  delimitaram o escopo do fazer humano, em maior ou menor parte 

para distribuições de  vencimentos e obrigações das sociedades empresárias que 

restaram no polo de criação dos  feitos inteligentes.  

Neste espeque, sobre os exemplos de produção intelectual das IA’s 

supracitadas, com exemplificação de Benjamin e Emmy/ Emily, verifica-se um maior 

estudo por meio dos materiais dispostos a ele do que, propriamente, ao seu(s) 

programador(es), como sua autonomia  que ainda que não fosse absoluta, foi-se 

dotada de alto grau de imprevisibilidade eis que seria  humanamente inviável 

realizar todas as operações que as máquinas fizeram, como apontou  Luca 

SCHIRRU (2018)46.  

 Em sentido diametralmente oposto, no caso apresentado do Projeto Next 

Rembrandt, nota-se menor autonomia e maior previsibilidade por meio de seus 

programadores para  buscarem um objetivo qual seja a personificação e emulação 

do estilo Rembrandt, a partir dos  critérios tecidos a IA, com alto grau de influência 

humana em seu processo criativo.   

 Ao ponto que os sistemas evidenciam seus variados modos de utilização 

                                                     
43 Para saber mais acesse: < https://www.youtube.com/channel/UC2Ma0T4VZtmtB6kMmNw7QIA>.  
44 Parlamento Europeu, 2017, p. 5: “Considerando que a autonomia de um robô pode ser definida 
como a  capacidade de tomar decisões e de as aplicar no mundo exterior, independentemente do 
controlo ou da influência  externa; considerando que esta autonomia é de natureza puramente 
tecnológica e que o seu grau depende do modo  como o nível de sofisticação da interação do robô 
com o seu ambiente foi concebido;” 
45  Trata-se de conceito otimizado para melhor definição dos modos planejados pelo Homem a 
máquina por conta  de sua lacuna procedimental para saber quem em sua parte realiza a produção 
intelectual e, sobretudo, quais  influências restam sobre essa produção artificial.  
46  CHIRRU, Luca. A Inteligência Artificial e o Big Data no Setor da Saúde: Os Sistemas Especialistas 
e o Direito.  PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 03, p.081 a 099, 2016. Disponível em: < 
https://www.researchgate.net/publication/309657625_A_INTELIGENCIA_ARTIFICIAL_E_O_BIG_DAT
A_N 
O_SETOR_DA_SAUDE_OS_SISTEMAS_ESPECIALISTAS_E_O_DIREITO/link/59c1994aaca272295a09a
db b/download>. Acesso em: 11 set. 2020. 
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dos sistemas  de IA, como demonstram os mais diversos modos de interferência 

humana sobre elas, assim  como aos seus resultados, concebeu-se pelas 

disciplinas jurídicas que tutelam seus efeitos,  tendo em vista os serviços e produtos 

elaborados, como o fazer tão somente humano na  correspondência única da 

Pessoa Física ou Jurídica como obtentores de deveres e direitos,  titulares 

exclusivos dos possíveis frutos e serviços elaborados pelos máquina eis a  

impossibilidade dos robôs receberem sua personalidade jurídica, entendendo-se 

por seus  responsáveis a indispensável obrigação e responsabilidade na criação47, 

regulação e capacitação  para seus feitos48, percepção econômica e exclusiva de 

seus serviços49, responsabilidade  securitária50, e por, fim, o dever indenizatório de 

seus atos que resultem em danos51, consorte  se entabulou a nota explicativa do 

Secretariado da UNCITRAL, acerca da Convenção das  Nações Unidas sobre a 

Utilização de Comunicações Eletrônicas em Contratos Internacionais,  em seu artigo 

12 e a explicativa n. 21352 , coadunando com que Thatiane Pires e Rafael Silva  

(2017)53em nota atualizadíssima, ensinam. Deve ser adotada como premissa a 

presunção dos danos realizados pela IA será, necessariamente, resultado da falha 

humana res ipsa loquitor, seja falha de projeto, fabricação, montagem ou de 

informação suficiente ao usuário acerca da segurança e do uso apropriado do 

produto. Indiferente a distinção entre casos sobre vício de concepção ou de 

produção da IA, tal situação se concebe pelo próprio riscos intensos em razão  do 

                                                     
47  cf. REINIG, Guilherme Henrique Lima. A responsabilidade do produtor pelos riscos do 
desenvolvimento. São  Paulo: Atlas, 2013.  
48 NEVEJANS, Nathalie. European civil law rules in robotics: European Union. 2016. p. 18. Disponível 
em:  <http://www.europarl. europa.eu/committees/fr/supporting-analyses-search.html>. Acesso 
em: 13 set. 2020.  
49  ČERKA, Paulius; GRIGIENĖ, Jurgita; SIRBIKYTĖ, Gintarė. Liability for damages caused by Artificial  
Intelligence. Computer Law & Security Review, Elsevier, v. 31, n. 3, p. 376-389, jun. 2015.  
50 ČERKA, Paulius; GRIGIENĖ, Jurgita; SIRBIKYTĖ, Gintarė. Liability for damages caused by Artificial 
Intel ligence. Computer Law & Security Review, Elsevier, v. 31, n. 3, p. 376-389, jun. 2015.  
51 PAGALLO, Ugo. The laws of robots: crimes, contracts, and torts. Heidelberg: Springer, 2013 
52  O artigo 12 é uma disposição habilitante e não deve ser interpretado, de forma equivocada, como 
a permitir que  um sistema de mensagens automatizado ou um computador seja objeto de direitos 
e obrigações. As comunicações  eletrônicas que são geradas automaticamente por sistemas de 
mensagens ou computadores sem intervenção direta  humana devem ser consideradas como 
“originárias” da entidade jurídica em nome da qual o sistema de mensagens  ou computador é 
operado. As questões relevantes à agência que possam surgir nesse contexto devem ser resolvidas  
de acordo com regras fora da Convenção.  

53  PIRES, Thatiane Cristina Fontão; SILVA, Rafael Peteffi da. A responsabilidade civil pelos atos 
autônomos da  inteligência artificial: notas iniciais sobre a resolução do Parlamento Europeu. Rev. 
Bras. Polít. Públicas, Brasília,  v. 7, no 3, 2017 p. 238-25 
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estado desta técnica computacional.  

 Finda-se o tecer deste cenário envolto da operação da Recorrente, consorte 

ventilado  por todas as possibilidades jurídicas que abordam a temática 

tecnológica, que considera o  cristalino esforço humano, intrínseco ou extrínseco, 

no serviço de transporte de pessoas prestado pelo carro autônomo de sua 

propriedade, somente atender aos interesses dos ensejos  exploratórios desta 

sociedade empresarial, indiferentes a presença de um condutor humano  neste 

serviço prestado, transversalizando-se todas as possibilidades das questões de  

personalidade artificial; de previsibilidade e autonomia da IA; responsabilidades dos 

Robôs;  enfrentados até este momento, com a conclusão da imprescindível 

abordagem que coaduna com  as prerrogativas tributárias do fisco, qual seja a 

teoria denominada como deep-pocket (bolso  profundo), advinda do direito norte-

americano, por qual sua aplicação se dá para toda pessoa - ou sociedade 

empresária - envolvida em atividades de risco, no entanto, imensamente lucrativas  

e de grande utilidade social, em que se deve compensar tal questão enfrentando sua  

responsabilidade sobre a IA como compensamento pelos lucros obtidos, ao tocante 

da criação,  fabricação de produtos, como, evidentemente, se consuma pelo serviço 

prestado pela  Recorrente no transporte de pessoas por carros autônomos, 

corretamente enquadrado tributáveis  e também preconizados como empresas 

“bolsos profundos”.  

Assim, a operação em análise da Recorrente caracteriza evidente serviço de 

transportes de pessoas com veículos autônomos, capaz e exigível pelo 

ordenamento pátrio como fato  gerador para incidência do Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISSQN), cuja a  competência fora outorgada aos Municípios 

conforme artigo 156, II, da Constituição Federal,  sendo perfeitamente possível a 

autuação realizada.   

 

5. DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA  RECORRENTE 

COMO SERVIÇO  

 

Ante todas premissas anteriormente trazidas, observa-se que a atividade 

desempenhada  pela Recorrente enquadra-se devidamente no conceito de serviço 
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e nas demais premissas para  a incidência do imposto municipal. Veja-se através 

do conceito extraído da análise sistêmica da  Constituição federal realizada por 

Aires Fernandino Barreto, in verbis:  

 

“serviço é o esforço de pessoas desenvolvido em favor de outrem, com  conteúdo 

econômico, sob regime de direito privado, em caráter  negocial, tendente a produzir uma 

utilidade material ou imaterial.54”  

a. “Esforço de pessoas em favor de outrem”: Embora a realização do transporte do 

passageiro se dê por meio de veículo autônomo (sem  motorista) a Inteligência artificial 

empregada no veículo ainda depende  do esforço humano como demonstrado no tópico 

anterior;  

b. “com conteúdo econômico”: Não se pode negar que atividade prestada busca a 

geração de lucros à Recorrente, cobrado determinado  valor em razão da utilização do 

serviço pelos usuários, conforme o  tempo e a distância percorrida no transporte.  

c. “sob regime de direito privado”: É evidente a regência do direito  privado visto que não 

há qualquer relação da administração pública na  atividade realizada entre a Recorrente 

e seus usuários.  

d. “em caráter negocial”: Como exposto, a atividade configura a prestação de serviço 

consagrada pelo Art.3º, §2º, do código de defesa  do consumidor, sendo o referido 

diploma legal incidente nas demandas  que por ventura venham ocorrer envolvendo os 

usuários e a Recorrida,  como se evidenciou ainda a prestação de serviços não possui 

caráter  filantrópico ou altruístico.  

e. “tendente a produzir uma utilidade material ou imaterial”: O  objetivo do contrato 

realizado pelos usuários com a Recorrente é de  transporte, cujo seu fazer se 

consubstancia no deslocamento do ponto  A ao ponto B através do veículo de 

propriedade da Recorrente, tornado  expresso a produção de uma utilidade imaterial 

desejada pelo usuário.  

 

Ademais a adequação da atividade realizada pela Recorrente ao conceito 

constitucional  de serviço proposto por Aires Fernandino Barreto como trazido 

anteriormente, a atividade  enquadra-se na proposta dada por Marcelo Caron 

Baptista que consiste na análise do núcleo  contratual realizado entre o tomador e 

prestador, sendo evidenciada a prestação de serviço pelo  cumprimento da 

                                                     
54  BARRETO, Aires Fernandino. ISS na Constituição e na Lei, Ed. Dialética, São Paulo, 2005 
(2ªedição). pag. 26 
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obrigação de fazer55.  

Diferente de que afirma a Recorrente, a atividade realizada não se substancia 

na locação de veículo, isto porque, se locação fosse, no contrato celebrado se 

atrairia a obrigação de se dar  coisa ao contratante, podendo desta forma fruir e 

gozar do modo que bem entendesse do veículo, bem como estaria responsável por 

zelar do veículo automotor, pressupostos estes que  não estão verificados no caso 

concreto  

O afastamento da locação é visível a partir da análise da forma de cobrança 

realizada,  através do tempo utilizado e distância percorrida, diferentemente da 

locação, que se cobra pelas  características específicas do veículo locado e 

disponibilização do veículo para fins utilização  do usuário da forma que preferir, 

sendo desconsiderada a distância percorrida com o mesmo,  reafirmando, assim, o 

núcleo contratual como uma obrigação de fazer (transporte do usuário ao  ponto 

desejado) ao invés da obrigação de dar (disponibilização de veículo com 

características  específicas desejadas pelo contratante).  

Tal fato comprova-se, ainda, pela ausência de autonomia do usuário no uso 

do veículo que se realiza estritamente no perímetro intra-fronteiriço da Recorrida, 

não podendo este utilizar  o veículo como bem entender sem que ocorra a limitação 

de fronteiras pela então locadora.  

Por fim, verifica-se o enquadramento de tal atividade como serviço pela 

ausência de responsabilidade de seu usuário na utilização do veículo, como 

ocorreria em uma locação. Deste modo, é cristalina a observação do fato que a 

Recorrente realiza serviço de  transporte por meio de carros autônomos, inerente ao 

próprio serviço e fundamento legal atual  em voga, a responsabilidade pelo prestar, 

o fazer humano por trás da Inteligência Artificial e o  beneficiamento da Sociedade 

empresarial pela exploração econômica em nossa sociedade,  figurando-se 

obviamente, a passividade da incidência do tributo ISS sobre as operações,  

consorte perfeita autuação pela Recorrida no exercício de sua competência 

tributária ativa,  devidamente outorgada pela Constituição Federal.  

                                                     
55BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS: do texto à norma (Doutrina e Jurisprudência: da EC 18/65 à LC 
116/01). São  Paulo: Quartier Latin, 2005. p.281. 
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6. PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS RELEVANTES AO CASO  

 

O julgamento do presente caso emanara precedentes a todas as relações 

tributárias envolvendo a realização de serviços com a utilização de Inteligência 

Artificial, motivo pelo  qual sua análise deve ser realizada à luz dos princípios 

constitucionais tributários, conforme se  apresentará abaixo.  

Em primazia assevera-se as lições de Souto Maior Borges acerca da 

isonomia: “a  isonomia não está na Constituição; é a Constituição”56. Desta forma a 

sua aplicação do texto constitucional no caso concreto deve primeiramente 

observar os requisitos impostos por tal  princípio, de modo que o provimento do 

presente recurso o violaria o princípio da isonomia,  

vez que a atividade realizada enquadra-se no conceito constitucional de serviço, 

devendo dessa  forma ser tributado assim como as demais relações de prestação 

de serviço realizadas através  do transporte de passageiros hoje devidamente 

tributados pelo ISS.  

Em desdobramento ao princípio da isonomia, vislumbra-se o princípio da 

capacidade  contributiva, devidamente esclarecido por Roque Carraza como um dos 

mecanismos mais  eficazes para o alcance da almejada justiça fiscal57.  

Nas lições do saudoso professor, o princípio da capacidade contributiva 

traduz-se na  necessidade para que seja justo aqueles que possuem mais paguem 

a proporção de sua riqueza,  assim como aqueles que possuem menos devem pagar 

menos. Como se verifica no caso em  voga, a Recorrente em questão tem 

desempenhado de forma organizada a prestação de serviços  para captação de 

lucros a seus titulares, desta forma não se pode ocorrer a ausência de tributação  

da referida atividade sob pena da violação de tal princípio visto que as empresas 

que atuam de  igual forma são devidamente tributadas pela sua atividade 

empresarial.  

Verifica-se no presente caso a observação do princípio da legalidade pelo 

Recorrido,  princípio este em forma ímpar lecionado por Celso Antônio Bandeira de 

                                                     
56  BORGES, José Souto Maior. A isonomia tributária na Constituição Federal de 1988. Revista de 
Direito  Tributário, São Paulo, n. 64, p. 8-17, 1995. 
57 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 21. ed. rev. ampl. atual. até 
EC  48/2005. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. p. 85.  
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Mello como:  

 

“ao contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo o que a lei  não proíbe, a 

Administração só pode fazer o que a lei antecipadamente  autorize. Donde administrar 

é prover aos interesses públicos, assim  caracterizados em lei, fazendo-o na 

conformidade dos meios e formas  nela estabelecidos ou particularizados segundo 

suas disposições.  Segue-se que a atividade administrativa consiste na produção de  

decisões e comportamentos que, na formação escalonada do Direito,  agregam níveis 

maiores de concreção ao que já se contém  abstratamente nas leis58.”  

 

Desta forma como se observa o Recorrido com a autuação que originou a 

presente demanda estava devidamente sustentado na forma legal, exercendo a sua 

capacidade tributária  ativa além do exercício da autonomia municipal tributária 

consagrado pela Constituição Federal sob artigo 30, inciso III, evitando assim 

prejuízos a toda sociedade ante a ausência de  recolhimento aos cofres públicos 

pelo Recorrente.  

Conclui-se assim que o provimento do presente recurso demonstrará a 

violação do princípio da isonomia, do princípio da capacidade contributiva assim 

como a relativização do  princípio da legalidade, devendo assim não se realizar tal 

provimento.  

 

7. SUGESTÃO DE TESE  

 

A prestação de serviços de transporte nos limites do município através de 

veículos autônomos guiados por meio de inteligência artificial não afasta a 

incidência do imposto sobre  serviços previsto na Constituição Federal, artigo 156, 

III.  

 

8. PEDIDO  

 

Em face das razões aqui expostas, pugna-se pelo não provimento do Recurso 

                                                     
58 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros  
Editores, 2015. p. 108. 
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Extraordinário, mantendo-se hígidas as autuações em face da Recorrente em 

virtude do não  recolhimento do ISS, com fulcro no art. 156, III da CF e na Lei 

Complementar nº 116/2003.  

Termos em que,  

Pede deferimento.  

Local…, Data…  

Advogado…  

OAB ... 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO COLENDO SUPREMO  

TRIBUNAL FEDERAL  
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RECORRENTE: VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA.  

RECORRIDO: MUNICÍPIO X  

RELATOR: MINISTRO X  

 

O MUNICÍPIO X, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, em que 

contende  com a Recorrente VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA, vem, 

respeitosamente, por  meio de seus Procuradores, apresentar o presente memorial, 

reiterando suas razões de fato e  fundamentos de direito que ensejam o não 

provimento do Recurso Extraordinário apresentado.  

 

PARTE I: PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS.  

 

1. O Recurso Extraordinário não atende aos requisitos de admissibilidade e assim 

deve ter seu seguimento negado. Em suma, a Recorrente embasa suas razões 

recursais com fulcro no art.  102, III, “a”, da Constituição Federal1- o qual estabelece 

que o apelo extraordinário poderá ser  utilizado na hipótese de consumação de 

ofensa direta à norma constitucional - e esposando que o  acórdão objurgado viola 

a Lei Maior no que tange ao art. 156, III, que determina a instituição da  tributação 

do ISSQN, e ao art. 150, II, que dispõe sobre o Princípio da Legalidade.  

2. É interessante notar, entretanto, que as razões recursais do contribuinte não se 

amparam  em alegação de violação direta e frontal ao texto constitucional. Em 

realidade, o fundamento  nuclear da irresignação recursal da recorrente reside na 

aplicação do dispositivo legal do art. 110  do CTN2. A matéria de fundo diz respeito 

                                                     
1 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe: III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 
instância, quando a decisão  recorrida:  
a) contrariar dispositivo desta Constituição”.  
2“Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos 



1138 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

 

ao alcance conferido na interpretação e aplicação de   

dispositivo de lei federal. A lógica que se extrai da fundamentação utilizada indica 

que na  pretensão recursal se vale a Recorrente da alegação de ofensa ao 

dispositivo constitucional por  via reflexa, oblíqua e indireta, o que inviabiliza a 

admissão do Recurso Extraordinário, a teor do  Enunciado contido na Súmula 636 

desse Excelso Pretório, in verbis: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade 

ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha 

rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão  recorrida. 

[STF, Súmula 636]  

3. Destarte, malgrado o reconhecimento da repercussão geral em relação à matéria, 

o Recurso Extraordinário não reúne condições de sua admissibilidade, eis que 

deficiente a sua  fundamentação, na medida em que estribada na alegação de 

ofensa indireta a dispositivos da  Constituição Federal, incidindo no óbice da 

Súmula 636 desta Corte Suprema.  

4. O presente pleito recursal, portanto, patentemente fere o entendimento sumulado 

em exame, não sendo hábil a preencher os requisitos de admissibilidade 

estipulados pelo art. 102, III, “a”. Sendo assim, o mérito do presente recurso sequer 

deverá ser analisado, devendo-se inadmiti lo e manter na íntegra o acórdão 

recorrido.  

 

PARTE II: RELATO SINTÉTICO DA MATÉRIA RECURSAL 

 

5. Em síntese, cuidam-se os autos de Recurso Extraordinário interposto pela 

sociedade empresária VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA., ora Recorrente, em 

que pretende a reforma do v. acórdão de forma a desconstituir o auto de infração 

lavrado pelo Município, ora Recorrido, e afastar a tributação a título de ISSQN sobre 

suas atividades empresariais.   

6. Conforme amplamente noticiado, em fevereiro de 2021 entraram no mercado os 

primeiros veículos de condução integralmente autônoma, revolucionando o 

                                                     
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.” 
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transporte urbano em todas as suas esferas. Neste sentido, definem-se os veículos 

autônomos como aqueles capazes de,  por meio do uso de softwares e da aplicação 

de algoritmos, conduzir de forma independente a  direção do automóvel, sem 

qualquer ação ou monitoramento de um condutor humano [SILVA, p.  124].  

7. Não tardando a entrada destes produtos no mercado, a Recorrente adquiriu 

diversos desses veículos, já com os respectivos softwares instalados, e 

desenvolveu uma plataforma digital  capaz de conectar seus carros autônomos a 

smartphones. Dessa forma, criou um serviço no qual  usuários interessados, em 

troca de remuneração calculada sobre o tempo e distância percorrida,  poderiam ser 

transportados dentro dos limites do Município ora Recorrido 

8. Assim, consolidou seu negócio, fixando seu objeto social nos seguintes termos:  

“disponibilizar veículos para que transportem pessoas dentro dos limites do 

Município”.  Evidencia-se, assim, do próprio objeto social, que a atividade da 

Recorrente é a prestação de serviços de transporte, que por sua vez originou a 

formação de fatos geradores de ISSQN, caracterizando obrigações tributárias de 

titularidade da Fazenda Municipal.  

9. Não obstante, ressalta-se que a Recorrente deixou de recolher o ISSQN, motivo 

pelo qual em 30/06/2021 foi autuada pelo Município Recorrido. Irresignada, a 

Recorrente ingressou com ação judicial em face da autuação, sendo, entretanto, os 

seus pedidos julgados improcedentes em  todos os graus de jurisdição até se 

chegar ao Supremo Tribunal Federal, no qual alega que a  exação municipal 

representa ofensa à Lei Maior brasileira.  

10. Contudo, venia permissa, razão não lhe assiste. Em que pese as razões por ela 

expostas, não existe qualquer ofensa à Constituição Federal, devendo o presente 

Recurso Extraordinário ser  desprovido.  

 

PARTE III: DA CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA FISCAL 

 

11. Assinala-se, conforme delineado, que a Recorrente argui em suas razões 

recursais que a  cobrança do ISSQN pelo Município fere o art. 156, III 3 , da 

                                                     
3“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:  
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 



1140 | IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

 

Constituição Federal e ao Princípio da  Estrita Legalidade da Tributação, previsto no 

art. 150, I4, do mesmo diploma. Todavia, cumpre esclarecer que não houve qualquer 

ofensa ao texto constitucional, figurando-se situação diversa  nos presentes autos.  

12. O art. 156, III, determina a competência municipal de instituir imposto sobre os 

serviços de qualquer natureza - excetuados aqueles compreendidos na base de 

incidência do ICMS determinada pelo art. 155, II - e que ditos serviços serão 

definidos em Lei Complementar. Nesse sentido, percebe-se perfeita adequação do 

caso concreto aos dispositivos em comento, pois o serviço prestado pela 

Recorrente não se enquadra nas hipóteses contidas no leque do art. 155, II, e sim a 

uma prestação de serviço de transporte de passageiros exclusivamente 

intramunicipal.  Além disso, a atividade exercida está em alinho com o que preconiza 

o art. 156, III, encontrando se regulada em Lei Complementar. 

13. E conforme já mencionado, aduz a Recorrente que houve afronta ao Princípio da 

Legalidade Tributária, o que é, data vênia, completamente descabido. Ora, o auto de 

infração consubstanciou-se explicitamente na hipótese de incidência de serviço de 

transporte de natureza municipal, previsto na Lei Complementar nº 116/03 em seu 

subitem 16, fundando-se a exação  municipal em escopo normativo rigorosamente 

abarcado em lei. Portanto, não há inovação legal  no gravame fiscal exercido sobre 

a Recorrente, inexistindo afronta pelo Município Recorrido de  sua observância a 

esta norma principiológica e aos balizamentos legais de sua atuação fiscal  

[SABBAG, p. 65].  

14. Por tudo isso, depreende-se que a tributação sobre a atividade da Recorrente 

está em  perfeita consonância com a Constituição Federal, o que afasta totalmente 

a alegada ofensa ao art.  156, III e ao Princípio da Legalidade, imperando-se o alinho 

do lançamento realizado e a  lavratura do auto de infração com os ditames 

constitucionais.  

 

 

 

                                                     
complementar.”  
4 “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.” 
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PARTE IV: A INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE O SERVIÇO DE TRANSPORTE 

  

15. Conforme vislumbra-se pela síntese, consiste a presente controvérsia 

inteiramente em  definir se existe a incidência, ou não, do ISSQN em relação à 

atividade econômica exercida pela  Recorrente, qual seja, novamente citando o seu 

contrato social, “disponibilizar veículos para que  transportem pessoas dentro dos 

limites do município”, atividade essa que se opera mediante o  recebimento de 

chamadas via plataforma online acessada por meio de smartphones.  

16. Destaca-se inclusive a utilização do verbo “transportem” no documento social. 

Ora, o que observa-se por meio do uso deste termo em seu estatuto é que o 

contribuinte, em que pese sua  contraditória irresignação, promove irrefutável 

confissão de que a atividade-fim à qual se dedica  e que oferece aos seus clientes 

é o transporte, mormente em se tratando de uma informação  inserida na íntegra do 

documento que baliza a sua própria existência como sociedade empresarial.  E, 

conforme muito bem disciplina a LC 116/03, dentre o rol exemplificativo de serviços 

acostados à este diploma encontra-se o transporte intramunicipal, disposto como 

“serviços de  transporte de natureza municipal” [LC 116/03, Item 16 da Lista Anexa].  

17. Outrossim, assinala-se de imediato o acerto da incidência tributária descrita no 

auto de  infração e verifica-se, ao contrário do que aduz a Recorrente, que não existe 

afronta  constitucional à exação municipal, pois (i) ao se analisar a abrangência da 

hipótese de incidência  do ISSQN verifica-se que a exigência fiscal está em estrita 

consonância com a configuração de um serviço de transporte, (ii) seja pelo viés 

prestativo de utilidades econômicas (iii) ou seja pela  prestação de uma atividade 

humana promovida por meio de seus empregados.  

 

4.1: A Abrangência Material do ISSQN 

 

18. A partir da premissa de que todos os tributos traduzem seu fato gerador com 

base em um signo linguístico definido em lei [CTN, art. 114]5 , se conclui que a 

                                                     
5 “Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária 
e suficiente à sua  ocorrência.” 
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atividade exercida pelo  contribuinte se enquadra dentro do critério de materialidade 

do ISSQN. Afinal, ao se verificar a amplitude da competência tributária municipal 

sobre atividades de prestação de serviço pelo crivo dos conceitos que regem a sua 

regulação, torna-se certa a legalidade da autuação promovida  no caso em tela.  

19. Em relação ao ISSQN, dito comando legal é a norma equivocadamente trazida 

pelo  contribuinte ao presente Recurso Extraordinário a título de ofensa 

constitucional: o art. 156, III,  da Constituição Federal, que determina que haverão 

os municípios de instituir impostos sobre  “serviços de qualquer natureza.”.   

20. Nestes termos, a abrangência semântica desejada pelo constituinte com o 

emprego desta  expressão possuía contornos maiores do que o “serviço” tão 

somente em sua concepção do  direito privado, qual seja uma mera obrigação de 

fazer. Entende-se que do signo “de qualquer  natureza” se extrai que o serviço 

tributado pelo ISSQN possui também contornos econômicos,  razão pela qual em 

seu lastro de incidência se figura, além das obrigações positivas humanas,  

qualquer venda de utilidades imateriais [MATA, p. 51; MORAES, p. 42-43].  

21. Em outras palavras, a construção semântica desse dispositivo legal denota que 

o núcleo  essencial do ISSQN, delimitador de sua materialidade, é um campo 

prestativo de ampla  abrangência e que sobrepuja a existência de um serviço que 

se esgota em sua esfera de atividade  humana. E conforme bem elucida o 

hermeneuta e ex-Ministro do STF Carlos Maximiliano, “verba cum effectu, sunt 

accipenda”, ou seja, “não se presumem, na lei, palavras inúteis”  [MAXIMILIANO, p. 

228], da mesma forma que a expressão “de qualquer natureza” não foi  empregada 

na Constituição Federal apenas para carecer de qualquer significância. Neste 

sentido, merece destaque a integralidade de seus valiosos ensinamentos: As 

expressões do Direito interpretam-se de modo que não resultem frases sem 

significação real, vocábulos supérfluos, ociosos, inúteis. [...] Dá-se valor a todos os 

vocábulos e, principalmente, a todas as frases, para achar o verdadeiro sentido de 

um texto; porque este deve ser entendido de modo que  tenham efeito todas as suas 

provisões.” [MAXIMILIANO, p. 228].  

22. Conforme se depreende da leitura, a consonância destes ensinamentos com a 

apreciação a ser feita do art. 156, III, da Constituição Federal é indissociável. Nesta 

seara, é inequívoco o objetivo pretendido pelo legislador com a menção à natureza 
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genérica do serviço tributado: criar um substrato interpretativo amplo o suficiente 

de modo a albergar na base de tributação do  ISSQN eventuais atividades 

econômicas não tributadas.  

23. Já o entendimento do STF sobre o tema passou por transformações ao longo 

dos anos, embora inevitavelmente tenha se chegado às mesmas conclusões já 

asseveradas. Assim, merece destaque a construção deste paradigma sob o qual a 

exegese da norma em comento se lastreia.  

24. Remontasse, primeiramente, ao advento do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº  116.121 na data de 11/10/2000, no qual se estabeleceu um marco 

importante em torno da  discussão quanto ao conceito de serviço. Em detrimento 

da defesa de cinco Ministros vencidos de que a conceituação do termo se daria pela 

égide da interpretação econômica [MATA, p. 51],  neste julgamento formou-se o 

entendimento de que “serviço” configuraria tão somente uma  obrigação de fazer, 

enquanto a locação - a atividade analisada pela Corte - seria uma obrigação de  dar, 

e logo não tributável pelo ISSQN [STF, RE n. 116.121/SP].  

25. Neste espeque, adotou-se a tese que haveria de imperar o disposto no art. 110 

do CTN,  norma que veda que conceitos de direito privado empregados pelo direito 

tributário tenham a sua  natureza excedida com o fito de ampliar competências 

tributárias.  

26. Em que pese essa definição primeva, em 29/09/2016 o STF superou seu 

posicionamento  sobre o tema ao julgar em sede de repercussão geral o Recurso 

Extraordinário n° 651.703, no  qual discutiu-se a legitimidade da incidência do 

ISSQN sobre serviços de planos privados de  saúde. Defendeu o contribuinte, com 

amparo no entendimento até então dominante, que tais contratos constituíam uma 

obrigação de dar, não configurando assim a materialidade do conceito de serviço. 

Não obstante, entenderam os Ministros, em superação de seu entendimento 

original, que o art. 110 do CTN não vincula norma de interpretação constitucional. 

Para o Tribunal, adotar a literal redação do dispositivo significaria promover uma 

interpretação condicionada do texto constitucional a uma norma 

infraconstitucional, o que é inaceitável [STF, RE n. 651.703/PR]. 

27. Conforme entendimento contido no acórdão, “a prestação de serviços não tem 

por premissa a configuração dada pelo Direito Civil, mas relacionado ao 
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oferecimento de uma  utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades 

materiais ou imateriais, prestadas  com habitualidade e intuito de lucro, podendo 

estar conjugada ou não com a entrega de bens ao  tomador”. Ademais, ressaltou o 

relator Ministro Luiz Fux que os conceitos civilistas de obrigação  de dar e fazer não 

são apropriados para o enquadramento dos produtos e serviços resultantes da  

atividade econômica, tendo em vista que a finalidade dessa classificação diverge 

daquela que o  legislador constitucional objetivou alcançar, tal qual abarcar todas 

as atividades empresariais  cujos produtos fossem serviços sujeitos a remuneração 

no mercado [STF, RE n. 651.703/PR].  

28. Não é sem razão essa atualização. O desenvolvimento conceitual da prestação 

de serviço  é indispensável não só como forma dessa prestação acompanhar a 

rápida evolução da realidade  social em que se insere, mas também como forma de 

manter o primor constituinte originário da  atual Carta Magna brasileira [FEITOSA, 

p. 200].  

29. Consoante se infere pelo fato de que o legislador constituinte originário não 

possuía condições de conjecturar acerca da tamanha evolução tecnológica que 

viria a ocorrer, formulando, portanto, um sistema normativo com expressões 

voltadas à economia de outro tempo [SERPA, p. 59]. E, contudo, nem mesmo por 

isso deixou de dar, conforme arguido alhures, os substratos necessários para que 

os signos linguísticos constitucionais pudessem se aprimorar, como é o caso da 

expressão “qualquer natureza”, uma proposição geral e abstrata que qualifica o real 

alcance dos serviços tributáveis.  

30. Nesse sentido, assenta-se claro que o conceito econômico de serviço é o que 

mais se  aproxima da vontade do legislador, e que a concepção clássica de serviço, 

em seu reduzido  escopo de abrangência semântica, se mostra insuficiente ante o 

objetivo constituinte de empregar  a expressão “serviços de qualquer natureza” 

como delimitador da materialidade do ISSQN. Vale  pontuar, neste sentido, as 

ponderações de Alberto Macedo:  

Essa adjetivação “de qualquer natureza”, aliás, faz muito mais sentido quando se 

entende que o constituinte incorporou o conceito econômico de serviços. Isso 

porque, diferentemente do conceito de serviços no Direito Civil (e não no Direito 

Privado como um todo) – que não demanda maiores  exercícios interpretativos, por 
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ser facilmente apreensível (embora dificilmente aplicável numa série de  atividades 

econômicas) –, o conceito de serviços na Economia, de maneira distinta, já 

apresenta, de  pronto, uma vagueza semântica caracterizada pelo conjunto de 

atividades econômicas que não  consubstanciam, como produtos, bens materiais. 

Tal vagueza, ao ser acompanhada da expressão “de qualquer natureza”, denota que 

é tributável pelo ISS toda a residualidade desse conceito no universo da  atividade 

econômica, depois de afastados os serviços de comunicação e de transporte 

interestadual ou  intermunicipal, tributáveis pelo ICMS; os serviços financeiros, 

tributáveis pelo IOF [MACEDO, p. 73].  

31. Resta claro por meio destes ensinamentos que a concepção pacificada pela 

jurisprudência  é a de que a conceituação de serviço se formata pelo viés 

econômico. Nestes moldes, é assaz  crível que mesmo se o serviço prestado pela 

Recorrente escapasse ao fornecimento de mão de  obra humana, o que não se 

conclui nesse caso, certo é que sua prestação de utilidades econômicas  haverá de 

atrair a tributação pelo ISSQN [MORAES, p. 42-43].  

32. Ante o exposto, notório é que a jurisprudência adotou um pluralismo 

metodológico para a  interpretação da constituição tributária, ou seja, a Constituição 

em sua esfera tributária pode ser  interpretada por vários métodos, podendo-se 

buscar em intercessão com outras ciências  definições que lhe carecem [STF, RE n. 

651.703/PR]. Dessa forma, depreende-se que os  conceitos constitucionais 

tributários não são fechados e unívocos, sendo compatível o lançamento  do crédito 

de titularidade do Município Recorrido com estas balizas.  

 

4.2: A Configuração do Fato Gerador de ISSQN Sobre Utilidades Econômicas 

 

33. Indubitavelmente o caso materializado nos autos traz à análise desta Corte 

Constitucional  uma atividade econômica que se insurgiu com elementos 

inovadores e com um nível de  sofisticação que, até então, não havia sido vista no 

mercado. Por outro lado, é certo que a  apreciação do direito contido no presente 

Recurso Extraordinário não pode se escusar do fato de  que estrutura semântica de 

“serviço” não só engloba a mera obrigação de fazer, como também a  ultrapassa, 

cingindo-se de contornos de prestação de utilidades econômicas.  
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34. Como sabido, a atividade social desenvolvida pela empresa é, sem 

pormenorizar, prover o  transporte individual de passageiros por meio de carros 

autônomos próprios, O contribuinte  Recorrente, por sua vez, afirma que dita 

atividade não teria o condão de corresponder a qualquer  uma das atividades 

presentes na Lista Anexa da LC 116/03.  

35. Nesta linha, evidentemente sabe-se que o diferencial da prestação ofertada, em 

contraste  ao clássico transporte privado de passageiros - definido no item 16 da 

Lista Anexa -, resta na  inexistência do condutor humano à frente do carro, que 

possui por meio de sua própria  inteligência artificial autonomia plena sobre as 

funções veiculares. 

36. Com efeito, nada disso repercute com a subsunção do presente caso concreto 

à hipótese de incidência do ISSQN, pois serviço não é exclusivamente sinônimo de 

uma atividade humana e não se traduz necessariamente em uma obrigação de 

fazer. Serviço também é a venda de um bem imaterial que consiste na entrega de 

uma utilidade econômica, conforme alhures demonstrado.  

37. Entende-se a utilidade econômica como a materialização do serviço prestado 

sob a ótica de recebimento de seu destinatário final - o cliente -, que almeja o 

recebimento de uma utilidade  quando contrata uma prestação de serviço. Nesta 

linha, compartilha Marco Aurélio Greco de  doutos ensinamentos:  

As pessoas dispõem-se a pagar determinada remuneração não pela natureza ou 

dimensão da atividade exercida pela outra pessoa, mas, principalmente, pela 

utilidade que vão obter. O valor não está mais apenas na atividade do prestador, 

mas também na utilidade recebida pelo cliente [GRECO, p. 96].  

38. Simétrico é o caso sub judice a esta realidade. Conforme denotado alhures, o 

próprio ato constitutivo empresarial do contribuinte traz à baila a sua confissão de 

que o primor de sua  atividade empresarial é o transporte municipal, trazendo em 

seu cerne a utilidade pela qual todos  os usuários de sua plataforma digital a 

utilizam: eles desejam ser transportados. Não se demanda  uma robusta exegese 

para se visualizar que a pretensão de fundo do usuário do aplicativo é tão  somente 

sair do local onde está e chegar a um determinado destino, assim como preconiza 

o  Código Civil ao regular que o contrato de transporte consiste em “transportar, de 

um lugar para  outro, pessoas ou coisas” [CC, art. 730].  



Equipe 420 – Fazenda Municipal  | 1147 

 
 

 

39. A propósito, vale destacar também que as próprias características do valor a ser 

pago pelo cliente ensejam a sua percepção de que a utilidade recebida é um 

transporte. Isto porque vislumbra-se que os proventos econômicos entregues ao 

contribuinte nesta contratação fundam se integralmente no pagamento de 

prestações pecuniárias calculadas em razão de tempo e distância percorrida6, tal 

qual tradicionais modalidades de transporte particular de pessoas, como  os 

serviços fornecidos por taxistas e por motoristas de aplicativos. Logo, verifica-se 

que a base de cálculo que originou o lançamento tributário guarda íntima relação 

com a configuração de um serviço de transporte, o que vem a corroborar com a 

legalidade dos créditos cobrados.  

40. Não há, outrossim, margem para a interpretação de que o Município exerce 

tributação sobre a Recorrente sem fundamento em lei. É cristalina a atividade-fim 

por ela praticada e é clara a sua subsunção ao item 16 da Lista Anexa da LC 116/03, 

e, consequentemente, não incorrem os  atos administrativos praticados pelo 

Recorrido em ofensa ao Princípio da Legalidade.  

41. Sob este paradigma, é importante também anotar que o elevado nível 

tecnológico desta  prestação encontra respaldo nos moldes de um crescente 

fenômeno intitulado de “negócio  disruptivo”, ou seja, um produto ou serviço de 

tamanha inovação que é capaz de desestabilizar  todos os produtos e serviços 

tradicionais que a ele se assemelham, seja por sua qualidade,  eficácia, preço ou 

simplicidade [BARROS, p. 140-141]. E neste sentido naturalmente caminha todo o 

mercado, buscando sempre se inovar e superar.  

42. Fato é, por outro lado, que a inovação da qual cingem-se os negócios disruptivos 

trarão consigo a tecnologização e automatização dos serviços tributados pelo 

ISSQN, gerando-se um risco de esvaziamento das competências prestativas que 

outrora couberam ao ser humano. Nesse sentido, o que se observaria, caso o 

paradigma interpretativo do termo “serviço” se mantivesse em seu aspecto 

clássico, seria a gradual erosão das fontes de custeio municipais, inclusive em  

razão do advento da disrupção dos serviços de transporte contidos na Lista Anexa 

da LC 116/03.  Afinal, os veículos autônomos em algum momento irão substituir por 

                                                     
6  Vide: Esclarecimento 12. 
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completo os convencionais.  

43. Destarte, não poderá esse Supremo Tribunal se escusar de ponderar acerca dos 

nocivos  efeitos que serão sofridos pelos fiscos municipais diante de uma decisão 

de provimento ao pleito  recursal. Isto porque o ISSQN gera um fundamental vulto 

econômico aos cofres públicos dos Municípios, na medida em que as receitas 

obtidas por ele representam, conforme dados levantados pelo Ministério da 

Fazenda, cerca de 54% (cinquenta e quatro por cento) de seu faturamento fiscal 

[Secretaria do Tesouro Nacional, p. 3]7. E caso essa mesma fonte seja esvaída em 

razão de primazia a uma conceituação errônea e restritiva do signo “serviço”, certo 

é que a capacidade municipal de consecução dos objetivos programáticos 

estabelecidos na Carta Magna estará em uma crescente erosão à medida que as 

disrupções dos serviços se consumarem.  

44. Ademais, ressalta-se que a necessidade de arrecadação a título de ISSQN em 

um  momento de disrupção econômica mostra-se ainda mais importante ao se 

concluir que os valores  repassados pela União tenderão a diminuir diante deste 

mesmo cenário. Veja-se: (i) a robotização da economia naturalmente gera uma 

considerável onda de desempregos com a extinção dos  postos de trabalho 

clássicos [BARROS 2, p. 143]; (ii) a diminuição dos gastos com mão de obra leva à 

diminuição do valor final dos bens e serviços no mercado, levando ao acirramento 

da  concorrência e que por sua vez diminui os preços e o lucro das empresas; (iii) 

por fim, com a  diminuição da renda - a maior base tributária brasileira - irá 

decrescer os montantes arrecadados  pela União, afetando, por conseguinte, a 

grandeza das transferências obrigatórias aos demais  entes federativos [BARROS 2, 

p. 145]. Logo, as naturais deficiências arrecadatórias que serão sofridas pelos 

municípios serão agravadas frente ao uso de modelos interpretativos já superados.  

45. Frente ao quadro descrito, torna-se certeiro que a ascensão de tecnologias 

disruptivas e o rompimento de paradigmas já existentes demanda que o intérprete 

legal pondere como os novos fenômenos tecnológicos serão juridicamente 

apreciados. E, neste sentido, mostra-se imprescindível que promova-se, de modo a 

coibir a existência de fontes econômicas não tributadas, o uso da atualização 

                                                     
7 Disponível em:  <https://sisweb.tesouro.gov.br/uais%20do%20PIB.>. Acesso em: 02 set. 2020. 
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semântica e o enquadramento de novas realidades dentro da abrangência material 

do termo “serviço” [BARROS, p. 143], tal qual se faz por meio da interpretação 

econômica [GRECO, p. 96-97].  

46. Além disso, é notório que dentro do leque de possibilidades do intérprete da lei 

pode ele identificar, conforme o caso concreto, se o ordenamento jurídico é capaz 

de subsidiar a incidência tributária [FEITOSA, p. 191], sendo evidente que no caso 

em julgamento a evolução interpretativa do conceito de serviço é o meio correto e 

adequado capaz de materializar a  existência do fato gerador do tributo. E, nesta 

seara, não pode o serviço de transporte da Recorrente, um evidente negócio 

disruptivo, se desvincular da mesma evolução conceitual.  

47. Aliado a este tratamento legal, cumpre também apontar que em sintonia com a 

evolução do serviço de transporte estão as regulações promovidas pela Política 

Nacional de Mobilidade Urbana, esta que encontra-se disciplinada na Lei nº 

12.587/12.  

48. Esse lei estabelece em seu art. 4º um rol de definições que delimitam ativamente 

as várias formas de transporte que hoje ocorrem em território nacional. Dentre 

essas hipóteses merece destaque o inciso X, que caracteriza o “transporte 

remunerado privado individual de passageiros” como sendo o “serviço remunerado 

de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens 

individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários 

previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de  comunicação 

em rede” [Lei nº 12.587/12, art. 4º, inc. X].  

49. Insta também assinalar que a leitura desta norma não pode se abster de ser feita 

em conjunto do art. 11-A do mesmo diploma. In verbis:14  

“Art. 11-A. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal 

regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de 

passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta  Lei no âmbito dos seus territórios.  

Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado 

individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão observar as 

seguintes diretrizes, tendo em vista a  eficiência, a eficácia, a segurança e a 

efetividade na prestação do serviço:  

I - efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço;  
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(...)”  

50. Ora, inafastável é a percepção, pela leitura sistemática e integrada da Lei nº 

12.587/12, de duas conclusões: (i) que o transporte urbano privado individual que 

faz uso de plataformas digitais trata-se, em suas próprias palavras, de um “serviço 

remunerado de transporte de  passageiros”; (ii) e que impõe-se aos municípios, ao 

regular esta modalidade específica do inciso  X do art. 4º, instituir e cobrar tributos 

pela prestação dessa espécie de serviço de transporte.  

51. Ínsito é que essa regulação legal está em perfeita simetria ao serviço que presta 

a empresa Recorrida. Patentemente ela promove o uso de um aplicativo justamente 

para ao usuário oferecer transporte quando ele bem tiver interesse, sendo que a 

legislação vigente reforça que trata-se de um atividade de serviço e que atrai a 

atuação fiscal dos órgãos fazendários municipais.  

52. Pondera-se, por todos os motivos supra expostos, que opera-se na lide 

apreciada por este Recurso Extraordinário um panorama dotado de um satisfatório 

lastro de elementos legais, fáticos e lógicos que reputam a conclusão de que opera-

se a perfeita subsunção dos elementos do caso concreto à hipótese de incidência 

ensejadora da tributação do ISSQN. Logo, certo é que a atividade econômica da 

empresa Recorrida constitui fato gerador desse tributo, sendo perfeitamente cabível 

a autuação promovida pelo Município ora Recorrido.  

 

4.3: A Configuração do Fato Gerador de ISSQN Sobre Prestações Humanas.  

 

53. Cabe também informar que o v. acórdão, combatido pela insurgência recursal 

do contribuinte, não convalidou as razões do ora Recorrido tão somente em razão 

dos motivos acima esposados.  

54. Isto porque, em que pese a ampla abrangência material do ISSQN e a perfeita 

configuração da exação à luz da interpretação econômica, acrescenta-se que o 

exame da atividade da Recorrente sob o viés civilista de conceituação de serviço 

também se desdobra na perfeita configuração da obrigação tributária a título de 

ISSQN. Frisa-se, inclusive, que não existe qualquer incompatibilidade desta 

abordagem com a interpretação econômica de serviço, uma vez  que ela também 

alberga, conforme já fixado, a prestação de atividades humanas.  
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55. Sob o manto deste paradigma, tem-se que “serviço” é a atividade realizada por 

meio do esforço e do labor humano e em proveito de terceiros, encontrando 

correspondência no instituto da obrigação de fazer do Direito Civil. Logo, entende-

se como a atuação humana, a prestação de fazer algo em troca da contraprestação 

pecuniária [GRECO, p. 95-96; MATA, p. 51].   

56. Neste espeque, observa-se que ainda assim a exação municipal subsiste 

quando analisada sob o crivo desta conceituação. Isto porque, embora o veículo 

tenha notória autonomia e faça uso de tecnologias diversas, ainda assim a empresa 

Recorrente dispõe em sua sede, localizada no Município Recorrido, de empregados 

que dedicam-se diretamente a funções e atividades elementares para resguardar a 

prestação do serviço de transporte promovido.  

57. Dentre esse quadro de funcionários existe: uma equipe de programação para 

melhorias constantes8; funcionários responsáveis pelo abastecimento e guarda do 

veículo ao final do dia9; empregados que supervisionam ocorrências emergenciais 

com o veículo10; e uma equipe destinada a intervir em casos de pane ou acidente11.  

58. Como se verifica, os elementos humanos são contundentemente imperativos e 

indispensáveis à consecução do serviço ofertado pela Recorrente no seu exercício 

empresarial.  Destarte, vê-se pelo contribuinte uma desacertada tentativa de afastar 

o gravame fiscal com base em suposta lacuna existencial de obrigações de fazer, 

extrapolando qualquer razoabilidade ao minimizar a importância elementar do 

desempenho de todas essas atividades humanas dentro da  dinâmica de serviços 

prestados.  

59. Salienta-se, por fim, e à vista das razões trazidas à tona, que mesmo sob o 

manto da interpretação clássica acerca da conceituação de serviço, ainda assim a 

conjectura factual  demonstra que o caso dos autos não extrapola a materialidade 

da hipótese de incidência do  ISSQN. E imperiosamente consolida-se, data maxima 

venia, a unívoca conclusão de que esta  Egrégia Corte Constitucional não pode se 

furtar de reconhecer que razão não assiste ao pleito  recursal do contribuinte. 

 

                                                     
8  Vide: Esclarecimento 25.  
9 Vide: Esclarecimento 13.  
10 Vide: Esclarecimento 26.  
11  Vide: Esclarecimento 15. 
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PARTE V: A INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS PARA O 

ENQUADRAMENTO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO 

  

60. A configuração da cobrança de ISSQN diante da atividade econômica em 

apreço, mesmo já manifesta pelas razões anteriores, torna-se irresoluta quando 

verificada a inocuidade das razões que levaram à irresignação do contribuinte frente 

à cobrança dos valores autuados.  

61. Isto porque o presente Recurso Extraordinário é fruto de uma tentativa da 

Recorrente de transfigurar o serviço por ela prestado de transporte de pessoas em 

uma atividade diversa, com o fito de assim desconstituir o auto de infração. Neste 

sentido, alega que na verdade o ofício econômico em voga se resumiria, em que 

pese toda sua complexidade e sofisticação, em um  simples contrato de locação de 

bem móvel, o que ocasionaria por conseguinte a não tributação  pelo ISSQN, 

conforme dita a Súmula Vinculante n° 31.12  

62. Entretanto, patente é a impossibilidade de se prosperar as razões recursais, 

pois: (i) verifica-se que as características do contrato de locação não se fazem 

presentes na atividade econômica analisada; e (ii) mesmo se eventualmente 

considerar-se a existência de elementos de  locação, ainda sim configurar-se-ia 

uma relação contratual complexa e ensejadora da tributação  pelo ISSQN.  

 

5.1: As Peculiaridades do Caso Concreto Avessas à Locação 

 

63. Feitos os esclarecimentos acima, cabe inferir primeiramente que no direito 

pátrio a locação de res regula-se como o contrato no qual “uma das partes se obriga 

a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, 

mediante certa retribuição” [CC,  art. 565]. Ademais, é um tipo contratual que 

reveste-se de uma regulação legal bem delimitada, sendo consequentemente 

dotado de previsibilidade legal e de atributos constitutivos inafastáveis e 

elementares à sua formação [FARIAS e ROSENVALD, p. 384; GAGLIANO e 

PAMPLONA  FILHO, p. 184].   

                                                     
12  “É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre 
operações de locação  de bens móveis.” 
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64. Destarte, observa-se que a própria concepção do contrato de locação pressupõe 

uma série de pré-requisitos formais e legais que devem ser preenchidos para a sua 

caracterização. Portanto, quando não presentes esses atributos não se pode falar 

em locação.  

65. Dentre estes elementos cabe ressaltar que é um contrato bilateral, consensual, 

oneroso, comutativo, temporário, não personalíssimo e de trato sucessivo 

[GONÇALVES, p. 115;  NADER, p. 281]. Aliás, é um instrumento elementarmente 

marcado pela obrigatória cessão de um bem de uma das partes para a outra, que 

acarreta o desmembramento da posse sobre o objeto  contratual em posse direta, 

do locatário, e posse indireta, do locador [MONTEIRO, p. 39].  

66. Tendo-se em vista este panorama frente à hipótese dos autos, o que vislumbra-

se é diametralmente oposto à figuração de um instrumento locatício, em razão da 

existência de características diversas no conteúdo contratual onde haveriam de 

existir os ditos pressupostos elementares. Outrossim, o que de fato se observa é 

que a atividade econômica que deu ensejo à cobrança de ISSQN é na realidade um 

contrato de transporte.  

67. Desta forma, não há de se falar em afastamento da exação municipal em razão 

de configuração de contrato de locação de coisa móvel, na medida em que o 

afastamento dessa rotulação é imperativa tendo-se em vista as peculiaridades da 

atividade econômica em exame.  

 

5.1.1: A Carência de Elementos Constitutivos da Posse Direta 

 

68. Indubitavelmente a posse é o efeito de maior importância e protagonismo ao se 

conceber uma locação, um atributo indispensável para que o locatário possa usar e 

gozar do bem cedido pelo locador, sendo ela, conforme assinalado, exercida 

simultaneamente pelos dois. Todavia, tentar conceber a existência desse instituto 

na presente hipótese se mostra em vão, mostrando-se necessário para tanto 

conceituar e explicar este direito real.  

69. Em que pese a existência de diversas correntes clássicas que se destinam a 

conceituar a posse, é pacificado que o Código Civil de 200213 adotou a formulação 

                                                     
13  “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de 
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de Rudolf von Ihering, que  concebe a posse como a exteriorização por uma pessoa 

do exercício de poder fático sobre um  bem corpóreo como se proprietário dela fosse 

- sendo esse atributo intitulado de “corpus” - podendo inclusive o possuidor 

ostentar alguns dos poderes inerentes à propriedade [AZEVEDO  2, p. 36; CRETELLA 

JÚNIOR, p. 127; Código Civil, arts. 1.196 e 1.204]. Nesse sentido, “a  posse é uma 

circunstância fática tutelada pelo direito” [GAGLIANO e PAMPLONA FILHO 2,  p. 56 

e 60].  

70. Nesta toada, mister se faz denotar que a possessio pode ser exercida tanto de 

forma direta quanto indireta sobre o bem [TARTUCE, p. 44], sendo essa a exata 

dinâmica que se opera no contrato de locação, no qual intrinsecamente terá o 

locatário a posse direta e o locador a posse  indireta. E em que pese a nítida 

obrigatoriedade deste panorama para a configuração de quaisquer contratos de 

locação, as peculiaridades da atividade social empregada pela Recorrente mostram  

que, ao revés do que ela infirma, dita posse direta sequer se figura quando seus 

clientes fazem uso  de seus veículos.  

71. Conforme denotado, a posse direta é um direito que requer que o seu detentor 

tenha o corpus sobre o bem possuído, podendo dispor dele de forma relativamente 

livre. Em sentido contrário a este estado surge a atividade econômica prestada pela 

Recorrida. Veja-se a dinâmica:  o usuário irá ingressar no interior do veículo após o 

ter solicitado e o transporte será iniciado; contudo, iniciado o percurso não poderá 

ele operar o veículo como bem entender - tal qual ocorreria com um carro não 

autônomo - pois o software condutor do automóvel irá estabelecer uma série de 

restrições.  

72. Dentre essas restrições observa-se que o software irá, em desacordo com a 

vontade do cliente, recusar-se a efetuar uma dada rota caso considere-a inviável ou 

insegura, decidindo por si só o caminho a ser adotado14. Também não será possível 

ao contratante, mesmo que assim queira, ser transportado para fora dos limites 

municipais, sendo a sua vontade repelida15. Ademais, o veículo também demonstra 

uma imperatividade própria que rechaça irregularidades que apenas seriam 

possíveis diante da livre disposição do usuário sobre o bem, como a título de 

                                                     
algum dos poderes inerentes à propriedade.” 
14 Vide: Esclarecimento 22.  
15 Vide: Esclarecimentos 27, 43 e outros.  
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exemplo limitar a velocidade àquela imposta na via 16  e limitar o número de 

passageiros conforme a capacidade do veículo 17 . Frisa-se que todos esses 

comportamentos e decisões, em uma locação de fato e com uma verdadeira posse 

direta, poderiam ser praticados, em que pese a possibilidade de eventuais sanções.  

73. Merece frisar também que a posse direta deveria gerar certos efeitos ao seu 

usuário, como o direito de promover sublocações e de utilizar-se de interditos 

possessórios para reaver a posse que seja perdida indevidamente [VENOSA, p. 470]. 

Não obstante, o que observa-se na prática é que estes direitos não poderiam ser 

praticados pelos usuários dos serviços da Recorrente em razão da tamanha 

precariedade do exercício de poder físico sobre o bem, que, assim como 

rapidamente nasce, fugazmente se extingue. E no presente caso, a partir do 

momento que o usuário deixa o interior do veículo cessa sua disposição sobre ele, 

sendo que na locação essa separação factual entre o possuidor e o bem não teria 

por si só o condão de extinguir a posse.  

74. A conclusão que alcança-se é que não existe posse direta na atividade exercida 

pela Recorrente e quiçá até mesmo uma simples detenção, razões pelas quais não 

existe um contrato de locação. O que ocorre é apenas o ingresso do usuário da 

plataforma no interior do veículo para que possa a empresa Requerida cumprir a 

sua obrigação contratual de prestar o transporte, não formando-se apenas em 

razão desse breve cenário uma relação de posse.  

75. Conforme esclarece Caio Mário sobre o tema, “nem todo estado de fato, 

relativamente à coisa ou à sua utilização, é juridicamente posse” [PEREIRA, p. 13], 

sendo evidente que a situação factual da atividade em exame também não pode ser 

assim rotulada, já que não se  reúnem no caso concreto os traços essenciais desse 

direito real e, logo, da locação.  

76. E como dito acima, o serviço em análise encontra correspondência - farta por 

sinal - com  os elementos formadores do contrato de transporte e, mais 

especificamente, com o transporte  privado de pessoas, esse que assim como a 

locação é um contrato típico disciplinado pelo Código  Civil e que traz consigo 

                                                     
16  Vide: Esclarecimento 23.  
17  Vide: Esclarecimento 20. 
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características singulares [AZEVEDO, p. 207].  

77. O transporte de pessoas é um contrato de adesão, de resultado, oneroso, 

comutativo e que frequentemente é tácito, sendo entabulado entre o transportador 

e o passageiro [AZEVEDO, p.  207; NADER, p. 411]. Não existe dúvida quanto à 

subsunção destes atributos ao caso em comento, sendo evidente que se torna 

perfeita a contratação quando o usuário, tacitamente pelo aplicativo, adere ao 

conjunto de diretrizes da prestação da Recorrente.   

78. Ademais, o resultado pretendido no caso em tela é conduzir o usuário a 

determinado lugar  e adimplindo-se o transporte quando chegado o destino, não 

havendo qualquer trato sucessivo na  atividade prestada que indique uma locação. 

É negócio jurídico que se exaure no resultado  alcançado com a atividade. Não é 

negócio jurídico fracionado e que se exerce continuadamente  no tempo.  

79. Seguindo este panorama, também é oportuno destacar o contraste entre a 

extinção da  locação e do transporte. Enquanto a primeira extingue-se com a 

devolução da res ao proprietário  - o que não ocorre no presente caso, pois o usuário 

apenas abandona o veículo - no transporte a  extinção contratual ocorre com o 

cumprimento do resultado, que é deixar o passageiro no local  por ele requerido. E 

no presente caso é simples vislumbrar o encaixe da prestação ao transporte, pois o 

usuário (i) requer o destino pretendido e (ii) é levado a ele pelo serviço de transporte 

da  empresa Recorrente, (iii) além do fato de que a própria forma de pagamento ao 

final da prestação,  qual seja remuneração em razão de tempo e de distância 

percorrida, amolda-se a esse tipo  contratual.  

80. Demonstrado que diversas características basilares da locação não podem ser 

visualizadas na atividade econômica exercido pela Recorrente, não há de se dizer 

que o seu objeto empresarial destina-se a constituir contratos de locação, pois é ele 

em sua essência um serviço de transporte.  Não há portanto nenhum óbice para a 

incidência do ISSQN.  

 

5.1.2: A Responsabilidade Contratual Não-Locatícia 

 

81. Conforme encontra-se demonstrado, a atividade econômica exercida pelo 

contribuinte é dotada de sofisticação e complexidade ímpares e é lastreada por um 
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sólido envolvimento de  recursos tecnológicos, tanto no que diz respeito à criação 

e gestão de sua plataforma digital  quanto em relação à manutenção e utilização do 

software que regula o funcionamento dos  veículos autônomos. Por outro lado, essa 

complexidade reflete também que uma rotulação de dito serviço ao instrumento 

contratual da locação encontraria óbices dentro da tradicional fixação de  

responsabilidades que se opera nesses contratos.  

82. Na típica locação de veículos, quando existir danos oriundos de uso indevido o 

responsável por eles será o locatário, na medida em que a legislação brasileira 

entende que nestes  casos repousa a responsabilidade civil sobre o condutor do 

veículo [CTB, art. 28; CC, art. 927]18,  devendo os contratos de locação refletir essa 

premissa legal. A título de exemplo merece cotejo,  com o fito de ilustrar esse 

panorama, o instrumento locatício da Localiza Rent a Car S/A19- sabidamente uma 

das maiores empresas brasileiras neste ramo -, no qual dita regulação reflete-se  

em sua cláusula 6.1.3, in verbis:  

O Cliente reconhece e assume, com a locação e o efetivo recebimento do carro, a 

posse legítima e autônoma do carro, para todos os fins de direito, inexistindo 

solidariedade legal ou contratual da Locadora pelas responsabilidades 

indenizatórias decorrentes do uso e/ou circulação do veículo e de acidentes e/ou 

delitos de trânsito, em consonância com o art. 265 do Código Civil Brasileiro  

[LOCALIZA, p. 11].  

83. Pode-se vislumbrar que o referente instrumento também delimita variadas 

hipóteses em  que o locatário arcará com a responsabilidade por danos oriundos da 

direção do veículo, como  em casos que ocorrerem “acidente com perda total ou 

incêndio”, “acidente sem perda total” e  “infração de trânsito” [LOCALIZA, p. 12-13]. 

Destarte, denota-se que o locatário, ao incorrer em quaisquer destes 

desdobramentos, se responsabilizará perante a empresa locadora.  

84. Logo, por meio das razões trazidas e do exemplo mencionado se verifica, com 

efeito, que a distribuição de responsabilidades locatícias converge diretamente e 

                                                     
18 “Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção 
e cuidados  indispensáveis à segurança do trânsito.” “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 
e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”  

19  Disponível em: <https://www.localiza.com/Contratos/chile/es/Contrato_GeneralAuto.pdf>. 
Acesso  em 02 set. 2020. 
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majoritariamente ao  locatário.  

85. Cabe frisar, entretanto, que existe um panorama essencialmente diverso no 

caso sub  judice ao se definir a quem cabe a responsabilização pelos danos e 

consequentes encargos  oriundos do uso do carro autônomo, mostrando-se patente 

que não há como traçar um paralelo e  aplicar as mesmas disposições que regem a 

locação convencional. Afinal, a força motriz condutora do veículo não pertence ao 

seu usuário - como é no caso da sociedade Localiza Rent a  Car S/A - e sim ao 

software de propriedade da Recorrente, um componente que dá ao carro o  pleno 

controle de todas as funções veiculares críticas e que isenta o usuário de qualquer  

intervenção humana [SILVA, p. 129].   

86. Certo é que seria desarrazoado que a clientela da Recorrente respondesse por 

quaisquer tipos de acidentes e tampouco por multas, uma vez que em nada 

contribuem para esse resultado,  sendo tão somente responsável o software por 

eventuais falhas. E, consciente disso, a própria empresa Recorrente esclarece em 

seus contratos que problemas ligados à inteligência artificial do veículo autônomo 

são de sua responsabilidade integral20. Ou seja, não se sujeitam os usuários da 

plataforma do contribuinte às mesmas responsabilidades suportadas por um 

locatário.  

87. Frente a essa exposição, conclui-se como certa a carência de responsabilidades 

locatícias no presente caso, o que confirma-se mediante um breve silogismo com 

as informações colhidas:  (i) o Direito brasileiro entende que o condutor é 

responsável pelos danos oriundos do mal uso do  automóvel; (ii) a Recorrente é 

responsável pelo sistema veicular condutor; logo, (iii) o Direito  brasileiro entende 

que a Recorrente é responsável pelos danos oriundos do mal uso do automóvel.  

88. Ora, um contrato de locação de veículo no qual o possuidor direto não conduz o 

carro locado e ainda não é responsável pela condução indevida deste nem mesmo 

pode ser considerado possuidor ou locatário, pois não exerce o uso e 

consequentemente nenhum ato por ele praticado  de boa-fé poderia transpor a 

responsabilidade da empresa Recorrente para si.  

89. E mais: não se pode olvidar, conforme já trazido à baila, que dentro da regulação 

                                                     
20  Vide: Esclarecimento 33. 
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legislativa da Política Nacional de Mobilidade Urbana considera-se o deslocamento 

obtido mediante uso de aplicativos, tal qual o presente caso, como “serviço 

remunerado de transporte de  passageiros” [Lei n° 12.587/12, art. 4º, inc. X]. E 

existindo um serviço de transporte de pessoas é  imperativa a fixação da cláusula 

de incolumidade do passageiro [CC, arts. 734 e 735]21, ou seja, o  ínsito dever legal 

do transportador de levar o passageiro em segurança ao destino pretendido,  

respondendo objetivamente por quaisquer eventos danosos não advindos de força 

maior [STJ,  REsp n. 1.401.928/MA].  

90. Cabe também apontar que existe entendimento de que os carros autônomos se 

sujeitam à chamada responsabilização pela Teoria do Risco-Proveito [SILVA, p. 

133]. Entende-se nessa vertente que em existindo uma atividade econômica que 

pode causar um fato lesivo, deve-se fixar  que “quem colhe os frutos da utilização 

de coisas ou atividades perigosas deve experimentar as  consequências prejudiciais 

que dela decorrem” [CAVALIERI FILHO, p. 153], não havendo  necessidade de culpa 

para se fixar a responsabilidade sobre o fato [CC, art. 931]22.  

91. Ora, o contribuinte portanto não só é responsável por eventuais danos sofridos 

em razão da condução do veículo como também é responsável pela própria 

segurança de seus clientes por  fatos que ocorrerem no decurso do transporte e no 

interior do veículo. Impera-se, portanto, a cristalina conclusão de que não é 

compatível com o instrumento locatício a fixação da tamanha  grandeza de 

responsabilidades a serem suportadas tão somente pela empresa Recorrente, 

sendo,  na verdade, compatível com a prestação de um serviço de transporte.  

92. Por todos esses motivos, e por toda a análise já promovida, tem-se claro que 

configura-se uma prestação se serviços, fato gerador de ISSQN e justificador da 

exação municipal promovida.  

5.2: Alternativamente: a Relação Contratual Complexa e a Tributação pelo ISSQN 

                                                     
21 “Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas 
bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da 
responsabilidade.  
Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é 
elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.”  
22  “Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as 
empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos 
em circulação.” 
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93. Demonstrado está que o Município Recorrido faz jus à exação combatida e à 

continuidade do justo exercício de sua atuação fiscal diante de uma atividade 

econômico-produtiva que claramente não se trata de uma locação e que reveste-

se de todos os pressupostos necessários para  a configuração de um serviço.  

94. Entretanto, ainda que, ad argumentandum tantum, ultrapassados todos os 

pontos demonstrados anteriormente e que esta Suprema Corte entenda existir 

elementos suficientes para a caracterização do instrumento de locação, o que 

admite-se apenas por primazia ao princípio da eventualidade, ainda assim não se 

teria o condão de afastar a tributação do ISSQN. Isto porque, malgrado esse 

inverossímil reconhecimento, ainda assim os elementos constitutivos do transporte 

estariam indissociavelmente conjugados com o da locação, formando-se uma 

lógica de relações  contratuais complexas que afasta por si só a 

inconstitucionalidade do lançamento.  

95. Primeiramente, cabe reafirmar que a Recorrente funda suas razões recursais no 

fato de que a locação de bens móveis, sua alegada atividade empresarial, é uma 

modalidade de prestação não albergada na lista de serviços tributáveis da LC 

116/03 e que a Súmula Vinculante n° 31 atrai  a inconstitucionalidade da cobrança 

de ISSQN da fazenda municipal sobre suas atividades.  

96. Não obstante a edição desta súmula no ano de 2010, a jurisprudência do STF e 

a doutrina pacificaram que pode-se cobrar o ISSQN sobre a locação de bens móveis 

exercida em conjunto com uma prestação de serviço, operando-se uma lógica 

contratual complexa na qual ampara-se mais de um tipo contratual. Nesse sentido, 

não existe qualquer ofensa ao entendimento sumulado  [STF, AgRg no RE n. 

969.846/SP; STF, AgRg no RE n. 955.507/ES; STF, AgRg no RE n.  826.022/RJ; STF, 

AgRg no RE n. 656.709/RS; STF, AgRg na Rcl n. 14.813/SP; STF, ARE n.  875.405/RJ; 

STJ, AgInt no REsp n. 1.144.760/MA; PAULSEN, p. 443; MATA, p. 57].  

97. Merece destaque por sinal o julgado paradigmático da Reclamação nº 14.290, 

no qual a  relatora Ministra Rosa Weber assentou que nos contratos mistos “que 

englobam tanto a  prestação de serviços quanto a locação de bens” tão somente 

poderá se aplicar a Súmula  Vinculante nº 31 “se a locação de bens móveis estiver 

claramente segmentada da prestação de  serviços, seja no que diz com o seu objeto, 
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seja no que concerne ao valor específico da  contrapartida financeira”. Caso 

contrário, a ausência da dissociação enseja a tributação integral  do valor pelo 

ISSQN, sem existir ofensa ao referido dispositivo [AgRg na Rcl n. 14.290/DF]. 

98. E, nesta toada, é conclusivo que não existe, ante o exame da atividade 

econômica prestada pela Recorrente, qualquer tipo de segmentação na 

remuneração recebida no caso sob tela. Isto porque, conforme demonstrado, a 

integralidade dos proventos adquiridos advém dos contratos  firmados com os 

usuários da plataforma, os quais se obrigam tão somente a pagar o valor  

individualizado referente ao tempo e à distância do transporte23- justamente a base 

de cálculo  usada pelo Fisco Municipal para legitimamente cobrar o ISSQN - não 

existindo qualquer  fracionamento do preço base 24  e muito menos uma 

discriminação de qual seria o montante total  equivalente à suposta locação.  

99. Por todo o exposto, certo é que não só não impera quaisquer fundamentos para 

a configuração de um contrato de locação no presente caso, como também a 

tentativa do  contribuinte de classificar o serviço por ele realizado como um tipo 

contratual diferente nem  mesmo teria o condão de trazer qualquer repercussão 

capaz de reformar o acórdão a quo. Logo, o  não provimento do presente Recurso 

Extraordinário é, por qualquer ângulo que se analise,  medida que se impõe.  

 

PARTE VI: PEDIDOS 

 

100. Por todo o exposto, a Recorrida requer à esta Egrégia Corte Constitucional:  

i) A inadmissão do recurso, malgrado o reconhecimento da repercussão geral que 

envolve o tema, tendo em vista que a Recorrente estriba suas razões não em ofensa 

direta a preceito constitucional, e em verdade descreve uma ofensa constitucional 

reflexa ao art.  110 do CTN, configurando manifesta ofensa à Súmula 636/STF;  

ii) Ad cautelam, caso entenda-se pela admissão do Recurso Extraordinário requer o 

seu desprovimento, pois não logra a Recorrente em demonstrar qualquer ilegalidade 

e violação à Constituição Federal em seus arts. 156, III, e 150, II, devendo o acórdão 

                                                     
23  Vide: Esclarecimentos 21, 69 e 71.  
24  Vide: Esclarecimento 12. 
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combatido ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, subsistindo o 

lançamento em sua integralidade, tal como do lançamento no auto de infração;  

iii) Subsidiariamente, na eventualidade de reconhecer a existência de elementos 

locatícios nas relações contratuais entabuladas pela Recorrente, o que admite-se 

apenas por suposição, que ainda assim afaste a incidência da Súmula Vinculante 

nº 31 em razão de  sua inaplicabilidade frente a contratos mistos de preço não 

segmentado, tal qual ocorre na  hipótese vertente.  

Termos em que,  

Pede deferimento.  

Local, data.  

Advogado  

OAB/XX nº XXX.XX 
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL  

 

Autos nº: …  

Recorrente: VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA  

Recorrida: MUNICÍPIO…  

MUNICÍPIO…, já qualificado nos autos do Recurso Extraordinário em epígrafe, por seu 

advogado que este subscreve, vem respeitosamente perante Vossas Excelências, 

apresentar MEMORIAL, nos termos expostos a seguir.  

 

I. SÍNTESE DOS FATOS   

 

Os avanços tecnológicos da modernidade possibilitaram que a automação  se 

tornasse uma realidade em todos os aspectos da vida do ser humano. A partir disso, 

desde fevereiro de 2021, carros autônomos, isto é, veículos totalmente  

automatizados que são capazes de se locomover sem assistência humana1, estão  

disponíveis para a sociedade e, como consequência, acessíveis ao mercado.   

Dessa forma, a sociedade empresária VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA 

desenvolve a sua atividade econômica a partir da utilização destes veículos  

autônomos para a prestação do serviço de transporte. O serviço é prestado por meio 

de uma plataforma digital que é responsável por intermediar o contato do cliente com 

a empresa. Na plataforma, o cliente já inclui o seu destino e seus dados para 

pagamento por meio de cartão de crédito, de forma que o veículo autônomo encontra 

o cliente no local em que foi realizada a chamada e o conduz até o seu destino.  

Tendo em vista que a sociedade empresária, ora recorrente, presta um  serviço 

de transporte dentro dos limites municipais da recorrida, essa autuou a recorrente 

                                                     
1  Definição utilizada por Markus Maurer, J. Christian Gerdes, Barbara Lenz e Hermann Winner no  
livro: “Autonomous Driving”. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt 
BR&lr=&id=HdtCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=jWPVaMtwQU&sig=lyneqDu0OSLlKiJxBYylhuy
Kt 7s#v=onepage&q&f=false> p. 3.  
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para passar a recolher o tributo devido, qual seja, o ISSQN (Imposto Sobre  Serviços 

de Qualquer Natureza) com base na legislação nacional pertinente, na lei  municipal 

que trata sobre a matéria, e na jurisprudência.  

Não satisfeita com a autuação, a sociedade empresária ingressou com uma 

ação contra o Município, na qual foram esgotadas todas as instâncias ordinárias sem 

que houvesse qualquer tipo de nulidade processual. Ainda descontente com a 

decisão do magistrado, a sociedade empresária interpôs Recurso Extraordinário, cuja 

repercussão geral foi reconhecida pelo Egrégio Tribunal.  

Destarte, a recorrida, representada neste ato pela Fazenda Pública, apresenta 

memorial com todos os seus argumentos de fato e de direito.  Primeiramente será 

feita uma análise da natureza jurídica do tributo em questão, o ISSQN e, em seguida, 

a análise passará para o seu fato gerador e as interpretações  acerca do conceito de 

serviço. Uma vez esclarecido o tributo objeto da discussão e a sua incidência, o 

presente memorial abordará as diretrizes a serem seguidas no caso  tem tela, a 

tributação de um serviço prestado por carros autônomos. Ato contínuo, será feito um 

estudo principiológico do caso concreto, a partir dos princípios da  capacidade 

contributiva, isonomia e legalidade e, logo após, uma crítica ao impacto  que a 

tributação do ISS tem na economia estatal. Posteriormente, se faz necessária  uma 

abordagem histórica e de contextualização do momento da revolução tecnológica  

em que o caso se insere, bem como um paralelo com a reforma tributária e o princípio  

da legalidade.   

 

II. DAS RAZÕES FINAIS  

 

1. DA NATUREZA JURÍDICA DO ISS  

 

O primeiro passo para compreender a natureza jurídica de determinado  

tributo, é a verificação do contexto histórico no qual teve sua gênese. O imposto sobre 

serviços, nos moldes atuais, originou-se com a Emenda Constitucional nº 18 de 1965.  

A partir dela, os municípios contraíram o poder de estabelecer o imposto sobre  

serviços de qualquer natureza, não abarcados pela competência dos Estados ou da  

União (HARADA, 2014). Logo, é fundamental a distinção do rol de incidência dos os  
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serviços tributáveis pelo ISS (Imposto Sobre Serviços), e os de competência do ICMS   

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). 

Pelos aspectos de semelhança entre os dois tributos, é razoável que o  

intérprete tenha dúvidas acerca de qual imposto será incidente no caso concreto. 

Para solucionar esta situação, deve-se indagar o que ocasionou a transação. Caso 

tenha  sido um bem, o tributo incidente será o ICMS. Em contrapartida, se for o serviço 

derivado do trabalho humano, incidirá o ISS (MIGUEL, 2018). Todavia, entende-se que 

nos casos de novas tecnologias, é corretamente desconsiderável a necessidade  do 

trabalho humano para ocorrência do ISS, como será demonstrado em momento  

oportuno.   

Insta salientar que o ICMS, antes denominado ICM, teve o “S” (de “Serviços”) 

acrescentado com o advento da Constituição Federal da República de 1988 (CR/88). 

A nova sigla, fez com que o referido imposto, passasse a abranger, não apenas a 

circulação de mercadorias, como também serviços. Porém o art. 155, II da Carta 

Magna, é conciso ao dispor que a prestação de serviços abarcados pelo ICMS, são 

apenas os de transporte estadual e intermunicipal, e os de comunicação  

(ALEXANDRE, 2020). Em contrapartida, o rol de abrangência do ISS é mais amplo.  

Isso porque, a Constituição Federal confere aos municípios a competência de tributar 

serviços de qualquer natureza, não abarcados pelo ICMS, como prevê o art. 156, III  

da CR/88, desde que previstos na lista anexa da Lei Complementar nº 116/2003.  

Logo, o ISS tem maior abrangência e por consequência, é mais suscetível a uma 

interpretação extensiva dos serviços que geram sua hipótese de incidência. Em 

outras palavras, significa dizer que o ISS é um imposto residual. Ou seja: o advento 

de novos serviços, seja pela revolução tecnológica ou pelas alterações sociais, são 

propensos a incidência do ISS.   

Os avanços tecnológicos, vêm alterando o modo comportamental e 

consumerista da sociedade, o que impacta o ordenamento jurídico em todos os seus 

aspectos e áreas de atuação. Especificamente no caso em comento, há repercussão 

imediata na sistemática tributária estatal e na moderna economia digital. Ocorre que, 

face a impossibilidade do legislador criar um novo tributo para cada novo avanço  

tecnológico, bem como para as novas modalidades de prestação de serviços que  

surgem a cada dia, é inevitável a adequação da lei tributária preexistente, às novas  
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práticas comerciais e comportamentais dos contribuintes. Por esse motivo, indaga-

se  se os novos serviços devem ser tributados pelo ISS. Uma vez constante o serviço 

na lista da LC 116/2003, um avanço tecnológico na forma de prestar o serviço não 

fará com que ele deixe a hipótese de incidência do ISS, muito pelo contrário, a  

interpretação da legislação deverá acompanhar a evolução tecnológica, já que a  

interpretação de cada item da lista é extensiva. Neste sentido:   

As mudanças no mercado provocam mudanças no modo de tributar do Ente  

Federativo. A solução é adaptar o sistema tributário, estudar e analisar qual  seria o 

imposto incidente sobre serviços prestados por meio de novas  plataformas 

tecnológicas. (TELLES, 2016, p. 21)  

Por ter natureza jurídica de imposto e ter caráter fiscal, é indispensável a 

tributação via ISS, dos serviços derivados de novas tecnologias. Acerca do ISS, Telles  

(2016, p. 42 apud COSTA, 2004, p. 614) afirma que “São tributáveis os serviços de  

cuja prestação o destinatário obtenha uma utilidade. O resultado útil e a presença de 

um destinatário ou tomador são essenciais para a caracterização da prestação de 

serviços”  

Assim sendo, a ausência de uma terminologia expressa na norma jurídica em 

esfera tributária, não significa dizer que há uma lacuna normativa. Para Telles (2016, 

p. 21), é necessário “estabelecer novos padrões e procedimentos de conduta  mais 

adequados à nova realidade da sociedade digital, entre eles pensar em uma  

tributação diferenciada que estimule os negócios virtuais’.   

A não tributação das inovações de tais atividades, acarretaria em impactos 

negativos no setor econômico e no desempenho das atividades prestacionais do 

Estado, como será demonstrado posteriormente. Ademais, devem ser contemplados 

os princípios da isonomia e capacidade contributiva, além da atual jurisprudência dos 

tribunais superiores e as sugestões da OCDE (Organização para a Cooperação e  

Desenvolvimento Econômico) para a tributação oriunda da economia digital, 

aspectos  que também serão analisados em momento oportuno.   
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2. DO CONCEITO DE SERVIÇO CONFORME A LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA DOS 

TRIBUNAIS   

 

A Constituição Federal de 1988 definiu competência tributária dos Municípios 

para instituir impostos sobre “serviços de qualquer natureza, não  compreendidos no 

art. 155, II, definidos em lei complementar”, isto é, o ISSQN - Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (referido também como somente ISS).  A Lei Complementar nº 

116, de 13 de julho de 2003, é a responsável por definir e  regulamentar tal tributo e 

dispõe em seu artigo 1º o fato gerador do ISS como “a prestação de serviços 

constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam  como atividade 

preponderante do prestador”. Deste modo, se faz necessária a análise de dois fatores 

que compõem o fato gerador, em primeiro lugar a conceituação do que  é entendido 

como serviço, e em segundo lugar o estudo da lista anexa que  compreende os 

serviços sob os quais incide o imposto.  

No que tange à conceituação de serviço, tanto a Constituição Federal,  quanto 

o Código Tributário Nacional (CTN), diploma que institui as leis gerais do  Direito 

Tributário Brasileiro, e Lei Complementar nº 116, são omissos. Então, para fins de 

conceituação e definição, a princípio deve-se remeter aos artigos 1092 e 1103do  CTN 

que preceituam, respectivamente, a aplicação dos princípios gerais do Direito  

Privado para definição de conteúdo - com ressalva das definições de efeitos  

tributários, e a vedação da alteração de definição ou conteúdo do Direito Privado. Tais  

proposições remetem à Teoria do Império do Direito Privado, a qual dita que o Direito  

Tributário é um direito de superposição, isto é, um direito em que são utilizadas  

definições únicas4.  

Entretanto, a mencionada teoria já foi superada uma vez que uma definição 

                                                     
2  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.  
3 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. 
4 Teoria defendida por Geraldo Ataliba e Alfredo Augusto Becker.   
ATALIBA, Geraldo. ICMS na Constituição. Revista de Direito Tributário. v. 15. n. 57. São Paulo,  
jul.set. 1991, p. 90-104.   
BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus. 1998. p.123 
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única não é suficiente para o Direito Tributário e os conceitos jurídicos e 

extrajurídicos coexistem de forma pacífica, o que foi já reconhecido pela 

jurisprudência do STF  (Supremo Tribunal Federal) no Recurso Extraordinário nº 

651.703 abaixo citado:  

[...] 7. A exegese da Constituição configura a limitação hermenêutica dos arts. 

109 e 110 do Código Tributário Nacional, por isso que, ainda que a  contraposição 

entre obrigações de dar e de fazer, para fins de dirimir o conflito   

de competência entre o ISS e o ICMS, seja utilizada no âmbito do Direito  Tributário, 

à luz do que dispõem os artigos 109 e 110, do CTN, novos critérios  de interpretação 

têm progressivamente ampliado o seu espaço, permitindo  uma releitura do papel 

conferido aos supracitados dispositivos.   

8. A doutrina do tema, ao analisar os artigos 109 e 110, aponta que o CTN,  que tem 

status de lei complementar, não pode estabelecer normas sobre a  interpretação da 

Constituição, sob pena de restar vulnerado o princípio da  sua supremacia 

constitucional.   

 [...] 11. A interpretação isolada do art. 110, do CTN, conduz à prevalência do  

método literal, dando aos conceitos de Direito Privado a primazia  hermenêutica na 

ordem jurídica, o que resta inconcebível.  Consequentemente, deve-se promover a 

interpretação conjugada dos artigos 109 e 110, do CTN, avultando o método 

sistemático quando estiverem em jogo institutos e conceitos utilizados pela 

Constituição, e, de outro, o método  teleológico quando não haja a 

constitucionalização dos conceitos. [...]  

Tal abordagem segue a lógica em que o direito utiliza diversas linguagens  e a 

partir desta utilização os conceitos se tornam jurídicos, o que é perfeitamente  

possível e é o que de fato acontece (MACEDO, 2015). Além disso, o Direito Privado  

não proporciona um conceito único e específico para serviços, o que provê essa  

definição é a doutrina a partir da interpretação desse direito, e o Código de Defesa do  

Consumidor (Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990), quando define serviço  

consegue é mais abrangente que o próprio Código Civil.   

De forma mais entusiasta, vale mencionar a Jurisprudência dos Conceitos5, 

                                                     
5 Primeira sub-corrente do positivismo jurídico, a qual dita que uma norma deve refletir os 
seus conceitos quando for interpretada. Corrente representada pelos pensadores e juristas 
da hermenêutica jurídica Rudolf von Jhering, Friedrich Carl von Savigny, e Georg Friedrich 
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que ressalta a importância de uma interpretação lógico-sistemática no que tange aos 

conceitos, isto é, há uma relação entre os conceitos, as características jurídicas, a  

realidade econômica e a realidade social contida na norma (SCHOUERI, 2010).  

Quando se voltar para um conceito, deve-se fazer, portanto, uma subsunção do fato 

à norma, a verificação conclusiva de um caso concreto a fim de averiguar se este é  

abrangido por determinado conceito jurídico. Nesse sentido, Luís Eduardo Schoueri  

afirma:   

A ideia de subsunção vem da lógica, referindo-se à classificação de conceitos 

menos abrangentes sob aqueles mais abrangentes, o que exige que ambos  os 

conceitos sejam definidos, de modo a determinar que todas as  características do 

conceito superior estão presentes naquele inferior, o qual se considera menos 

abrangente porque, além daquelas características  comuns, apresenta pelo menos 

uma outra característica. (SCHOUERI, 2010, p. 352)  

Partindo desta perspectiva, uma premissa maior - norma, abarca uma  

premissa menor - fato, então a aplicação de uma norma a um fato é imediata. Diante  

disto, ao se deparar com um problema, o jurista busca os enunciados normativos  

relevantes àquele caso. 

Para mais, o art. 110 do CTN é um dispositivo infraconstitucional que se  

mostra inadequado. Quer dizer, na hipótese de utilização de um conceito do Direito 

Privado pelo texto constitucional para definição ou delimitação de competências 

tributárias, uma lei de força infraconstitucional não pode alterar a interpretação de 

uma  lei maior. Nesse aspecto, é inequívoco que o art. 110 do CTN, ou qualquer outro 

dispositivo infraconstitucional, não seja capaz de alterar um conceito utilizado pela 

Constituição. Isto posto, uma vez mencionado o serviço pela Constituição, não cabe 

à lei infraconstitucional, mesmo que tributária, dizer como deve ser feita a sua 

interpretação.  

Para Alberto Macedo (2015), o conceito de serviço trazido pelo legislador no 

fato gerador do ISS é um conceito das ciências econômicas que, por ocasião da sua 

utilização no texto jurídico, se tornou um conceito econômico-jurídico, isto é, um 

conceito econômico foi incorporado pelo Direito Privado. Nesse viés, deve-se voltar 

                                                     
Puchta,  sendo a este último atribuída a sua fundação.  
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para as ciências econômicas a fim de conceituar e definir o que é serviço.  

O conceito de serviço utilizado pelo direito comercial e empresarial também  é 

trazido das ciências econômicas, perpassando pela teoria dos atos de comércio6 e  

teoria da empresa7. A produção econômica, cuja finalidade é a produção de riquezas, 

tem como resultado os bens materiais (tangíveis), e os serviços, que são 

considerados os “resultados imateriais” (intangíveis). Nesta mesma linha, o “Oxford 

Dictionary of  Economies”8 definiu serviços como “bens econômicos intangíveis e não 

estocáveis”  (tradução nossa). Ademais, o conceito não exclui as atividades 

negociais que geram riquezas como as desempenhadas por médicos, advogados, 

engenheiros, e outros, pois também se enquadram como prestação de serviços.  

Nesse sentido, caracterizam-se os serviços, de acordo com as ciências 

econômicas, pela intangibilidade, efemeridade, impossibilidade de estocar, alta  

interação prestador-consumidor, alta intensidade de trabalho, dificuldade de 

mensuração da eficiência do serviço, necessidade de proximidade territorial ao  

mercado consumidor9, sendo cada característica em graus maiores ou menores de  

acordo com o tipo de serviço prestado. Por isso, destaca-se que os serviços vão além  

da mera produção econômica, estes advêm de relações sociais que ganharam  

relevância no mercado. Por conseguinte, um conceito de serviço não é restrito à uma 

organização em sentido estrito, a tradicional organização que compreende 

estabelecimento, capital, insumos, mão de obra, trabalho. Com a mudança de 

paradigma e com as novas formas de trabalho em razão da tecnologia, a organização 

não deve ser vista como algo extremamente tradicional, esta é relativizada 

principalmente em razão das novas tecnologias incorporadas ao mercado, como a  

                                                     
6 Teoria adotada pelo Código Comercial de 1850, na qual as atividades comerciais estavam sujeitas 
à um regime jurídico próprio. Tal teoria foi superada com a mudança no setor industrial e no setor 
de serviços nos séculos XIX e XX, e deu lugar à teoria da empresa, acolhida pelo Código Civil de 
2002.  
7 Teoria que busca definir os conceitos de empresa e empresário a partir da centralização de um 
ente economicamente organizado que destina-se a produzir e circular bens ou serviços, conforme  
positivado pelo art. 966 do Código Civil de 2002.   
8 Dicionário confiável e abrangente da Oxford University Press que contém a definição dos principais 
termos de economia, macroeconomia e microeconomia aplicadas. Disponível em:  
<https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199237043.001.0001/acref 
9780199237043-e-2821?rskey=rTsV1q&result=2641>. Acesso em: 01 set. 2020. 
9 MACEDO, Alberto. ISS - O conceito econômico de serviços já foi juridicizado há tempos também  
pelo direito privado. In: CARVALHO; Paulo de Barros. Direito Tributário e os novos horizontes do  
processo. São Paulo: Noeses, 2015. 
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substituição dos trabalhadores por máquinas ou robôs.  

A jurisprudência no Brasil, nos últimos anos, vem se deparando com a 

necessidade de conceituar serviço em razão das diversas repercussões econômicas 

e jurídicas, especialmente tributárias, que este conceito gera e impacta tanto o Fisco 

quanto os Contribuintes, como no presente caso. Se faz, portanto, necessária a 

retomada do histórico jurisprudencial sobre a incidência do ISS e a consequente 

conceituação do serviço abarcado por este, uma vez que os precedentes servem 

como um parâmetro de interpretação e um modelo de decisão a ser seguido.  

O Recurso Extraordinário nº 116.121-3/SP, responsável por declarar a  

inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre a locação de bens móveis, originou  

a discussão sobre o conceito de serviço. Neste, o voto do Ministro Celso de Mello 

menciona que para identificar e qualificar algo como serviço, deve-se envolver “a  

prática de atos que substanciam um praestare ou um facere” (BRASIL, RE nº 116121- 

3/SP, f. 708-710), isto é, dar ou fazer algo, realizar uma atividade, no âmbito das  

obrigações (instituto do Direito Civil). No que tange à interpretação dos artigos 109 e  

110 do CTN, o julgado reforça que um conceito de Direito Privado ou do Direito Civil  

não pode alterar algo disposto pela Constituição Federal, seja de forma expressa ou  

implícita, mas esta permaneceu com a tese que o serviço é advindo de uma 

obrigação.   

A partir do Recurso Extraordinário nº 116.121-3/SP, acima citado, e do  Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário nº 446.003-3, que tratou sobre a incidência de 

tributo municipal sobre a locação de veículos automotores, o STF  (Supremo Tribunal 

Federal) firmou a Súmula Vinculante nº 3110, que consolidou o  entendimento no qual 

o serviço é considerado uma obrigação de fazer, de acordo com  o Direito Privado.  

Entretanto, o precedente do RE 116.121/SP foi superado por aquele  firmado 

no Recurso Extraordinário nº 547.245/SC e no Recurso Extraordinário nº  592.905/SC, 

em que ambos permitiram a incidência de ISS sobre as operações de  leasing 

                                                     
10  Súmula Vinculante nº 31. É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de 
qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis.  
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financeiro11 e leaseback12, haja vista a mudança de entendimento sobre a  temática 

no STF. A partir desses julgados, o STF apontou que o conceito de serviço é muito 

mais amplo que uma “obrigação de fazer”, sendo admitida a interpretação a  partir de 

diversos conceitos, sejam eles de outras fontes normativas além da  constitucional 

ou outros âmbitos do conhecimento, o que remete à noção de  Jurisprudência dos 

Conceitos explicitada anteriormente. Além disso, os conceitos  jurídicos não são 

uniformes, as constantes mudanças na realidade social fazem com  que os conceitos 

sejam atualizados, o que foi muito bem explicitado pelo Ministro  Joaquim Barbosa, 

em seu voto no Recurso Extraordinário nº 547.245/SC, que  acompanhou o Ministro 

Relator Eros Grau:  

 

[...] observo que a rápida evolução social tem levado à obsolescência de   

certos conceitos jurídicos arraigados, que não podem permanecer  impermeáveis a novas 

avaliações (ainda que para confirmá-los). Ideias como  a divisão das obrigações em “dar” 

e “fazer” desafiam a caracterização de  operações nas quais a distinção dos meios de 

formatação do negócio jurídico  cede espaço às funções econômica e social das 

operações e à postura dos sujeitos envolvidos (BRASIL, RE nº 547245, f. 875).  

 

Devido à complexidade do conceito de serviço, a amplitude daquele  utilizado 

pelo fato gerador do ISS deve ser ressignificado para ter uma maior  abrangência e 

abarcar as diversas estruturas sociais, inclusive aquelas incorporadas  pela 

economia digital - na qual constantes transformações e evoluções tecnológicas  

trazem novas ideias e pontos de partida, e muda também a forma de negócio  

desenvolvida no mercado, uma vez que a natureza do negócio jurídico se desprende  

para dar lugarà função social e econômica. Ou seja, o conceito de serviço evoluiu no  

decorrer da história e continuará evoluindo junto com a sociedade, não podendo o  

direito se ater à uma significação única e ultrapassada.  

A mudança no entendimento do STF no tocante a esta matéria, refletiu na  

decisão do Recurso Extraordinário nº 651.703, recebido em sede de Repercussão  

                                                     
11 Leasing financeiro é uma locação financeira ou arrendamento mercantil, é um contrato no qual 
uma  locadora ou arrendadora adquire um bem para locá-lo ao seu cliente.  
12  Leaseback é uma abreviação para o termo “sale-and-leaseback”, que corresponde à transação 
financeira da venda de ativos financeiros e a sua devolução a longo prazo. Tal prática é mais utilizada  
para ativos fixos (bens imóveis) e para bens duráveis ou de capital (bens móveis). 
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Geral13, cujo objeto foi a incidência de ISS sobre as atividades dos operadores de  

planos de saúde. O Tribunal seguiu a linha de entendimento que, como o mencionado 

tributo é destinado os “serviços de qualquer natureza”, este pretende alcançar todas 

as atividades empresariais, visto que o produto corresponde a um serviço. O julgado  

mencionou que este (o produto: serviço) corresponde ao esforço humano pertinente  

a uma obrigação. Mas, de acordo com o Ministro Relator Luiz Fux, no seu voto no 

Recurso Extraordinário nº 651.703, um serviço está além de uma obrigação de fazer,  

este corresponde a uma utilidade imaterial:   

 

[...] o conceito de prestação de serviços não tem por premissa a configuração  dada pelo 

Direito Civil, mas relacionado ao oferecimento de uma utilidade  para outrem, a partir de 

um conjunto de atividades imateriais, prestados com  habitualidade e intuito de lucro, 

podendo estar conjugada ou não com a  entrega de bens ao tomador (BRASIL, RE nº 

651703, fl. 21).   

 

Observa-se que o conceito trazido pelo Ministro Relator Luiz Fux remete ao 

conceito e caracterização de serviço advindo das ciências econômicas, o que  

demonstra, mais uma vez, a incorporação de definições de outras áreas do 

conhecimento à ciência jurídica. A decisão do mencionado RE (Recurso  

Extraordinário), bem como a atualização da LC nº 116/2003, fizeram com que a  

jurisprudência dos tribunais superiores evoluísse, prática conhecida como  

overruling14 . A partir do RE 651.703/PR, tem-se a conceituação de prestação de 

serviço como “o oferecimento de uma utilidade para outrem, a partir de um conjunto  

de atividades imateriais, prestado com habitualidade e intuito de lucro, podendo estar  

conjugado ou não à entrega de bens ao tomador”. Assim, em que pese a Súmula 

Vinculante nº 31 ainda estar vigente, a sua aplicação vem sendo superada  

reiteradamente.  

Deve-se ressaltar que o requisito do esforço humano para constituir uma  

prestação de serviço é irrelevante, tendo em vista que na conjuntura atual uma  

                                                     
13 O Tema 581 teve fixada a tese: “As operadoras de planos de saúde e de seguro-saúde realizam  
prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, previsto 
no  art. 156, III, da CRFB/88”.  
14 Overruling é um termo trazido do common law para descrever a superação de um precedente 
ou  entendimento judicial. No Brasil, ocorre de modo concentrado, ou seja, há a instauração de 
um procedimento para revisar um entendimento já concretizado pelo tribunal. 
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atividade pode ser desempenhada sem a intervenção direta de uma pessoa, como é  

o caso de inúmeros aplicativos e sites. Assim, deve-se preocupar com a realização 

de uma atividade imaterial ou intangível, que é prestada com habitualidade e visa o 

lucro, assim como definido pelo RE 651.703/PR, sem mencionar a 

imprescindibilidade do envolvimento do trabalho humano. Além disso, mesmo que o 

conceito de serviço compreenda a necessidade de intervenção humana, os serviços 

digitais necessitam da sua interferência em algum grau, como a atuação de 

programadores, profissionais de TI (Tecnologia da Informação), tanto para construir 

um software15 ou uma máquina,  quanto para modificá-los. Ou seja, mesmo em um 

serviço digital como aqueles que fazem uso da inteligência artificial, há a intervenção 

humana na cadeia de criação e manutenção.  

Para mais, a questão passou a ser a ampliação do rol de serviços  

apresentados pela Lei Complementar do ISS, a LC nº 116/2003, levando, sempre, em  

consideração o disposto pelo art. 1º, §4º da citada Lei Complementar: “a incidência 

do  imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado”, como será  

desenvolvido adiante.  

Em um outro momento, na discussão do Recurso Extraordinário nº  

603.136/RJ, o qual travava sobre a incidência de imposto sobre o serviço no contrato  

de franquia, levantou-se o questionamento sobre interpretação do termo “serviços 

de  qualquer natureza” trazido pela Constituição. Neste, é sugerida uma interpretação  

ampla, do termo “serviço”. Entretanto, a lista anexa trazida pela Lei Complementar do  

ISS (LC nº 116/2003) é taxativa, mas admite interpretação extensiva16, devendo então  

a interpretação desta ser feita em forma de categoria. Ressalta-se que, à luz do 

disposto no art. 1º, §4º da LC nº 116/2003, as categorias são interpretadas de forma 

mais abrangente, para abarcar não somente aquilo que foi literalmente denominado,  

mas um acervo de serviços contidos naquela denominação.  

                                                     
15 A terminologia Software é definida pelo art. 1º da Lei nº 9.609/98, como “[...] expressão de um  
conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico 
de  qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da 
informação,  dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital 
ou análoga, para  fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.”  
16  A taxatividade, bem como interpretação extensiva da Lista de Serviços Anexa à Lei 
Complementar  nº 116/2003 foi reconhecida pelo Recurso Extraordinário nº 784.439, Tema 296 no 
STF (Supremo  Tribunal Federal). 
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Outro julgado que pode ser citado é o Agravo Regimental na Reclamação  nº 

8.623/RJ, cujo objeto é a incidência do ISS sobre a cessão de direito de uso de  marca. 

Neste, o STF aplicou uma interpretação aberta do conceito de serviço e  considerou 

a cessão de direito de uso de marca como um serviço em que incide o  ISS. A partir 

disso, ressalta-se a interpretação abrangente o rol taxativo, o que  culminou na 

edição da LC nº 116/2003 para a inclusão desta categoria no rol, no item  3.02 do 

Anexo. Tal situação corrobora a visão de que a legislação, principalmente no  tocante 

ao que é entendido como serviço, se adequa à realidade social e ao mercado.  Isto 

posto, a legislação é vista não como estática e eterna, mas sim mutável e volúvel.  

No entanto, o entendimento sobre a incidência de ISS sobre as novas  

situações negociais advindas das mudanças provocadas pela tecnologia no mercado  

ainda não está pacificado, o que pode ser visto no Recurso Extraordinário nº  

688.223/PR, sobre a incidência de ISS sobre licenciamento ou cessão de direitos em  

programas de computador personalizados (software), cuja Repercussão Geral foi  

reconhecida em razão da sua relevância econômica, política, social e jurídica,  

instaurando assim o Tema 530 no STF, que aguarda julgamento.   

Assim como o citado Recurso Extraordinário no parágrafo acima, o presente 

caso teve a Repercussão Geral reconhecida, visto se tratar de uma nova forma de 

prestação de serviço, desta vez operada por um software autônomo, isto é,  que faz 

uso da inteligência artificial para prestar o serviço - resultado imaterial,  intangível do 

desenvolvimento da atividade econômica. Ocorre que o âmbito de prestação do 

serviço é o transporte de passageiros, puro e simples, sendo que o único impacto da 

inteligência artificial é no modus operandi, ou seja, a forma com que a  atividade é 

desenvolvida. A essência da prestação do serviço continua sendo aquela  abarcada 

pelo item 16 e 16.02 do Anexo à LC nº 116/2003: serviços de transporte de  natureza 

municipal.  

Ora, como narrado nos fatos da presente ação, os clientes da empresa VÁ E 

VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA chamam o veículo autônomo por meio de um  

aplicativo e este os conduzem até o seu destino dentro de um município. A prestação  

de serviço de transporte é realizada, o cliente foi levado do local que estava até o local  

do seu destino, auferindo a empresa um lucro, recebendo uma contraprestação 

monetária sobre o serviço prestado. Há uma interação prestador-consumidor, há um  
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resultado para ambos os sujeitos da relação, há uma repercussão econômica da  

atividade, há a prestação de um serviço e, portanto, deve ser tributado pelo ISS.  

 

3. DA TRIBUTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR CARROS AUTÔNOMOS   

 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico  (OCDE), 

composta atualmente por 37 países17, e que o Brasil oficializou o seu pedido  de 

entrada em 2017, busca as diretrizes para a tributação da economia digital. Como 

demonstrado anteriormente, os carros autônomos são inerentes ao comércio digital, 

aplicando-se, portanto, as instruções da referida Organização. De acordo com Jorge 

Roque P. Filho (2017) a OCDE, pressupõe que a economia digital deve ser regida por 

alguns princípios: (I) Neutralidade; (II) Eficiência; (III) Certeza e Simplicidade; (IV) 

Efetividade e justiça; (V) Flexibilidade e sustentabilidade; (VI) Proporcionalidade. No 

presente caso, alguns princípios merecem maior relevância. A neutralidade, repudia 

quaisquer discriminações relativas ao comércio eletrônico. Nas palavras de FILHO 

(2017) “contribuintes em situações similares efetuando operações comerciais 

similares devem estar sujeitos a um nível de tributação similar”. Ou seja:  Há uma 

espécie de isonomia entre os contribuintes que prestam a mesma modalidade de 

serviços. Sendo assim, pelo fato de outras empresas - Uber, 99Pop, etc. - 

contribuírem ISS pela prestação de serviço de transporte municipal, a Sociedade  

Empresária Vá e Volte Para Uma Vida LTDA, igualmente deverá contribuir, por prestar  

serviço semelhante. Seria inadequado tratamento diferenciado para a recorrente, por 

tratar-se de atividade predominantemente digital. Quanto ao princípio da certeza e  

simplicidade, a definição de Jorge J. R. P. Filho é a mais adequada:   

Certeza e simplicidade: normas tributárias de fácil interpretação e assimilação 

facilitam os contribuintes a antecipar as consequências tributárias de suas 

operações, e administrações tributárias a verificar um correto cumprimento das 

obrigações tributárias. Um sistema tributário simplificado também permite custos 

                                                     
17   Informação prestada pelo site oficial do Governo Federal do Brasil. Disponível em:  
<https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2020/07/brasil-recebe-aprovacao-da-
ocde-de novos-instrumentos-legais-na-area-de-ciencia-e 
tecnologia#:~:text=Das%20na%C3%A7%C3%B5es%20que%20pleiteiam%20uma,a%20entrada%20 
no%20organismo%20internacional.> Acesso em: 08 set. 2020. 
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baixos de compliance. (FILHO, 2017, p. 78)  

Sendo estes os princípios recomendados pela OCDE para direcionarem a 

tributação digital, e o expresso interesse do Brasil em adentrar na Organização, nada  

mais razoável do que colocar em prática as orientações.   

A pré-existência dos tributos e o devido enquadramento das atividades em  

qual contribuição será incidente, traz segurança jurídica tanto para o fisco, quanto 

para  o contribuinte. No caso em comento, as consequências tributárias geradas pelo 

serviço de transporte municipal, já encontra-se previsto na legislação e era  

plenamente passível de assimilação pela recorrente, devido a previsão do item 16 e  

16.02 lista anexa à LC 116/03.   

Sob outro aspecto, a prestação de serviços por carros autônomos, muito se 

assemelha ao Software as a Service (SaaS) ou Software como serviço, porque  basta 

que o usuário tenha acesso à internet para que tenha acesso ao serviço  prestado 

pela requerente, não sendo necessário instalar qualquer Software. Neste contexto: 

Atualmente, cresce em importância uma forma de comercialização denominada 

software como serviço, programa que somente é utilizado da internet, ou seja, o 

usuário não instala o software em seu computador para utilizá-lo. A computação na 

nuvem tornou possível esse modelo negocial, uma vez que os dados não ficam 

armazenados no equipamento do cliente, mas em um espaço virtual que pode ser 

acessado pela internet. (MIGUEL, 2018, p. 36-37)  

Para Luciano Garcia Miguel (2018), a maioria dos serviços prestados por 

intermédio o SaaS, estão sujeitos à incidência do ISS, desde que previstos em lei.  

Para Alberto Macedo (2017), é possível afirmar que os serviços relacionados ao SaaS, 

enquadram-se nos subitens 1.03, 1.05, 1.07 da LC 116/03, quais sejam:  

processamento de dados, licenciamento de software e suporte técnico em 

informática, respectivamente.   

Em suma, o transporte por carros autônomos é serviço tributável pelo ISS,  

tanto por adequar-se ao serviço de transporte municipal disposto na Lista Anexa da  

Lei Complementar 116, tanto por particularidades similares ao SaaS.   
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4. DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E ISONOMIA X  LEGALIDADE  

 

De acordo com Telles (2016, p. 40), o Direito Tributário, tem como objetivo,  

tributar as manifestações de riqueza, independentemente de sua origem, conforme o 

princípio da universalidade, previsto no art. 153, §2º, I da CR/88. Por isso, basta que  

ocorra Fato Gerador, para que haja incidência do tributo. Sendo assim, não seria 

possível, afastar a ocorrência do ISS, pelo simples fato de determinadas atividades, 

não estarem devidamente regulamentadas. Havendo prestação de serviço, ou seja, 

obrigação de fazer, há a incidência do ISS na relação entre o prestador e o tomador 

do serviço (TELLES apud BARRETO, 2016). Desta forma, ocasional omissão da 

Fazenda Pública, em tributar serviços de qualquer natureza, pelo simples fato do  

serviço não constar expressamente na lista disposta na LC 116/03, seria caso de  

inequívoco descumprimento dos princípios da isonomia, bem como da capacidade  

contributiva, previstos nos artigos. 150, II e 145, §1º da CR/88, respectivamente.   

Cada pessoa, tem o dever de financiar o Estado, de acordo com seus aspectos 

subjetivos, na medida de seu poderio econômico, sendo vedada distinções, 

excetuadas as previstas em lei. Atualmente, o contribuinte busca o afastamento da 

cobrança de tributos, pela suposta omissão da norma tributária, em regular 

determinadas atividades. Entretanto, não seria justo e, muito menos isonômico, 

deixar de tributar empresas, as quais auferem renda através de prestação de serviços 

ainda não regulados - mas que na sua essência permanecem os menos, sendo 

alterada a  sua forma de prestação - com fundamento no argumento de ausência 

normativa,  enquanto outros sujeitos passivos, suportariam a atuação do fisco. Tal 

medida, seria uma desconsideração da capacidade contributiva, além de uma 

violação expressa do texto constitucional disposto no art. 5º, o qual dispõe que 

“Todos são iguais perante a lei [...]”. Nas palavras de Paulo Caliendo:  

 

A capacidade contributiva relativa ou subjetiva significa que a repartição da  carga 

tributária deve respeitar a igualdade entre os contribuintes no dever de contribuir para a 

arrecadação de tributos. Significa que todos os contribuintes devem participar de modo 

isonômico no financiamento da esfera pública. Não haverão discriminações 

injustificadas. Todos devem contribuir, salvo os casos autorizados de isenção, não 

incidência e imunidades. Esse é um  princípio republicano, que se diferencia do princípio 
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aristocrático de que alguns indivíduos não deveriam contribuir em função de seu status 

social  (nobreza ou realeza). (CALIENDO, 2019, p. 318).  

 

Para Paulo Caliendo (2019), não seria possível fazer distinção entre os 

contribuintes que se encontram em situação equivalente, já que ambos possuem 

capacidade contributiva. A isonomia, portanto, é imperativo no ramo tributário, tendo 

em vista as regras impostas pela legislação, bem como o informado pela doutrina.  

Portanto, no caso em questão, o simples motivo de não haver a previsão expressa do 

serviço “transporte por carros autônomos” na lista anexa da LC 116/03, não exime a  

recorrente do pagamento de ISS. Isso porque, a sociedade empresária possui  

capacidade contributiva e a não contribuição fiscal, poderia ensejar até mesmo, em  

concorrência desproporcional, com as demais empresas do ramo de transportes  

municipais.  

Tal situação poderia inclusive resultar na tributação de um serviço prestado  

por um ser humano e a não tributação do mesmo serviço prestado por uma máquina,  

isto é, o trabalho de um ser humano seria visto como mais oneroso e, como  

consequência, seria desvalorizado no mercado. O que significaria que o ser humano  

que precisa de um trabalho para sobreviver e custear as despesas de sua família seria  

tratado de forma totalmente desigual pelo nosso próprio sistema tributário, que prega  

justamente a redução das desigualdades.  

A atualização da interpretação de uma norma frente a um novo contexto 

econômico é satisfatoriamente admissível, pois não seria razoável, e muito menos 

efetivo, que o legislador conceba novos diplomas normativos específicos para cada 

novidade tecnológica prestadora de serviços. A sociedade encontra-se com relações 

cada vez mais complexas e dinâmicas, o que não poderia ocasionar em tratamento 

divergente para quem pratica atividades semelhantes, pelo fato do contribuinte ter 

adotado determinada prestação de serviço não contemplada pelo legislativo  

(SCHOUERI, 2019).   

A prestação de serviços de transporte por intermédio de carros autônomos, 

ocasiona obrigação tributária para a recorrente, pelo fato da ocorrência da hipótese  

de incidência e fato gerador do ISS, qual seja, a “efetiva prestação de serviço”  

(HARADA apud MORAES, 2014, p. 59), além da presença do sujeito passivo  
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(recorrente) e ativo (requerida) da relação tributária.   

O requisito da legalidade, consagrado em matéria tributária por intermédio  do 

art. 150, I da CR/88, encontra-se observado e cumprido. A tributação de serviços  de 

transportes municipais pelo ISS, está prevista de forma expressa na lista contida  da 

LC 116/03, no item 16 e 16.02. Quando o legislador descreve no tópico 16.02 a 

expressão “Outros serviços de transporte de natureza municipal”, o rol interpretativo  

é ampliado, pois não há especificidade do meio de locomoção. A previsão de  

tributação, é apenas no que tange ao serviço de transporte municipal, sem distinções 

entre o objeto condutor que o fará. No mesmo sentido, Harada (2014) defende a 

mutabilidade da referida lista, por questões de política tributária em razão de novos  

serviços que surgem a cada dia. Além do mais, a taxatividade da Lista de Serviços,  

não impede a sua interpretação extensiva. Este entendimento foi consolidado  

recentemente pelo STF:   

É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da  

Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as 

atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação 

extensiva. (STF, 2020).  

Portanto, entende-se pela desnecessidade de uma norma específica para a 

regulação em conteúdo tributário, para serviços de transportes autônomos, tendo em 

vista a previsão de incidência do ISS em serviços de transportes municipais na LC  

116/03 e a possibilidade de sua interpretação extensiva. No mesmo sentido, a 

inobservância da capacidade contributiva e da isonomia, seria prática arbitrária e 

transgressora de preceitos básicos do Estado Brasileiro.   

 

5. DO IMPACTO DA TRIBUTAÇÃO DO ISS NA ECONOMIA ESTATAL  

 

A incidência do ISS, imposto sobre serviço, tem uma nítida função fiscal,  ou 

seja, a sua arrecadação é uma fonte importante para o desempenho da atividade  

financeira dos Municípios, para que estes possam cumprir as suas atividades  

(SCHOUERI, 2019). Um tributo é caracterizado pelo seu efeito arrecadatório, mas não 

se restringe a este. Para Norberto Bobbio (2007), filósofo e autor da teoria do direito, 

o próprio direito não é apenas um garantidor de direitos, este deve promovê-los 
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através do Estado, no qual interessa não somente a validade da forma, mas também 

a sua finalidade. A partir disso, a finalidade de um tributo pode ser analisada na 

dicotomia de função fiscal e função extrafiscal.  

O primeiro impacto da tributação do serviço no âmbito da competência 

municipal é a arrecadação de recursos financeiros em prol do Município, para que 

este tenha os recursos necessários à sua manutenção. Dessa forma, uma vez 

praticado o fato gerador do ISS, de competência municipal, a sua arrecadação é 

destinada àquele Município, que utilizará a receita para custear despesas gerais em  

âmbito municipal. Ressalta-se que as despesas de um Município são principalmente 

relacionadas à infraestrutura, urbanismo, educação, assistência social, saúde e 

transporte público 18 . A partir disso, pode-se concluir que a receita oriunda da 

arrecadação do ISS, é investida no próprio município, gerando um impacto direto na 

vida dos cidadãos.  

Em um ano, a Uber (empresa que viabiliza transporte particular por meio de 

aplicativo) pagou cerca de R$ 972 milhões (novecentos de setenta e dois milhões de 

reais) em tributos no Brasil, incluindo os tributos federais e municipais (como o  

ISS)19 . Ou seja, o impacto financeiro da atuação de uma empresa de transporte 

particular que desenvolve a sua atividade por meio de aplicativo é imenso, não só em 

âmbito local municipal, como para todo o país. O que significa que a Fazenda Pública 

recebeu quase 1 bilhão de reais em receita tributária de apenas uma empresa, que 

certamente foi destinado ao pagamento das despesas estatais e, como 

consequência, retornou para os cidadãos em forma de infraestrutura, urbanismo, 

educação,  assistência social, saúde, transporte público e outros.  

A título de exemplo do impacto da atividade de prestação de serviço de  

transporte em âmbito municipal, de abril de 2018 a março de 2019, o Município do 

Rio  de Janeiro arrecadou cerca de R$ 31 milhões (trinta e um milhões de reais) com  

empresas que desenvolvem sua atividade por meio de aplicativos de transporte  

                                                     
18 Principais despesas municipais, sendo utilizado como parâmetro o município de São Paulo, SP, 
no  ano de 2017, de acordo com os dados fornecidos pelo deepask, site que reúne dados abertos 
sobre  fontes oficiais. Disponível em: <http://www.deepask.com.br/goes?page=Despesa-
orcamentaria:-Veja o-gasto-publico-no-seu-municipio>.   
19  Informação divulgada pela própria Uber (Uber Technologies Inc.), referente ao ano de 2017.  
Disponível em: <https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/uber-pagou-972-milhoes-em-
impostos-no brasil-em-2017/>. 
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particular (como Uber, Cabify, 99Pop) 20 20. No Rio de Janeiro, a alíquota de ISS 

praticada é de 5% (cinco por cento), e há ainda outro imposto municipal instituído sob 

a alíquota de 1% (um por cento), mas não foi contabilizado no cálculo. A partir da 

arrecadação de tamanha receita, é possível mensurar a importância que a 

arrecadação do ISS tem para a economia municipal.  

Tal análise suscita a discussão da extrafiscalidade do ISS, isto é, quando um 

tributo tem como objetivo a intervenção em uma situação social ou econômica, seja 

para estimular ou desestimular determinado produto ou serviço (como ocorre com 

os impostos que têm natureza primordialmente extrafiscal, como os impostos de 

importação e exportação). Nesse sentido, pode-se vislumbrar a extrafiscalidade do 

ISS, mesmo que indireta, na manutenção econômica de um município. Agora, não 

tributar a mesma prestação de serviço de transporte em âmbito municipal, que está 

de acordo com a legislação vigente e a jurisprudência atual, simplesmente pelo fato 

de não ser prestado por humanos, é negar ao Município a  arrecadação que lhe é 

devida e, ainda, desvalorizar aquele serviço que é prestado a  partir da força de 

trabalho humana. O transporte por meio de veículos autônomos se tornará mais 

barato que aquele desempenhado por veículos com motoristas humanos, sendo que 

sobre o primeiro não incidirá imposto algum e sobre o segundo incidirá mais imposto. 

Ou seja, o trabalho humano será mais oneroso que o trabalho da inteligência artificial, 

e fará com que as empresas prefiram, por óbvio, o menos oneroso.  

Nesse caso, a função extrafiscal funciona como uma forma de concorrência 

desleal no sentido amplo, que vai contra os bons costumes e direitos econômicos em 

uma situação de concorrência. Em outras palavras, a tributação de ISS sobre apenas 

os serviços que envolvam diretamente o trabalho humano incentiva as pessoas a 

optarem por aquele que não é tributado. A extrafiscalidade nesse caso estaria no 

estímulo à preferência por um determinado serviço, quando na verdade, ao comparar 

o transporte por meio de carros autônomos com aquele no qual o carro possui um 

motorista humano, a prestação de serviço na prática é a mesma.   

Além disso, um carro autônomo dificilmente ficará parado, tendo em vista que 

                                                     
20  De acordo com notícia publicada pelo Jornal O Globo no ano de 2019. Disponível em:  
<https://oglobo.globo.com/rio/prefeitura-do-rio-arrecadou-31-milhoes-com-empresas-de-
aplicativo-de transporte-em-1-ano-23913599>. 
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não tem as mesmas necessidades básicas que um ser humano (não precisa de 

pausas, intervalos, descansos, refeições, etc), então terá um alto índice de 

produtividade e, consequentemente, gerará mais danos à infraestrutura de um 

município, em comparação com os serviços de transporte particular prestados por  

humanos. Neste viés, deixar de tributar a mencionada prestação de serviço também 

é aceitar um maior desgaste e danos suportados pelo Município sem uma 

contraprestação para a manutenção da cidade.  

Dessa forma, pode-se concluir que a tributação tem um impacto direto na 

economia estatal e, principalmente, no que diz respeito ao ISS, na economia em 

âmbito municipal. O que significa que a incidência ou não do ISS influencia 

diretamente os cofres públicos e, consequentemente, o retorno social que a aplicação 

desses recursos proporciona. 

 

6. DA REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA X LEGALIDADE TRIBUTÁRIA  

 

Desde a primeira revolução industrial, a sociedade passa por mudanças 

extremas, sejam elas sociais - nas formas de trabalho, nas relações entre as pessoas, 

no mercado e no modelo de negócio, ou tecnológicas - marcadas pelo 

aperfeiçoamento das técnicas e instrumentos utilizados. Entretanto, os historiadores 

consideram que o advento das tecnologias se iniciou bem antes disso, visto que 

desde o período pré-histórico há registros da engenhosidade do ser humano. A 

questão é que a história da tecnologia está intimamente relacionada à história das 

ferramentas e das técnicas úteis para fazer coisas práticas, principalmente no 

tocante às máquinas automáticas e semiautomáticas (CUPANI, 2016). Ao longo do 

tempo, a partir das  mencionadas mudanças, a sociedade foi compelida a se adaptar. 

A exemplo, a invenção do computador em 1946 e o posterior advento da internet a 

partir da sua  criação em 1969, que mudaram totalmente as formas de trabalho, de 

comunicação e  o paradigma de toda a humanidade, de acordo com o determinismo 

tecnológico21. A invenção do automóvel moderno em 1886 por Karl Benz, que à época 

                                                     
21 O determinismo tecnológico é uma teoria reducionista criada por Thorstein Veblen (1857-1929),  
economista e sociólogo norte-americano, que dita que a tecnologia de uma sociedade impulsiona 
o  desenvolvimento de sua estrutura social e valores culturais, o que impacta diretamente o modo 
de  trabalho, o lazer e a comunicação. Um dos propulsores do determinismo tecnológico, Thomas 
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era movido a vapor, revolucionou totalmente o transporte, possibilitou aos homens 

se  locomover por distâncias maiores em menor tempo, e também carregar mais 

peso. O  que repercutiu amplamente na vida particular das pessoas, mas 

principalmente no  trabalho, no comércio e na economia. A partir disso, inúmeros 

aperfeiçoamentos mecânicos e tecnológicos tornaram o carro convencional o que 

conhecemos na  atualidade.   

Para além disso, a tecnologia oportunizada pela inteligência artificial viabiliza 

o desenvolvimento de carros autônomos desde a década de 1990, com parcerias 

como a Universidade Carnegie Mellon e General Motors, Stanford e  Volkswagen, e 

atuações como a da Google e a Tesla, que já atestaram nos carros  autônomos uma 

eficiência energética maior que os carros tradicionais e um baixo  índice de poluição 

(PAGALLO, 2013). Estes aperfeiçoamentos resultam na consequente utilização dos 

carros autônomos para uso pessoal e comercial, como a  prestação de serviços de 

transporte particular por meio de aplicativo, que é justamente  o que a recorrente, VÁ 

E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA, proporciona.   

O aprimoramento e aparecimento de novas tecnologias ocorre de forma 

exponencial. Principalmente no momento da atualidade, novas tecnologias surgem 

quase que em tempo recorde. São novos produtos cada vez mais modernos e 

aprimorados, novas formas de executar determinados serviços, sendo totalmente 

inviável a criação de novos tipos tributários sempre que houver um novo aparelho ou 

um novo instrumento.  

Mesmo na iminência de uma reforma tributária, esta não conseguiria abarcar 

as novas formas de relações sociais, negociais e novos produtos, em razão  das 

constantes evoluções na sociedade, no mercado e na tecnologia. Isto porque não  é 

possível prever o que será desenvolvido no futuro e, com certeza, a solução não é  a 

criação de um novo tributo para cada inovação. O legislador não consegue 

acompanhar as revoluções tecnológicas na mesma proporção. Dessa forma, a opção 

mais razoável é a adequação dos tributos atuais para abarcar o fato gerador em si, a 

essência. Isto é, um tributo como o ISS que compreende todas as formas de 

prestações de serviços de competência municipal, as contemporâneas e as que 

                                                     
L.  Friedman, norte-americano e colunista do The New York Times sobre relações internacionais 
e  tecnologia, afirma que a globalização muda os conceitos econômicos fundamentais. 
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posteriormente venham a ocorrer em razão de atualizações tecnológicas - como a 

que se passa no presente caso, na qual há apenas uma inovação no instrumento de 

prestação de serviço, mas a essência da prestação continua sendo aquela presente 

no fato gerador do ISS.  

Ocorre que a presente discussão está instaurada neste momento e suscita 

uma solução imediata. De acordo com o princípio da legalidade tributária, nenhuma 

pessoa jurídica de direito público pode instituir ou majorar tributos sem lei que o 

estabeleça, de acordo com o disposto no art. 5º, II da CR/88, art. 150, I da CR/88, e  

art. 3º do CTN, princípio que traduz uma garantia fundamental e uma limitação ao  

poder de tributar (SCHOUERI, 2019).  

Isto posto, de acordo com a legalidade tributária, e levando em consideração 

que é impraticável a criação de um imposto para cada nova prática de prestação de 

serviço, seja a partir de um novo instrumento ou a partir de uma nova  plataforma, a 

melhor alternativa é a incidência de um imposto que já existe e é capaz de 

acompanhar as inovações sociais, comerciais e negociais. Portanto, o ISS é o tributo 

já existente e adequado para incidir sobre a prestação de serviço de transporte  

particular municipal, que é essencialmente o que é praticado pela empresa 

recorrente,  sendo a inovação somente no instrumento com que a operação se dá, 

qual seja, por  meio de carros autônomos.  

 

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Diante de todo o exposto, resta comprovada a incidência de ISS sobre as 

atividades desempenhadas pela empresa VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA, 

qual seja, o transporte particular por meio de carros autônomos intermediado por um 

aplicativo. Isto porque a natureza da atividade praticada é em si um serviço de 

transporte municipal, citado pela Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº  

116/2003 no item 16 e 16.02, entendimento corroborado pela legislação,  

jurisprudência e doutrina. Dessa forma, há a prática do fato gerador do ISS e, 

consequentemente, a geração de uma obrigação tributária e a existência de um  

crédito tributário da empresa para com o Fisco.  

Fica demonstrado, ainda, as inúmeras repercussões que a tributação do  
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transporte performado por carros autônomos têm, sejam elas principiológicas, legais,  

sociais, políticas ou econômicas. Tendo em vista que a realidade social acompanha 

as evoluções tecnológicas protagonizadas pela própria sociedade, devendo o Direito 

progredir na mesma proporção.  

Portanto, a autuação da empresa para o pagamento do tributo está em 

conformidade com o ordenamento jurídico vigente, com a jurisprudência, e com as 

boas práticas do Direito Tributário. Isto posto, não deve prosperar a alegação de 

inconstitucionalidade interposta pela recorrente no presente Recurso Extraordinário.  

Assim sendo, a recorrida pugna pela total improcedência do recurso.  

Local, data  

Advogado, OAB/XX XXXX 
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E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

COLENDA TURMA  

EXMOS. SRS. MINISTROS.  

MEMORIAIS PELO RECORRIDO  

 

I. SÍNTESE FÁTICA-PROCESSUAL  

 

Trata-se de um Recurso Extraordinário interposto por VÁ E VOLTE PARA UMA  

VIDA NÃO LTDA., contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado, que manteve a  

sentença de improcedência de ação judicial, na qual a recorrente busca a declaração 

de  inexigibilidade do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).  

Conforme consta dos autos, a recorrente adquiriu diversos veículos de 

condução  inteiramente autônoma, com os quais seus clientes, através de aplicativos 

instalados em  seus smartphones, utilizam-se de uma plataforma para “chama-los” 

e utilizá-los para  transporte e deslocamento para o destino que desejam ser 

conduzidos. Por esse serviço, os clientes da recorrente, através de cartão de crédito 

cadastrado na plataforma, pagam valores calculados em razão do tempo e da 

distância percorrida.  

Entretanto e de forma equivocada, a recorrente sustenta que tais situações 

não seriam serviços tributáveis, porque são diferentes de serviços de transportes 

como UBER,  99pop ou Cabify.  

Sem razão.  

Como será demonstrado nos presentes Memoriais de contrarrazões de 

recurso extraordinário, tanto a sentença de primeiro grau, quanto o acórdão do 

Tribunal de Justiça são irretocáveis, tendo reconhecido que as atividades 

desempenhadas pela recorrente são  serviços tributáveis, de modo que a ora 
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recorrida entende e defende que o recurso  extraordinário deve ser desprovido.  

 

II – DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E A  CONSTITUIÇÃO 

DE 1988  

 

A Constituição de 1988 regulou de forma minuciosa a matéria tributária. A 

partir do art. 145, estruturou, rigorosamente, um sistema tributário com normas 

relativas à competência e à limitação ao poder de tributar. Ao assim proceder, 

conferiu a cada um dos entes federativos competência legislativa para instituir e 

disciplinar seus respectivos  tributos. Especialmente no que se refere aos impostos, 

a divisão de competência realizou se de forma bastante rígida, com uma distribuição 

taxativa da seguinte forma: aos Estados  (e DF) incumbiu a tributação dos impostos 

previstos no art. 155, aos Municípios (e DF),  aqueles do art. 156 e à União Federal, os 

do art. 153.  

Assim, de forma clara, não há como se admitir, de um lado, (i) a criação de 

impostos não autorizados pelo texto constitucional e, de outro, (ii) a usurpação de 

competência de um ente federativo pelo outro. Trata-se, neste último caso, do 

postulado da proibição de bitributação, reforçado pelo art. 154, I, CF/88 (impostos 

residuais) e excepcionado pelo art. 154, II (impostos extraordinários de guerra).  

Perceba-se, ainda, que a Constituição realizou essa divisão de competência 

nos impostos baseada em um critério causal1, calcada, ademais, em fatos praticados 

pelos contribuintes, buscando atingir a sua capacidade contributiva de modo mais 

direto e real.  

No caso dos Municípios, especificamente no que se refere ao presente feito, a 

Constituição atribuiu-lhes (art. 156, III) a competência para a tributação de serviços 

de qualquer natureza, definidos em lei complementar, exceto aqueles compreendidos 

no art.  155, II (ICMS sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e  de comunicação, ainda que as prestações se iniciem no exterior). 

Atualmente, é a Lei Complementar nº 116/2003 (com alterações promovidas pela LC 

157/2016) que regula, de modo nacional, a estrutura do Imposto sobre Serviços a ser 

                                                     
1 Sobre o tema, veja-se o escólio de Marco Aurélio Greco: Contribuições: uma figura sui generis. São  
Paulo: Dialética, 2000. 
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seguida por todos os  Municípios e pelo Distrito Federal, inclusive no que se refere 

aos serviços listados e que  podem ser tributados2, como é o caso dos “Serviços de 

Transporte de natureza municipal” (item 16 da lista de serviços).  

Como se vê, apesar de envolver um elemento novo, a solução do presente caso 

é simples, porquanto diz com a possibilidade de incidência do ISS sobre os fatos 

narrados nas autuações, que nada mais são do que serviços de transporte de 

pessoas (item 16 da lista de serviços).  

Não se tem como admitir qualquer argumentação, no sentido de que não se 

trata de serviço tributável (por falta de previsão legislativa) ou de que não se trata de 

serviço (locação de bem móvel).  

É fato que a jurisprudência, seguindo abalizada doutrina, tem orientação 

sedimentada de que a locação de bens móveis não configura como prestação de 

serviços, conforme a Súmula Vinculante nº 31 do STF: “É inconstitucional a 

incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS sobre operações de 

locação de bens móveis.”  

Todavia, o presente caso não envolve locação de bem móvel, porque a 

recorrente realiza verdadeira prestação de serviço, ainda que através de 

aplicativo/plataforma e carro automatizado.  

Também, não se pode dizer que não exista previsão legal para a tributação 

desses serviços, porque tanto a norma constitucional, quanto as normas 

infraconstitucionais não restringem a tributação à prestação de serviços de 

transporte realizada por seres humanos.  

Imaginar algo diferente disso seria o mesmo que dizer, absurdamente, que 

cirurgias realizadas com auxílios de robôs ou transporte aéreo de pessoas, no 

período em que realizados por “piloto automático”, não devem ser tributados ou 

devem sofrer uma  diminuição proporcional do valor a ser devido do imposto sobre 

serviços.  

Enfim, também, deve ser registrado que a discussão aqui travada envolve 

                                                     
2  Em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "É taxativa a lista de serviços  
sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a 
incidência  do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da 
interpretação extensiva"  (Tema 296. RE 784439, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJU de 
15.09.2020) 
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apenas os  serviços de transporte de cunho municipal, porquanto aqueles de caráter 

intermunicipal  ou interestadual devem ser tributados pelo ICMS (art. 155, II).  

III – DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E DA PROTEÇÃO DA CONCORRÊNCIA  

Pensar de forma diferente, inclusive, implicaria ofensa ao princípio da 

igualdade e, de certa forma, ao art. 173, §4º.  

Não se está a trazer aqui argumentação no sentido de defender uma tributação 

sem previsão legal, por analogia, apenas para realizar o princípio da igualdade, 

porque,  certamente, isso levaria à afronta do art. 108, §1º do CTN e, especialmente, 

do princípio  da legalidade.  

O que se está a dizer é que atualmente o direito tributário não deve ser 

interpretado  como se fosse uma ilha isolada no texto constitucional, porque há 

necessidade de uma  busca semântica e pragmática em outros espaços da 

Constitucional, através de uma  verdadeira e ampla interpretação sistemática3, para 

se alcançar uma decisão mais justa,  porque eventual decisão pela não tributação 

dos fatos aqui discutidos pode levar à  situação de flagrante desigualdade e, por 

consequente, propiciar uma afronta ao princípio  da proteção da concorrência. 

Porque a criação pelo Judiciário de uma espécie de isenção  (figura utilizada aqui 

apenas a título argumentativo) para tais fatos levaria a um  inadmissível tratamento 

diferenciador de situações equivalentes (art. 150, II da CF/88):  de um lado, tributação 

do transporte de pessoas com veículos dirigidos por pessoas e, de  outro lado, não 

tributação de transporte de pessoas através de veículos automatizados.  Com isso, 

ademais, as pessoas jurídicas no segundo caso teriam um diferencial financeiro que 

levaria à quebra da concorrência, forçando a extinção das atividades realizadas 

através das pessoas jurídicas mencionadas no primeiro caso. Mais grave ainda e por 

fim, tal diminuição de custo (tributário), eventualmente imposta pelo Judiciário, 

poderia levar  a situação grave de desemprego.  

                                                     
3 “A visão sistemática permite que o Direito Tributário não fique restrito ao debate acerca da regra 
matriz tributária ou dos elementos que compõem a obrigação tributária, ampliando seu leque de 
discussão para temas que hoje se apresentam de suma relevância, como, por exemplo, o impacto da 
tributação na  economia, a utilização de normas extrafiscais, o planejamento tributário e os efeitos 
nocivos da sonegação  fiscal à livre concorrência. A utilização de valores e de princípios para a 
compreensão do debate no Direito  Tributário permite a busca por um sistema fiscal mais justo, 
racional e eficiente” (SANTOS, Luiz Fernando  Barboza dos. Direito tributário e livre concorrência. 
Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do  Rio Grande do Sul, 2013, p. 123. Acesso 
09.09.202. In: https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/211831). 
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Bem por isso, a partir das lições de Vinicius Campanile, pode-se dizer que “as 

autoridades concorrências, administrativas e judiciais, diante de casos concretos 

apresentados, têm o dever de buscar as soluções mais harmônicas com a 

Constituição, o  que implica que suas decisões devem causar uma melhor alocação 

de bens e rendas, e,  consequentemente, uma melhor distribuição de riquezas. As 

decisões devem causar impactos benéficos para o maior número possível de 

agentes. As melhores decisões são  aquelas que consideram todos os envolvidos e 

que buscam soluções que não concentram  ainda mais as riquezas e que estimulam 

o desenvolvimento social e econômico do país”4.  

Portanto, a eventual não tributação dos serviços de transporte de pessoas, 

guiada por aplicativos/plataforma, deve ser vista como uma flagrante ofensa ao 

princípio da igualdade e da livre concorrência.  

IV. O CONCEITO DE SERVIÇO TRIBUTÁVEL: Materialidade da Hipótese 

Tributária e Serviços de Transportes Intermunicipais  

A tributação no Brasil é regida por diversos princípios, dentre eles a legalidade.  

Sabe-se que a instituição de tributo por meio de lei reclama a estruturação de uma 

norma de conduta, que, de um lado, descreve o fato tributável e, de outro, imponha 

uma consequência, nascimento da relação jurídica tributária (obrigação tributária 

principal, na terminologia adotada pelo art. 113 do CTN), com determinação da 

conduta de pagamento  de um valor a título de tributo.  

Está-se, aqui, diante da já tradicional e mundialmente consagrada teorização 

da regra-matriz de incidência tributária, desenvolvida pela brilhante pena do mestre 

de todos os mestres Paulo de Barros Carvalho. Após superar os equívocos daqueles 

que seguiam a chamada Escola Glorificadora do Fato Gerador, referido jurista ensina 

que a hipótese  tributária, parte da norma que tem por função selecionar e descrever 

o (s) fato (s) jurídico (s) tributário (s), dentre os eventos ocorridos na realidade, possui 

três critérios de identificação e reconhecimento deste: (a) critério material, (b) critério 

espacial e (c)  critério temporal5.  

                                                     
4  CAMPANILE, Vinicius Tadeu. Livre concorrência, tributação e desenvolvimento socioeconômico:  
utilização de vantagens tributárias em prejuízo da concorrência. Dissertação de mestrado – 
Universidade  Prebisteriana Mackenzie: São Paulo, 2017, p. 158, acesso em 10.09.2020, In:  
http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/3362. 
5 Curso de Direito Tributário. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 336.  
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De outro lado, leciona o mestre, tem-se o consequente da regra-matriz, que, 

“como  prescritor, nos dá, também, critérios para a identificação do vínculo jurídico 

que nasce,  facultando nos saber quem é o sujeito portador do direito subjetivo; a 

quem foi cometido  o dever jurídico de cumprir certa prestação; e seu objeto, vale 

dizer, o comportamento  que a ordem jurídica espera do sujeito passivo e que 

satisfaz, a um só tempo, o dever que  lhe fora atribuído e o direito subjetivo de que 

era titular o sujeito pretensor”6. Tais critérios são conhecidos por: critério pessoal e 

critério quantitativo.  

No presente caso, é suficiente centrar nossas atenções apenas no critério 

material da hipótese tributária do imposto sobre serviços de qualquer natureza de 

competência dos Municípios. Afinal, deve-se demonstrar (o que é bastante simples) 

que os fatos em discussão se encaixam perfeitamente na definição de serviços de 

transporte de pessoas, para se ter cumprida a subsunção (do conceito do fato ao 

conceito na norma) e respeitado  o postulado de seleção rigorosa dos fatos 

tributáveis e, assim, desencadear-se o  nascimento da obrigação tributária.  

 

Ainda nas precisões lições de Paulo de Barros Carvalho: “Ora, a regra-matriz de incidência 

tributária é, por excelência,  uma norma de conduta, vertida imediatamente para 

disciplinar a  relação do Estado com seus súditos, tendo em vista contribuições  

pecuniárias. Concretizando-se os fatos descritos na hipótese,   

deve-ser a consequência, e esta, por sua vez, prescreve uma  obrigação patrimonial. Nela, 

encontraremos uma pessoa (sujeito  passivo) obrigada a cumprir uma prestação em 

dinheiro”7.   

 

É de se atentar que a instituição da regra-matriz de incidência de todo e 

qualquer  tributo não pode desrespeitar os conceitos advindos de outras áreas do 

direito e que foram agasalhados pelo texto constitucional8. É nesse sentido que se 

                                                     
6 Ibid., p. 367.  
7 Ibid., p. 428. 
8 “Ademais, seria incompatível com o direito admitir-se, para o signo serviço, um sentido no Direito 
Civil  e outro sentido no Direito Tributário. O direito é uno – tais divisões são feitas tão somente para 
fins de  estudo –, de tal sorte que o signo deve conter um único sentido, comum na linguagem jurídica. 
Nesse sentido são as lições de Rubens Gomes de Sousa, ao comentar o aludido artigo 110 do Código 
Tributário  Nacional: Se a Constituição se refere a uma figura de direito privado, sem ela própria a 
alterar para efeitos  fiscais, incorpora ao direito tributário aquela figura de direito privado que, por 
conseguinte, se torna  imutável para o legislador fiscal ordinário, porque se converteu em figura 
constitucional” (BARRETO,  Simone Rodrigues Costa. Conceito constitucional de serviços de qualquer 
natureza. In:  https://www.ibet.com.br/conceito-constitucional-de-servicos-de-qualquer-natureza-

https://www.ibet.com.br/conceito-constitucional-de-servicos-de-qualquer-natureza-por-simone-rodrigues
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tem o contido no art. 110  do CTN:  

 

“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”.  

 

Portanto, se o critério material da hipótese tributária do ISS é a prestação de  

serviços, como lembra Betina Grupenmacher99, a definição do que é serviço tributável  

deve ter em consideração o conceito de serviço oriundo do direito civil. Toma-se, 

aqui,  por exemplo, a excelente doutrina de Gustavo Tepedino, Carlos Nelson Konder 

e Paula  Greco Bandeira que, partir do art. 594 do CC, estabelecem as balizas para a 

compreensão  desse instituto:  

 

“Nessa esteira, o Código Civil de 2002 substituiu a designação  “locação de serviços” pela 

“prestação de  serviços”, disciplinando, no âmbito dessa modalidade  contratual, toda 

prestação de serviço que não esteja sujeita às  relações trabalhistas ou a leis especiais 

(CC, art. 593). Vale  dizer: o diploma civil regula a prestação de serviços entre  particulares 

que não configure relação trabalhista, de consumo  ou outra regida por lei especial. 

Afirma-se, assim, em doutrina, que o regramento do Código Civil tem naturezaresidual. A  

qualificação do contrato como prestação de serviços decorre da identificação de sua 

causa, isto é, de sua mínima unidade de  contrato de trabalho. Uma vez qualificado o 

negócio como  lei especial afastará as disposições do Código Civil. (...)  Conceito: A 

atividade humana – física ou intelectual – constitui,  portanto, o objeto do contrato de 

prestação de serviços. Nessa  esteira, para fins de qualificação contratual, a ênfase do  

de prestação de serviços recai no facere, isto é, na  obrigação de fazer assumida pelo 

prestador de serviços, a configurar, no comum dos casos, obrigação de meio”10.  

 

Por sua vez, Caio Mário da Silva Pereira explica as peculiaridades da prestação 

de  serviço:  

 

                                                     
por-simone-rodrigues costa-barreto/, p. 1050. Acesso em 09.09.2020).  
9  A base de cálculo do ISS. In: TÔRRES, Heleno Taveira (coord.) Imposto sobre serviços – ISS na lei  
complementar n. 116/03 e na Constituição. São Paulo: Manole, 2004, p. 193. 
10  TEDEDINO, Gustavo; KONDER, Carolos Nelson; BANDEIRA, Paula Greco. Contratos. 1. ed. Rio de 
Janeiro:  Forense, 2020. p. 276.  

https://www.ibet.com.br/conceito-constitucional-de-servicos-de-qualquer-natureza-por-simone-rodrigues
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“Deixando de lado o contrato de trabalho, individual ou  coletivo, enquanto regulado pela 

legislação própria e objeto do  Direito do Trabalho, bem como o regime jurídico do servidor  

público, como assunto do Direito Administrativo, agora  tratamos do contrato civil de 

prestação de serviços, que podemos conceituar como aquele em que uma das partes se  

obriga para com a outra a fornecer-lhe a prestação de sua  atividade, mediante 

remuneração”11.  

 

Por fim, tem-se também uma das melhores conceituações, encontrada nas 

lições de  Paulo Lôbo:  

 

“A prestação de serviços é o contrato bilateral, temporário e  oneroso, mediante o qual 

uma pessoa (prestador de serviços) se  obriga a desenvolver uma atividade eventual, de 

caráter corporal  ou intelectual, com independência técnica e sem subordinação  

hierárquica, em favor de outra (tomador ou recebedor dos serviços), assumindo esta uma 

contraprestação pecuniária”12.  

 

Bem por isso, verifica-se que essa qualificação de serviço como “obrigação de 

fazer assumida pelo prestador de serviços” é adotada pela doutrina e pela 

jurisprudência tributárias.  

De certa forma, tem-se um núcleo comum, no sentido de uma prestação de 

fazer de  alguém para outrem13 ou seja uma “prestação de utilidade de qualquer 

natureza, efetuada  sob regime de direito privado”, segundo Marçal Justen Filho14. 

Com o que, leciona Misabel Derzi, que “a prestação de serviços constitui uma 

utilidade (material ou imaterial)  como execução de obrigação de fazer e não de dar 

coisa”15.  

Em Aires Barreto, trata-se de:  

 

“[...] desempenho de atividade economicamente apreciável, sem  subordinação, produtiva 

                                                     
11  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Volume 3: Contratos. 24.ed. Rio de 
Janeiro:  Forense, 2020. p. 344. 
12  LÔBO. Paulo. Direito Civil: Volume 3: Contratos. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p.350.  
13  MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito; MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. ISS e Operações de  
leasing. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; PEIXOTO, Marcelo Magalhães (coord.). ISS: LC 116/2003  
à luz da doutrina e da jurisprudência. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 248.  
14  O imposto sobre serviços na Constituição. São Paulo: RT, 1980, p. 80. 
15 Notas ao livro Direito tributário brasileiro, de Aliomar Baleeiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 
421.  
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de utilidade para outrem, sob regime de  direito privado, com fito de remuneração, não 

compreendido na  competência de outra esfera de governo”16.  

 

Para Marcelo Caron:  

 

“Quanto às típicas prestações de dar e de fazer a explicação  não comporta maiores 

controvérsias. Prestação de dar ocorre quando a ação titularizada pelo devedor se 

destina à tradição de um bem. Prestação de fazer é aquela que se opera pela ação pessoal 

do devedor cuja relevância não está na tradição de bem, ainda que ela eventualmente 

possa ocorrer. A hipótese de  incidência do ISS refere-se às prestações de fazer, ou seja,  

aquelas marcadas pela ação pessoal do devedor”17.  

 

Ainda que superando a aplicação do art. 110 do CTN, o Supremo Tribunal 

Federal possui entendimento no sentido de que o conceito da prestação de serviço é 

“relacionado  ao oferecimento de uma utilidade para outrem, a partir de um conjunto 

de atividades  materiais ou imateriais, prestadas com habitualidade e intuito de lucro, 

podendo estar  conjugada ou não com a entrega de bens ao tomador”.18  

Diante de tudo o que foi dito, não há dúvida que os fatos que geraram autuação 

por  parte do recorrido contra a recorrente se encaixam no conceito de prestação de 

serviços,  especificamente no conceito de serviço de transporte. Cumpre trazer à 

tona, a título  exemplificativo, a doutrina de Flávio Tartuce sobre esse específico tipo 

de serviço:  

“O contrato de transporte é um dos negócios jurídicos com  maior aplicação na realidade, 

diante do conhecido interesse  do ser humano em se deslocar de um local para outro. A  

categoria é definida pelo art. 730 do Código Civil de 2002, in  verbis: “pelo contrato de 

transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro,  

pessoas ou coisas”. Desse modo, duas são as modalidades básicas tratadas pela 

                                                     
16 O ISS na Constituição e na lei. 3ª edição. São Paulo: Dialética, 2009, p. 35.  
17 ISS: do texto à norma. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 282. 
18  “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. ART.  156, III, 
CRFB/88. CONCEITO CONSTITUCIONAL DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.  ARTIGOS 109 E 110 
DO CTN. AS OPERADORAS DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À  SAÚDE (PLANO DE SAÚDE E 
SEGURO-SAÚDE) REALIZAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 
QUALQUER NATUREZA-ISSQN, PREVISTO NO  ART. 156, III, DA CRFB/88. (...) 21. Sob este ângulo, o 
conceito de prestação de serviços não tem por  premissa a configuração dada pelo Direito Civil, mas 
relacionado ao oferecimento de uma utilidade para  outrem, a partir de um conjunto de atividades 
materiais ou imateriais, prestadas com habitualidade e intuito  de lucro, podendo estar conjugada ou 
não com a entrega de bens ao tomador. (...) 28. Recurso extraordinário  DESPROVIDO.” (RE 651703, 
Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-086 de 26-04-2017).  



1208 |  IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

codificação privada: o transporte de pessoas e o transporte de coisas”19.  

 

A questão é que quem foi contratado para o transporte de pessoas de um local 

a  outro não foi um motorista (pessoa natural) ou um aplicativo, mas sim a recorrente, 

que,  ao ser acionada via aplicativo, obrigou-se a levar o consumidor de um lugar a 

outro, não  importa se por meio de veículo automatizado ou não. Até porque, na 

eventual falha de  realização desse tipo de transporte, certamente a recorrente 

realizaria o serviço pelos  meios tradicionais (carro com motorista), jamais se 

imaginando que ela disponibilizaria um automóvel, sem motorista, para o seu cliente 

realizar o deslocamento; para depois a  recorrente ter que retomar o veículo em algum 

ponto da cidade.  

Perceba-se que, atualmente, a prestação de serviços já não se dá mais de 

modo preponderante com exclusiva atuação do fornecedor. Já não se pode mais falar 

em  prestação de serviço apenas como uma atividade apenas do prestador de 

serviço, porque  as inevitáveis transformações tecnológicas pelas quais o mundo 

vem passando têm levado  à adoção de tecnologias que diminuem custos e 

aumentam a eficiência e qualidade da  utilidade gerada.   

Há vinte anos, essa transformação já havia sido percebida por Marco Aurélio 

Greco,  que registrou que já não estamos mais vivendo época dos átomos, mas 

estamos  ingressando na era dos bits: “o mundo moderno tem mostrado que a 

atividade não é mais  o único elemento relevante para fins de definição dos valores 

das negociações realizadas.  (...) Muito frequentemente, as pessoas dispõem-se a 

pagar determinada remuneração não  pela natureza ou dimensão da atividade 

exercida pela outra pessoa, mas, principalmente,  pela utilidade que vão obter. O valor 

não está mais apenas na atividade do prestador, mas  também na utilidade obtida 

pelo cliente”20.   

Perceba-se, então, que a transformação tecnológica pela qual vem passando 

alguns serviços, como é exemplo o caso de serviço de transporte de pessoas por 

meio de veículos automatizados, não vem de agora. Um exemplo claro está nos 

serviços bancários. Muitos deles eram prestados por pessoa natural, funcionários da 

                                                     
19  TARTUCE. Flávio. Manual de Direito do Consumidor – Direito Material e Processual. Vol. Único. São  
Paulo: Grupo Gen, 2020. p.105 – 107. 
20  Internet e direito. São Paulo: Dialética. 2000, p. 97.  
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instituição financeira. Mas, desde algum tempo, como lembra bem Marco Aurélio 

Greco, a realidade mudou  radicalmente: “a título exemplificativo, basta pensar no 

home banking em que todos os  custos (de equipamento de acesso, ligações 

telefônicas etc) e atividades (de digitação etc)  são por conta do usuário. E ele ainda 

paga para utilizar o home banking. O relevante aqui,  não é a atividade exercida, nem 

seu custo, mas a utilidade obtida, consistente em realizar  inúmeras operações sem 

a necessidade de se deslocar para uma agência”21. Bem por isso,  então, que não se 

encontrou até hoje alguém a sustentar que somente pelo fato dos  serviços bancários 

passarem a ser prestados por meio de plataformas na internet é que  deixaram de ser 

serviços.  

Enfim, é importante registrar uma última consideração.  

No presente caso, não se está a falar de locação de carro automatizado. Se 

assim fosse, certamente, por força da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

não haveria incidência do ISS (vide Súmula Vinculante 31). Perceba-se, então, que 

não se trata de locação de bem móvel, porque se fosse o contratante poderia utilizar-

se do bem para livremente se locomover para qualquer lugar e não apenas dentro dos 

limites do Município ou sem estar limitado por análise a respeito de localidade 

inviável ou insegura.  Na locação de automóveis, que pode ser por meio de veículos 

automatizados, não se contrata, de antemão, o deslocamento para lugares pré-

determináveis (que podem ser alterados, como qualquer prestação de serviço de táxi 

ou uber ou similar). O que se contrata é utilização por determinado tempo de um 

automóvel, sem identificação prévia dos destinos a serem percorridos e, 

normalmente, isso é remunerado por um preço fixo,  não se considerando o tempo e 

o trajeto realizado para fins de cobrança (exceto quando a  locação se dá com 

limitação de quilometragem).  

Portanto, está-se no presente caso diante de verdadeira prestação de serviço 

de  transporte, que deve ser tributado pelo Imposto sobre Serviços, nos termos do 

item 16 da  Lei Complementar 116/03, reproduzido pela Lei Municipal.  

V. PEDIDO  

 

                                                     
21  Ibid., p. 97-98. 
 



1210 |  IV TAX MOOT BRAZIL: Da tributação de veículos e autônomos 

 

Diante do todo exposto, a recorrida vem, respeitosamente, perante V. Exas., 

requerer o desprovimento do Recurso Extraordinário interposto por VÁ E VOLTE PARA  

UMA VIDA NÃO LTDA, por entender que a atividade desenvolvida pela recorrente se  

enquadra à perfeição no conceito de serviço de transporte intermunicipal de pessoas, 

de  modo que a incidência do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) é  

inquestionável.  

Nesses termos,  

Pede deferimento.  

Cidade, data.  

Advogado  

OAB/UF n. XXX 
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) MINISTRO (A) RELATOR (A) DO 

EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

 

I. DOS FATOS  

 

A controvérsia, em questão, originou-se a partir da atividade econômica 

exercida pela VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA, ora Requerente, a qual presta 

serviços de transporte de passageiros por meio de seus veículos autônomos, após a 

solicitação da viagem, pelo interessado, mediante uso de smartphone.  

Ocorre que, infelizmente, ao realizar a prestação de serviço acima mencionada, 

a Requerente não efetuou o recolhimento de ISSQN - Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (doravante apenas ISSQN), o que motivou, por sua vez, a sua 

autuação por parte do Município, em 30 de junho de 2021.  

Resta salientar que os serviços realizados são compatíveis ao transporte 

individual, nesta seara, em consonância com as atividades de plataformas virtuais 

como “Uber”, “99 Pop” as quais recolhem o devido tributo conforme preconiza 

legislação municipal.   

Após findar suas tratativas em caráter ordinário sem que obtivesse êxito, a 

Requerente, interpôs Recurso Extraordinário em face do Município, de ora em diante 

apenas Recorrido, com o objetivo de rever a sua situação perante a Fazenda Pública  

Municipal. 

 

II.DO DIREITO   

 

II.A. Da Constitucionalidade da fixação do tributo pela Recorrida  

 

A previsão Constitucional do ISSQN está amparada ao artigo 156, em seu  
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inciso III o qual estabelece ao ente municipal o estabelecimento deste tributo 1 ,  

sofrendo complemento pelo parágrafo terceiro deste mesmo artigo vinculando o  

estabelecimento de alíquotas máximas e mínimas, seus incentivos, isenções e 

demais  condições.   

Em consonância ao disposto na Carta Maior, afirma Leandro Paulsen2 que os 

Municípios detêm competência para instituir o ISSQN desde que respeitada a 

validade territorial delegada. Em se tratando de serviço prestado de forma eletrônica, 

via smartphone, é salutar ressaltar que o estabelecimento de aplicação do tributo se 

dará  por meio do local de fixação de competência.   

Apesar de delegar a competência para a criação do tributo ao ente municipal,  

a competência concorrente institucionalizada pela Constituição Federal exigiu Lei  

Complementar que indicasse normas gerais, válidas para a Federação. A Lei 

Complementar n° 116 de 2003 definiu rol taxativo de serviços, os quais representam 

fatos geradores para o recolhimento de ISSQN. No caso concreto, há compatibilidade 

entre as atividades exercidas pela Requerente e os serviços previstos nos itens 16  

“Serviços de transporte de natureza municipal.” e 16.02 “Outros serviços de 

transporte  de natureza municipal”33.   

Ainda, estabelece o Código Tributário Nacional, em seu artigo 69, que a base  

de cálculo a ser utilizada será o preço do serviço4. No caso em tela, a alíquota deverá  

incidir sobre o valor cobrado pela prestadora de serviço em relação a cada corrida  

realizada (base de cálculo).   

 

II.B. Da Obrigação de Fazer (prestação de serviço)  

 

A atividade econômica exercida pela Requerente deve ser enquadrada no 

gênero prestação de serviço, e, de forma mais específica, na espécie de serviço de 

transporte. Não importa, no caso concreto, quem será seu condutor do automóvel, a 

                                                     
1   Art. 156. CF. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...] III - serviços de qualquer  
natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.  
2 PAULSEN, Leandro. Impostos: federais, estaduais e municipais. Porto Alegre: Livraria do Advogado  
Editora, 2004. n.p.  
3 Lei Complementar N.º 116. Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116.   
4  Art. 69. CTN. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 
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contratação tem como objetivo deslocar-se de um ponto a outro, dentro dos limites 

territoriais do Município.  

Marcelo Caron Baptista 5 , a partir do posicionamento de Orlando Gomes, 

apresenta a diferença entre as obrigações de fazer e as de dar. Esta última 

caracteriza-se tão somente pela entrega da coisa (tradição), enquanto a obrigação 

de fazer destina-se ao aproveitamento do serviço prestado, a partir do esforço 

humano,  com o uso ou não de bens materiais. O uso do meio eletrônico de 

comunicação, mediante aplicativo, bem como o uso de um automóvel automatizado, 

mediante  software específico, representa bens que são utilizados ao longo da 

prestação de  serviço, não sendo um fim em si mesmo. Mais importantes que os bens 

envolvidos, é  a prestação de serviço que está por trás (lembrando que o conceito de 

serviço deve  ser o mais amplo possível).   

A respeito da matéria, é fundamental trazer a lume decisão deste colendo  

Supremo Tribunal Federal por meio do RE n.º 651.703-PR quanto à interpretação  

constitucional do termo “serviços” para além das determinações proferidas pelo 

Direito  Privado. Como se segue6: 

   

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE  ISS SOBRE 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS OPERADORAS DE  PLANOS DE SAÚDE. RECEITAS 

ORIUNDAS DAS MENSALIDADES PAGAS PELOS BENEFICIÁRIOS DOS PLANOS. LEI 

COMPLEMENTAR Nº 116/2003. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE 

INTERESSES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO 

CONSTITUCIONAL.  

 

Resta claro, ao nos depararmos com a análise de temáticas semelhantes (em  

que há o protesto para com o recolhimento de ISSQN sob a alegação de se prestar  

‘obrigação de dar’), que o desenvolvimento da discussão em torno da classificação  

das obrigações (fazer, não fazer e dar) se trata de um debate vencido junto a este  

Egrégio Tribunal pois, são interpretações limitantes em contraste em cenário atual e,  

que, por este motivo não são suficientes para a devida negativa para o recolhimento  

                                                     
5 BAPTISTA, Marcelo Caron. ISS – Do Texto à Norma. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil,  2005. 
n.p.  
6Recurso Extraordinário 651.703/PR – Paraná. Min. Rel. Luiz Fux.   
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do tributo.   

 

II.C. DO FATO GERADOR E DA REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA  TRIBUTÁRIA.  

 

De acordo com Paulo Barros de Carvalho7 o termo “fato gerador” acaba por 

situar duas realidades totalmente distintas: a primeira é a descrição abstrata do fato;  

já a segunda é a consequente concretização deste fato no mundo fenomênico.  

Percebe-se fortemente que corresponde a uma acepção ambígua.  

Por conta disso, Paulo Barros Carvalho adota a expressão “hipótese tributária” 

para designar o campo abstrato e genérico das circunstâncias factuais; e “fato 

jurídico  tributário” como significado da concretização dessas circunstâncias 

factuais.  

Em caráter legislativo estabelece o Código Tributário Nacional em seu artigo  

4°8 que a natureza jurídica do tributo é o fato gerador da obrigação, sendo irrelevante,  

a denominação de demais características formais pela lei. Ainda, em caráter 

específico, dispõe o artigo 1° da Lei Complementar N.º 116 de 20039que o ISSQN  

detém como fato gerador a prestação de serviço constante em lista anexo. Conforme 

exposto, no caso concreto, a prestação de serviço de transporte compactua com os 

itens 16 “Serviços de transporte de natureza municipal.” e 16.02 “Outros serviços de  

transporte de natureza municipal”.   

Sob este prisma, para a análise do caso em questão, torna-se relevante a  

análise, inicialmente, do elemento antecedente da regra matriz de incidência 

tributária,  ou seja, os critérios da (i) materialidade, da (ii) espacialidade e, por fim, (iii) 

da  temporalidade. Por outro lado, não há como deixar de compreender o seu  

consequente (critérios da pessoalidade e quantitativo).   

                                                     
7 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 30. ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2019.  
p. 283.  
8  Art. 4º. CTN. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva  
obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: I - a denominação e demais características formais  
adotadas pela lei; [...].  
9 Art. 1º. Lei Complementar N.º 116. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência  
dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da 
lista  anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. 
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A materialidade é revelada quando ocorre a prestação de serviço de transporte, 

sendo a solicitação do veículo o primeiro estágio da prestação. O deslocamento do  

carro autônomo por parte da empresa VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA de  

um ponto para outro é a prova do transporte. Como contrato bilateral que é, cabe ao 

consumidor o pagamento da atividade, o qual será calculado a partir da distância e 

do  tempo gasto.  

Quanto à espacialidade, não há que se discutir, pois, os serviços são realizados 

dentro dos limites territoriais do Requerido, logo, sujeita-se a legislação municipal  

estabelecida para o recolhimento do ISSQN.   

Para com o critério temporal, o qual materializa-se de forma eletrônica e 

imediata ao uso do aplicativo, ou seja, quando o passageiro realiza a solicitação da  

viagem, confirmando seu ponto de partida e indicando o de chegada. Neste momento,  

o consumidor restará ciente do valor cobrado e pagará as suas despesas, mediante  

débito de seu cartão o montante cobrado pela empresa em contrapartida ao serviço  

de transporte realizado.   

Ao definirmos o critério pessoal, define-se o sujeito passivo do recolhimento 

tributário. Referido sujeito, no exercício da sua atividade econômica, passa a 

estabelecer relações consumeristas com terceiros.   

Por fim, há que se fazer menção ao caráter quantitativo, este, estabelecido por 

meio de legislação municipal, definindo o quantum debetur a ser pago pelo sujeito 

passivo. De modo claro traz ao prestador de serviço a base de cálculo e a alíquota a 

ser aplicada ao serviço.  

Logo, observa-se a presença de todos os requisitos necessários para o  

preenchimento da regra matriz de incidência tributária. De forma objetiva as 

atividades prestadas pela Requerente são de serviço de transportes de passageiros,  

evidenciando seu caráter prestacional.   

 

II.D. DO CONTRATO DE TRANSPORTE  

 

Inicialmente, o art. 730 do Código Civil10 regulamenta o contrato de transporte, 

                                                     
10 Art. 730. CC. Pelo Contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de  
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que pode ser entendido como o contrato pelo qual o transportador se obriga, 

mediante  uma remuneração, a transportar de um ponto ao outro, pessoas ou coisas, 

seja pela  via terrestre, aérea ou marítima.   

Neste sentido, cumpre destacar as palavras dos civilistas Pablo Stolze  

GAGLIANO e Rodolfo Pamplona FILHO:  

O contrato de transporte [...] pode ser definido como o negócio jurídico   

bilateral, consensual e oneroso, pelo qual uma das partes (transportador ou   

condutor) se obriga a, mediante remuneração, transportar pessoa ou coisa a  um 

destino previamente convencionado11.  

Desta forma, o objetivo do contrato de transporte é apenas um: transportar a 

pessoa ou coisas ao local de destino com perfeita segurança.  

No caso em apreço, o polo passivo da relação tributário é preenchido por uma 

sociedade empresária que inovou no mercado de transportes ao disponibilizar 

veículos de condução inteiramente autônomos.  

O usuário por meio de seu smartphone solicita a Requerente um veículo a fim 

de se deslocar de um lugar ao outro, realizando o pagamento via cartão de crédito já 

consignado no aplicativo que presta o serviço.  

Neste contrato pactuado entre a empresa e o usuário as características do 

contrato de transporte se sobressaem, tais como, o fato de ser um contrato bilateral  

ou sinalagmático, isto é, que gera direitos e deverem para ambas as partes, além de  

ser um contrato consensual (manifestação de vontade dos contraentes) e 

comutativo  (ambas as partes já sabem de imediato quais são as suas prestações).  

A par disso, é notório que o contrato de transporte tem uma obrigação de  

resultado, isto é, levar a pessoa ao seu destino com total segurança.  

O doutrinador mineiro Flávio Tartuce é assertivo quanto ao tema:  

O que identifica o contrato [de transporte] é uma obrigação de resultado do   

transportador, diante da cláusula de incolumidade de levar a pessoa ou a  coisa ao 

destino, com total segurança12.  

                                                     
um lugar para outro, pessoas ou coisas.  
11 GAGLIANO. Pablo Stolze; FILHO. Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil, volume 4: contratos  
– 2º ed. unificada. São Paulo – Saraiva Educação, 2019. p. 621. 
12  TARTUCE. Flávio. Manual de direito civil: volume único – 8º ed. rev, atual. e ampl. Rio de Janeiro – 
Forense; São Paulo: Método, 2018. p. 906.  



 
 
 
 

Equipe 424 – Fazenda Municipal  | 1219 

 
 

 

Dito isso, trazendo a discussão ao campo tributário é importante relatar que o  

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incide sobre esses contratos.  

O ISSQN é imposto de competência do Município, como observa o art. 156,  

inciso III, da Constituição Federal. Portanto, como a Requerida opera na circunscrição  

do município, não há nada de irregular na autuação realizada no dia 30 de junho de  

2021.  

Ocorre que a Constitucional Federal delegou a Lei Complementar nº 116/2003  

a competência para regulamentar o ISSQN. O seu art. 1º, por sua vez, é claro ao  

revelar que o fato gerador do ISSQN é a prestação de serviços, consistindo-se numa  

obrigação de fazer.  

Ademais, a LC nº 116/2003 traz uma lista de rol taxativo quanto aos serviços  que 

incidem em sede de ISSQN. Deste modo, o ponto 16.02, que preconiza a respeito  da 

incidência do referido imposto a outros serviços de transporte de natureza  municipal 

deve ser destacado. Neste enquadro, a lei engloba tanto os serviços  públicos como os 

privados.  

Ora, Vossa Excelência, trata-se de situação em que claramente existe uma  

prestação de serviço, embasada numa obrigação de fazer, isto é, cabe ao  

transportador, após retribuição, deslocar o transportado ao lugar por ele desejado.   

Inclusive, por meio do Tema 29613, de repercussão geral, o STF manifestou-se 

alegando a possibilidade de interpretação extensiva dos serviços listados na LC nº  

Assim, ao realizar o enquadramento fático-jurídico do caso versado, acrescido do 

novel entendimento do STF quanto ao tema, considera-se que a atividade da 

Requerente deve justificar a autuação realizada.  

Daí a razão pela qual se afirma que a classificação da atividade 

                                                     
 
13  Descrição do Tema 296, STF: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 150, I; e  
156, III, da Constituição Federal, o caráter taxativo, ou não, da lista de serviços sujeitos ao Imposto  
sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, de que trata o aludido art. 156, III, que outorga competência  
aos Municípios para instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art.  
155, II, definidos em lei complementar e, por conseguinte, a constitucionalidade, ou não, da cobrança  
116/2003, prevalecendo o entendimento da relatora do caso, Ministra Rosa Weber: “É  taxativa a lista 
de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição  Federal, admitindo-se, 
contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes  aos serviços elencados em lei em razão 
da interpretação extensiva”.  
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desempenhada  pela empresa é de suma importância, uma vez que afasta o 

enquadramento da  respectiva atividade ser considerada uma locação de bem móvel. 

Como é cediço, a  locação de bem móvel não incide ISSQN, de acordo com a Súmula 

Vinculante nº 31  do STF.   

Entretanto, em nenhum momento a Requerente cede diretamente o veículo  

para que o cliente venha a se locomover por toda a cidade, mas apenas, vem a  

transportar esse cliente de um determinado local ao outro, previamente contratado 

no  momento em que o usuário solicita a chamada do veículo.  

Sendo assim, é imperioso que na locação de bem móvel, além de constar o 

expresso uso e gozo por parte do cedente, deve-se atentar à realizada econômica 

que  a empresa se sujeita, o que não ocorre no caso em concreto, tendo em vista que 

o  usuário do serviço apenas utiliza-se do veículo para chegar ao seu local de 

encontro,  após ter realizado o pagamento do serviço, fundando na obrigação de 

fazer.  

Em julgamento datado em 19 de junho de 1987, a 2ª turma do STF consolidou 

seu entendimento acerca do tema, ao diferenciar as atividades de obrigação de fazer 

e dar, com a caracterização ou não do contrato de locação.  

Segue a ementa14:  

 

TRIBUTÁRIO. ISS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. O QUE SE DESTACA,  'UTILITATIS 

CAUSA, NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, NÃO E APENAS  O USO E GOZO DA COISA, MAS 

SUA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE  UM SERVIÇO. LEVA-SE EM CONTA A REALIDADE 

ECONÔMICA, QUE E  A ATIVIDADE QUE SE PRESTA COM O BEM MOVEL, E NÃO A MERA  

OBRIGAÇÃO DE DAR, QUE CARACTERIZA O CONTRATO DE LOCAÇÃO,  SEGUNDO O 

ARTIGO 1188 DO CÓDIGO CIVIL. NA LOCAÇÃO DE GUINDASTES, O QUE TEM RELEVO E A 

ATIVIDADE COM ELES  DESENVOLVIDA, QUE ADQUIRE CONSISTENCIA ECONÔMICA, DE  

MODO A TORNAR-SE UM INDICE DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.  

 

De todo modo, em resumo, requer-se que a atividade empresarial seja 

enquadrada sob o contrato de transporte, com a posterior incidência do ISSQN.  

                                                     
14 Recurso Extraordinário 112.947/ SP – São Paulo. Min. Relator. Carlos Madeira. 
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II.E. DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO  

 

Com o advento de novas tecnologias, a sociedade tem alterado sua dinâmica 

de funcionamento. De tal forma, nos últimos anos temos nos deparado com novos 

tipos de negócios os quais por meio de plataformas digitais e aplicativos tem  

aumentado a interação entre pessoas.  

Na intermediação, a empresa intermediadora não assume a responsabilidade 

pelo serviço em nome próprio, age apenas como agenciadora, aproximando as partes  

envolvidas no negócio.15 

No âmbito do Direito Civil, o serviço de intermediação é refletido no conceito 

de agenciamento, que encontra disposição expressa em seu artigo 710:   

“Art. 710. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não  

eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta  de outra, 

mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona  determinada, 

caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua  disposição a coisa a 

ser negociada.”  

Silvio Venosa, ao citar Pontes de Miranda, dispõe que “agenciar não é fazer 

negócio, não é concluir contratos ou outros negócios jurídicos, mas simplesmente 

promovê-los a bom termo, em favor do dono do negócio”16.   

Nesse sentido, a intermediação consiste na aproximação entre duas ou mais 

pessoas que possuem a intenção de realizar um negócio jurídico.   

No caso em tela, o aplicativo, usado pelo proprietário do veículo, permite  

apenas disponibilizá-lo para atender a chamadas de terceiros, para, mediante  

remuneração, transportá-los dentro dos limites do Município. Nota-se que faz 

presença de dois personagens: o proprietário do veículo e o terceiro interessado no 

serviço de transporte. Por esse pressuposto, o responsável pelo aplicativo faz a 

intermediação entre ambas as partes. Sendo responsável por intermediar o contato 

com os passageiros e o pagamento.   

                                                     
15 <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=43992
>.  Acesso em 14 de setembro de 2020.  
16  VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Contratos em espécie. 11ª edição. São Paulo: Editora Atlas,  
2011, vol. 3, p. 317. 
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Analisando por uma perspectiva contratual, a relação negocial entre as partes 

gera a seus participantes uma obrigação (pacta sunt servanda17). A prestação de 

serviço é a atividade prometida do prestador.   

O ISSQN, de competência dos Municípios, tem como fato gerador a prestação 

de serviços relacionados na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar N.º  

116/2003 e Lei Complementar em caráter municipal.  

A materialidade do ISS (Imposto Sobre Serviço) refere-se a uma prestação de 

serviço, compreendendo um negócio jurídico pertinente a uma obrigação de fazer. A 

obrigação de fazer concerne a prestação de uma utilidade ou comodidade a terceiro, 

de modo personalizado e incindível.18  

 

III. DOS PEDIDOS  

 

Diante dos fatos expostos, resta claro e incontroverso a incidência de Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza nos termos do dispositivo municipal em sua 

alíquota e critérios presentes. Pois se evidenciou a presença de todos os requisitos 

necessários para a devida aplicação do tributo.   

Motivo pelo qual as atividades de transporte de passageiros realizada pela 

requerente, por meio de solicitação via smartphone e consequente embarque e 

desembarque do passageiro coadunam com o estabelecido na legislação decorrente 

da prestação de serviço.   

Ao fim, o Município postula e aguarda a negativa quanto ao Recurso  

Extraordinário apresentado pela Requerente, reconhecendo a legislação  

constitucional e infraconstitucional que zelam pelo estabelecimento do tributo. 

Motivo pelo qual clama pelo:  

a. Reconhecimento quanto a constitucionalidade e legalidade da tributação 

decorrente da prestação de serviço amparada por legislação antecedente ao fato 

gerador.   

                                                     
17 Pode ser traduzido como a força obrigatória que os pactos, contratos ou obrigações assumidas 
devem ser respeitados. Parte do pressuposto em que o que foi celebrado foi por iniciativa das partes, 
dotando de autonomia da vontade. Assim cabe a eles cumprir o que foi estabelecido. 18 PAULSEN, 
Leandro. Impostos: Federais, estaduais e municipais. Porto Alegre: Livraria do Advogado  Editora, 2004.  
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b. Reconhecimento do fato gerador incidente para com a prestação de serviço 

de transporte realizado, zelando pela legalidade da incidência do  tributo.   

Nestes termos, pede-se deferimento.  

Local, data  

Advogado  

OAB/UF Nº (...) 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) DO COLENDO SUPREMO  TRIBUNAL 

FEDERAL  

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº __________________  

RECORRENTE: VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA  

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE XXX  

 

I. DOS FATOS  

 

A sociedade empresária VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA, ora  

Recorrente, realizou a compra de carros autônomos de nível SEA 5 1 que se 

movimentam por  conta própria a partir do monitoramento ativo do ambiente 

utilizando sensores ultrassônicos,  sensores a laser e sistema de radar. Os 

automóveis foram adquiridos para prestar serviços de transporte no Município, ora 

recorrido, por meio de uma plataforma virtual, disponível para smartphones. A 

solicitação de um veículo ocorre com a indicação do local de embarque e o seu 

destino. Então, o veículo automatizado chega na casa do usuário em instantes e o 

transporta até o local indicado, utilizando como base de cálculo da cobrança a 

distância percorrida e o tempo despendido. O pagamento é efetuado pelo cartão de 

crédito previamente cadastrado na plataforma.  

Assim, no dia 30/06/2021 a Recorrente foi autuada pelo Município, com 

fundamento no item 16 da Lei Complementar nº 116/2003, pelo não recolhimento 

aos cofres públicos do valor  correspondente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS), uma vez que presta  serviços de transporte municipal utilizando seus 

                                                     
1 O nível de autonomia dos veículos é classificado de 1 a 5, sendo 1 o mais baixo, e 5 o mais avançado. 
Cf. “Carro  autônomo ou quase? Conheça os níveis de autonomia”. Revista Auto Esporte, Editora Globo, 
2017. Disponível  em: <https://revistaautoesporte.globo.com/Noticias/noticia/2017/10/carro-
autonomo-ou-quase-conheca-os niveis-de-autonomia.html>. Acesso em: 12/09/2020.  
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carros autônomos.    

Diante disso, a Recorrente ajuizou ação anulatória no Tribunal de Justiça do 

Estado onde se localiza o Município, requerendo que seja reconhecido seu direito de 

afastar a incidência do ISS sobre sua operação. Como decorrência, teve seus pedidos 

julgados improcedente em Primeira e Segunda Instância ordinária.  

Indignada com as decisões proferidas, a sociedade empresária VÁ E VOLTE 

PARA UMA VIDA NÃO LTDA interpôs o presente Recurso Extraordinário, que foi 

admitido e teve reconhecida sua repercussão geral, apesar das decisões recorridas 

estarem em consonância com  o entendimento desta Corte, demais órgãos do Poder 

Judiciário e da doutrina especializada.  Assim, conforme argumentos que serão 

reiterados, deve-se manter o Acórdão recorrido na integralidade, com consequente 

não provimento do recurso.  

 

II. A INCIDÊNCIA DE ISS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL A) A 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL  

 

A Constituição da República trouxe, em seu artigo 6º, o rol de direitos sociais 

que integram a esfera do cidadão brasileiro, dentre os quais expressamente consta 

o transporte.  

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o  trabalho, a moradia, 

o transporte, o lazer, a segurança, a previdência  social, a proteção à maternidade e 

à infância, a assistência aos  desamparados, na forma desta Constituição. 

(destacamos)  

A previsão está em consonância com a fruição de direitos e liberdades 

individuais, que  constituem o núcleo básico de garantias de cada indivíduo. Trata-

se de direito fundamental de  segunda geração que compõe, portanto, o rol de 

cláusulas pétreas, cuja imutabilidade assegura  uma maior proteção constitucional 

e funciona como núcleo rígido da Constituição que não  admite reforma.2 Nesse 

                                                     
2    Especificamente sobre o tema, o Professor Bernardo Gonçalves: “[c]erto é que essa Emenda 
Constitucional (EC  nº 90, de 2015) foi aprovada tendo como motivo a concepção de que a qualidade 
do transporte público tem  influência direta em outros aspectos da vida dos cidadãos. Portanto, o 
fundamento reside na assertiva de que a falta de transporte adequado prejudica o desenvolvimento 
da educação, saúde, trabalho, alimentação e até mesmo do lazer da população. Com isso, faz-se 
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sentido, o transporte tem o condão de assegurar o acesso ao local de  trabalho, ao 

lazer, aos serviços de saúde, à educação e até mesmo aos direitos políticos. Sua  

essencialidade se desdobra na dimensão formal, traduzida como a aplicabilidade 

imediata, que  vincula os agentes públicos e até mesmo aqueles privados 

interessados na prática do serviço de  transporte, e na dimensão material como limite 

ao poder de reforma da Constituição.  

É tão relevante no que diz respeito às liberdades individuais e direitos sociais 

que a Constituição atribuiu competência privativa da União para legislar sobre 

transporte.  

Art. 21. Compete à União:  

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive  habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos;  

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:  

IX - diretrizes da política nacional de transportes;  

XI - trânsito e transporte.  

Portanto, tem reconhecida a natureza de serviço essencial e deve ter tratativa 

compatível  com sua relevância.  

Além disso, decorre da própria Constituição a classificação de transporte em 

público ou privado, individual ou coletivo. Isso porque ela menciona, em seu artigo 

30, inciso V,3que será competência do Município organizar e prestar os serviços 

públicos de interesse local, inclusive  o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial. Nesse sentido, o que se entende como transporte público é aquele aberto 

à sociedade em geral, sem a discriminação do público alvo do serviço. Em 

contraponto, o privado é aquele cujos passageiros pertençam a um grupo específico 

escolhido pelo prestador de serviço. No tocante à distinção entre o coletivo e o 

                                                     
necessário que o poder público, bem como as concessionárias de serviço de transporte tenham um 
olhar mais atento para a necessidade vital básica de quem mora, por exemplo, nas periferias das 
grandes cidades ou nas cidades do interior em que, também a título de exemplo, escolas e hospitais 
são de  difícil acesso sobretudo para as parcelas mais pobres da população.” (FERNANDES, Bernardo 
Gonçalves. Curso  de Direito Constitucional. 12ª ed. rev. atu. e amp. Salvador: JusPodivn, 2020. p. 
904-905.) 
3 Art. 30. Compete aos Municípios: V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem 
caráter essencial; 
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individual, salienta-se que o primeiro se destina ao transporte de um passageiro ou 

pequeno grupo a um local específico de interesse deles. Lado outro, o transporte 

coletivo pressupõe a abertura do serviço à uma quantidade maior de pessoas cujos 

destinos finais não necessariamente coincidem e cuja contraprestação em dinheiro 

é individualizada. Tais conceitos estão definidos na Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 

2012 (Institui a Política Nacional  de Mobilidade Urbana).  

Na legislação infraconstitucional, encontra-se a regulamentação mais 

extensa do serviço de transporte. A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui 

as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, traz em seu artigo 3º as 

diferenças quanto aos modos de  transporte (§1º: motorizados e não motorizados), 

quanto ao objeto (§ 2º, I: de passageiros e de cargas),  quanto à característica do 

serviço (§ 2º, II: coletivo e individual) e quanto à sua natureza (§ 2º, III:  público e 

privado).  

Nesse contexto, importante considerar que o transporte, plural em suas 

modalidades, não está preso às formas já experimentadas. O desenvolvimento 

tecnológico tem renovado aquilo que entendemos como transporte - e continuará a 

fazê-lo, desde o ingresso de carros automáticos no mercado, a inserção de 

tecnologias que facilitam o serviço, como os GPS, que traduzem aumento da 

segurança, como os airbags, e até mesmo a renovação da forma de prestação do 

serviço de transporte, com destaque para os aplicativos.   

No tocante à incidência tributária, verifica-se que a Constituição repartiu 

competências, e essa outorga de competência para a instituição de tributos foi 

conferida de forma taxativa, em conformidade com a estrutura federativa que 

assume o Estado nacional. Conforme explica a  Profa. Titular de Direito Tributário e 

Financeiro da Universidade Federal de Minas Gerais  (UFMG), por não haver 

hierarquia entre os entes nacionais, não pode existir relação de supra ordenação de 

um poder parcial sobre o outro. “Há sim a subordinação das três ordens parciais a 

uma ordem jurídica total, ou nacional, que corresponde à parcela de poder não 

partilhada entre as distintas esferas estatais.”4 Logo, para garantir a autonomia dos 

                                                     
4 DERZI, Misabel Abreu Machado. Notas de atualização In: BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário 
Brasileiro - 11ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 76. 
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entes federados, cada um  deles possui um rol específico de espécies tributárias as 

quais poderá instituir.   

No caso dos Municípios, foi concedida a aptidão constitucional para instituir 

impostos sobre serviços de qualquer natureza, definidos em lei complementar, com 

exceção daqueles compreendidos no artigo 155, II da Magna Carta: Art. 156. 

Compete aos Municípios instituir impostos sobre: III - serviços de qualquer natureza, 

não compreendidos no art. 155, II,  definidos em lei complementar. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional  nº 3, de 1993).  

Ensina o Prof. Sacha Calmon que a lei complementar possui a função de 

definir os serviços sujeitos à incidência de imposto (art. 156, III), fixar suas alíquotas 

máximas e mínimas, excluir as exportação de serviço da cobrança do tributo e 

regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais devem 

ser concedidos e revogados  (art. 154, I)5.  

Registre-se que a primeira lista de serviços tributáveis pelo ISS, no 

ordenamento jurídico brasileiro, foi instituída pelo Decreto-Lei 406, de 1968, 

posteriormente alterado e, por fim, substituído pela Lei Complementar 166, de 2003, 

editada nos limites constitucionais,  elencando em seu Anexo as hipóteses de 

incidência do imposto. Nesse sentido, de acordo com o artigo 1º da Lei 

Complementar 166/2003, haverá a incidência do imposto sobre as atividades 

previstas na Lista Anexa, ainda que esse serviço não seja a atividade preponderante 

do prestador.  

O serviço de transporte municipal consta entre as hipóteses elencadas, como 

pode ser verificado:  

 

16 – Serviços de transporte de natureza municipal.  

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário,   

ferroviário e aquaviário de passageiros. (Redação dada pela Lei  Complementar nº 157, 

de 2016) 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. (...) (destacamos)  

 

Salienta-se que o transporte municipal deve ser entendido como aquele que 

                                                     
5 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro - 17 ed. - Rio de Janeiro: 
Forense, 2020,  p. 72.  
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se restringe aos limites do município, haja vista a competência estadual para 

instituição e cobrança do ICMS sobre o transporte intermunicipal.  

No que tange às modalidades de transporte, denota-se que a Lei nº 12.587, 

de 3 de janeiro de 2012, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, alterada pela Lei nº 13.640, de 2018, trouxe expressamente a hipótese do 

transporte realizado pelos aplicativos. Veja:  

Art. 4º. Para os fins desta Lei, considera-se: X - transporte remunerado privado 

individual de passageiros: serviço  remunerado de transporte de passageiros, não 

aberto ao público, para a  realização de viagens individualizadas ou compartilhadas 

solicitadas  exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou  

outras plataformas de comunicação em rede. (Redação dada pela Lei nº  13.640, de 

2018) (destacamos)  

Quando da publicação do referido dispositivo legal, não havia no mercado a 

disponibilização de carros autônomos para a prestação do referido serviço. Todavia, 

por uma perspectiva negocial, a única distinção entre as duas modalidades é a 

presença de um motorista. Assim, podemos observar que a lei reconhece a 

possibilidade de novas formas de prestar o  serviço de transporte, demonstrando que 

essa atividade não está restrita aos modelos  tradicionais.   

Já pela perspectiva tributária, o que podemos extrair dos fatos é que uma 

pessoa jurídica, constituída por pessoas naturais em uma sociedade limitada, presta 

serviços de transporte municipal por meio de seus carros autônomos, comprados 

exclusivamente para esse fim, sem recolher o devido imposto para os cofres 

públicos, uma vez que a ausência de um motorista contratado não desnatura a 

operação realizada.  

Portanto, é certo que o Município, ora Recorrido, institui devidamente a 

cobrança do ISS, de forma que a exação tem respaldo constitucional e 

infraconstitucional.  
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B) O CONCEITO DE SERVIÇO  

 

B.I) A OBRIGAÇÃO DE FAZER NOS SERVIÇOS COMPLEXOS E A  DISPONIBILIZAÇÃO 

DE UMA UTILIDADE 

 

Em verdade, a Constituição Federal não é responsável por definir conceitos 

fechados na seara tributária, mas cuidou especificamente de disciplinar as 

competências e princípios para nortearem a matéria. Nesse sentido, muito se 

discutiu acerca do artigo 156, III da Constituição, porquanto trouxe a expressão 

“serviço de qualquer natureza” como elemento central do imposto  de competência 

municipal.  

O próprio Supremo Tribunal Federal tem evoluído em seu entendimento 

quanto ao alcance do termo, principalmente a fim de que haja uma leitura mais 

sistemática e não apenas  a apreciação estanque com relação ao artigo 110 do 

Código Tributário Nacional (CTN). Esclarece o Prof. Sacha Calmon:  

(...) forçoso observar que o STF, paulatinamente, vem superando a distinção   

clássica entre obrigações de dar e obrigações de fazer para efeito da incidência do 

imposto municipal em tela (ISS). Afirma-se que “a classificação das obrigações de 

‘dar’, ‘fazer’ e ‘não fazer’, tem cunho eminentemente civilista   

[...] não é a mais apropriada para o enquadramento dos produtos e serviços   

resultantes da atividade econômica, pelo que deve ser apreciada cum grano  salis.6  

Para compreender o desenvolvimento que marcou o mais recente 

posicionamento desta Corte, é fundamental resgatar o histórico de decisões que 

marcaram o assunto.  

A primeira teoria consagrada pelo STF cunhou a distinção utilizada pelo 

Direito Civil e adotada pela doutrina acerca de serviço sujeito à incidência tributária, 

impondo-lhe a imprescindibilidade da atividade humana. Noutras palavras, era 

definido como um bem econômico imaterial ligado umbilicalmente com a obrigação 

de fazer.  

                                                     
6  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 17 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020.  p.249. 
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Nesse sentido, destaca-se o julgamento do Recurso Extraordinário 

116.121/SP, de maio de 2001, de relatoria do Ministro Octavio Gallotti. Na 

oportunidade, o Ministro Marco Aurélio divergiu do Eminente Ministro Relator e, 

acompanhado pela maioria do Tribunal, reconheceu a inconstitucionalidade da 

incidência do ISSQN sobre a locação de bens móveis porquanto seriam 

caracterizadas pela obrigação de dar, enquanto os serviços seriam delimitados 

necessariamente pela obrigação de fazer, observados os conceitos de Direito 

Privado, consoante o artigo 110 do CTN7.  

Apenas à título de exemplificação, é transcrito pequeno excerto do voto do 

Ministro Marco Aurélio e a ementa de um acórdão paradigmático sobre a questão:  

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. (Voto do Ministro Marco Aurélio no julgamento do RE 116.121/SP, f. 4.)  

TRIBUTO - FIGURINO CONSTITUCIONAL. A supremacia da Carta Federal é 

conducente a glosar-se a cobrança de tributo discrepante daqueles nela previstos. 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CONTRATO DE  LOCAÇÃO. A terminologia 

constitucional do Imposto sobre Serviços revela  o objeto da tributação. Conflita com 

a Lei Maior dispositivo que imponha o tributo considerado contrato de locação de 

bem móvel. Em Direito, os  institutos, as expressões e os vocábulos têm sentido 

próprio, descabendo  confundir a locação de serviços com a de móveis, práticas 

diversas regidas  pelo Código Civil, cujas definições são de observância inafastável - 

artigo 110  do Código Tributário Nacional. (STF, Tribunal Pleno. Recurso 

Extraordinário 116.121/SP, Relator Ministro Octavio Gallotti, Relator para acórdão 

Ministro Marco Aurélio, julgado em  11/10/2000, DJ 25/05/2001)  

Apesar de esse ter sido o posicionamento majoritário do Supremo Tribunal 

Federal à época, é importante destacar a discordância dos Ministros Octavio Gallotti, 

Carlos Velloso, Ilmar Galvão, Nelson Jobim e Maurício Corrêa acerca da matéria, 

especialmente porque a Constituição traz a expressão “serviços de qualquer 

                                                     
7 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. 
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natureza, definidos em lei complementar”.  

Em 2010, foi proferido novo acórdão paradigmático, no julgamento do RE 

592.905/SC, que versava sobre a constitucionalidade da incidência do ISSQN nas 

operações de leasing financeiro e lease-back. Na oportunidade, a Suprema Corte 

decidiu pela incidência da exação     por considerar que a lei complementar não traria 

a definição do que é serviço, mas apenas a  declararia para fins de incidência de ISS.  

 

É ver o pequeno recorte do voto do então Relator Ministro Eros Grau e a emenda do  

julgado: Em síntese, há serviços que, para efeitos do inciso III do artigo 156 da  

Constituição, que, por serem de qualquer natureza, não consubstanciam típicas 

obrigações de fazer. Raciocínio adverso a este conduziria à afirmação de que haveria 

serviço apenas nas prestações de fazer, nos termos que define o direito privado. Note-

se, contudo, que a afirmação como tal faz tábula rasa da expressão “de qualquer 

natureza”, afirmada no texto da Constituição. Não me  excedo ao lembrar que toda 

atividade de dar consubstancia também um fazer e há inúmeras atividades de fazer que 

envolvem um dar. (Voto do Ministro Eros Grau no julgamento do RE 592.905/SC, f. 10.) 

(destacamos).  

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS.   

ARRENDAMENTO MERCANTIL. OPERAÇÃO DE LEASING   

FINANCEIRO. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. O  arrendamento mercantil 

compreende três modalidades, [i] o leasing  operacional, [ii] o leasing financeiro e [iii] o 

chamado lease-back. No primeiro  caso há locação, nos outros dois, serviço. A lei 

complementar não define o  que é serviço, apenas o declara, para os fins do inciso III do 

artigo 156 da  Constituição. Não o inventa, simplesmente descobre o que é serviço para 

os  efeitos do inciso III do artigo 156 da Constituição. No arrendamento mercantil  (leasing 

financeiro), contrato autônomo que não é misto, o núcleo é o financiamento, não uma 

prestação de dar. E financiamento é serviço, sobre o qual o ISS pode incidir, resultando 

irrelevante a existência de uma compra nas hipóteses do leasing financeiro e do lease-

back. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, Tribunal Pleno. Recurso 

Extraordinário 592.905/SC. Relator Ministro Eros Grau, julgado em 02/12/2009, 

Repercussão Geral – Mérito. DJe-040, divulgado em 04/03/2010, publicado em 

05/03/2010.) 

 

Especificamente sobre esse julgado, importante observar a tendência adotada 

por este Supremo Tribunal Federal em esmiuçar as operações de leasing 
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distinguindo aquela  modalidade cuja obrigação de fazer estava presente de alguma 

forma, ainda que residual.  

Parte da doutrina, já consolidada na clara distinção entre a obrigação de dar e 

de fazer  como núcleo central para a incidência do ISS, foi categórica ao afirmar os 

novos rumos do  entendimento da Suprema Corte, sinalizando o abandono da 

necessidade de prevalência da  obrigação de fazer para consubstanciar prestação 

de serviço.  

Em 2017, ao apreciar o Recurso Extraordinário 651.703/PR, foi renovado,  

acertadamente, o entendimento da Suprema Corte, que decidiu pela incidência de ISS 

para as  operadoras de planos privados de assistência à saúde nos termos do voto 

do Ministro Relator  Luiz Fux, vencido o Ministro Marco Aurélio. A decisão se ancora 

na leitura sistemática dos  artigos 1098e 110 do CTN, trazendo à baila uma mitigação 

do protagonismo da obrigação de  fazer como elemento essencial do serviço a ser 

tributado. Em outras palavras, não houve verdadeiro rompimento com a noção 

anterior de que o serviço representa uma obrigação de fazer, mas diante do aumento 

da complexidade nas atividades empresariais, provocado pelo desenvolvimento 

tecnológico e também pela natural evolução das relações sociais, foi adotado como 

núcleo para a caracterização de um serviço a geração de uma utilidade pela execução 

da atividade do contribuinte.  

Confira-se pequeno trecho da ementa do acórdão:  

 

18. O artigo 156, III, da CRFB/88, ao referir-se a serviços de qualquer natureza não os 

adstringiu às típicas obrigações de fazer, já que raciocínio adverso conduziria à 

afirmação de que haveria serviço apenas nas prestações de fazer, nos termos do que 

define o Direito Privado, o que contrasta com a maior amplitude semântica do termo 

adotado pela constituição, a qual inevitavelmente leva à ampliação da competência 

tributária na incidência do  ISSQN. (...). 20. A classificação (obrigação de dar e obrigação 

de fazer) escapa à ratio que o legislador constitucional pretendeu alcançar, ao elencar os  

serviços no texto constitucional tributáveis pelos impostos (v.g., serviços de 

comunicação – tributáveis pelo ICMS, art. 155, II, CRFB/88; serviços financeiros e 

                                                     
8   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. 
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securitários – tributáveis pelo IOF, art. 153, V, CRFB/88; e, residualmente, os demais 

serviços de qualquer natureza – tributáveis pelo ISSQN, art. 156. III, CRFB/88), qual seja, 

a de captar todas as atividades empresariais cujos produtos fossem serviços sujeitos a 

remuneração no mercado. 21. Sob este ângulo, o conceito de prestação de serviços não 

tem por premissa a configuração dada pelo Direito Civil, mas relacionado ao 

oferecimento de uma utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades 

materiais ou imateriais, prestadas com habitualidade e intuito de lucro, podendo estar 

conjugada ou não com a entrega de bens ao tomador.  

(STF, Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário 651.703, Relator Ministro Luiz   

Fux, julgado em 29/09/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral –  

Mérito. DJe-086, divulgado em 25/04/2017, publicado em 26/04/2017.   

Disponível em: Acesso em: 9 set. 2020) (destacamos).  

 

Por fim, em recentíssimo julgamento do RE 603.136/RJ, que ocorreu 

29.5.2020, o Supremo Tribunal Federal manteve o posicionamento que resgata a 

importância da obrigação de fazer atrelando-a à geração de uma utilidade.  

O Ministro Relator Gilmar Mendes, no brilhantíssimo voto proferido no 

julgamento consignou “a mim parece que a velha distinção entre as ditas obrigações 

de dar e fazer não  funciona como critério suficiente para definir o enquadramento 

do contrato de franquia no  conceito de “serviço de qualquer natureza, previsto no 

texto constitucional” 9 . Assim, claramente há uma evolução no sentido de 

compreender a natureza complexa envolta na  prestação do serviço, havendo de se 

falar em incidência do ISS ainda que a obrigação de fazer  não seja a grande 

protagonista da atividade.  

Recurso extraordinário com repercussão geral. Tema 300. 2. Tributário.  Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 3. Incidência sobre contrato de franquia. 

Possibilidade. Natureza híbrida do contrato de franquia. Reafirmação de 

jurisprudência. 4. Recurso extraordinário improvido.  

O posicionamento desta Corte não desborda do que sustenta a doutrina 

especializada.  Citando o também professor Aires Barreto, Sacha Calmon define que 

                                                     
9 Voto do Ministro Relator Gilmar Mendes no julgamento do RE 603.136/RJ, f. 10. (STF, Tribunal Pleno. 
RE 603.136, Relator Ministro Gilmar Mendes,  julgado em 29/05/2020, Processo Eletrônico 
Repercussão Geral – Mérito. DJe-149, divulgado em 15/06/2020, publicado em 16/06/2020.)  
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“serviço tributável é o desempenho de atividade economicamente apreciável, 

produtiva de utilidade para outrem,  porém sem subordinação, sob o regime de direito 

privado, com fito de remuneração”.10 

À vista disso, é evidente que a atividade desenvolvida pela ora Recorrente se 

trata de serviço de transporte municipal, ainda que não tenha a presença do 

motorista. Não restam dúvidas de que o objeto do negócio firmado entre a Recorrente 

e seus clientes é o transporte.  Além disso, não é sequer plausível sustentar ausência 

de atividade humana no desempenho de atividades que compõe a prestação. Basta 

perceber que a utilidade fornecida depende da manutenção do veículo, atualização 

do software, limpeza do automóvel, calibragem e abastecimento, entre outras 

atividades que sofrem diretamente a intervenção humana. Frise-se, sem esses 

fazeres humanos não há prestação do serviço de transporte, objeto de contratação 

entre as partes.   

Importante destacar eu o objeto do contrato é complexo, ou seja, envolve 

várias prestações de fazer para que haja efetiva entrega do que foi contratado pelo 

passageiro. Assim, observa-se a conjugação das atividades supramencionadas 

(manutenção do veículo, abastecimento, revisão periódica, guarda do automóvel, 

limpeza, atualização do software e  correção de possíveis falhas nos sensores, 

realização de contabilidade dos valores auferidos),  são intrínsecas ao transporte do 

passageiro e prestadas por humanos.   

Anota-se que o estágio de desenvolvimento tecnológico atual rompeu com os 

serviços puros e simples, incutindo aos mais variados setores a adoção dos serviços 

complexos, os quais dificultam a percepção de que há um fazer humano. Por isso a 

noção consagrada nos últimos  julgados da Suprema Corte, com grande destaque 

para a noção de utilidade, melhor atende ao  conceito de serviço. Especificamente 

quanto à atividade ora discutida, é patente que a obrigação de fazer reside no 

transportar ao local desejado, o qual também envolve outros fazeres já 

mencionados.   

Por isso, ainda que se entenda não haver prestação humana na etapa final do 

                                                     
10  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro - 17 ed - Rio de Janeiro: 
Forense, 2020. p.392 
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serviço complexo de transporte do passageiro oferecido pela Recorrente, é 

indubitável que ele existe em diversos momentos da cadeia de produção da utilidade 

transacionada. Isto é: o deslocamento do passageiro, sem que este adquira nenhum 

dos atributos de propriedade do veículo, só é possível, da forma como ofertada, por 

se tratar de um serviço complexo.   

 

B.II) DA TAXATIVIDADE DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003 - A 

POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA  

 

Superada a questão semântica a respeito de “serviços de qualquer natureza”, 

importa destacar o atual entendimento da Suprema Corte acerca da taxatividade da 

lista anexa da Lei  Complementar 116/2003. Ficou decidido, no recentíssimo 

julgamento do Recurso Extraordinário 784.439/DF, com repercussão geral 

reconhecida, ou seja, de aplicabilidade compulsória, que “é taxativa a lista de 

serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, 

admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos 

serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”.  

Nessa esteira, ao decidir pela taxatividade da lista de serviços, o Supremo 

Tribunal Federal também consignou a possibilidade de interpretação extensiva da 

descrição dos itens previstos, sobretudo para reconhecer que a legislação não está 

adstrita àquelas formas de prestação de serviço tradicionais, abarcando também os 

serviços congêneres.  

A decisão desta Corte se pauta na impossibilidade de que o legislador venha 

a prever os serviços que, com alguma inovação, ainda pertençam aos mesmos 

grupos discriminados na Lei  Complementar 116/2003. Nesse viés, apenas é 

investida nova roupagem ao serviço já previsto expressamente na legislação 

correspondente, não havendo de se falar em um serviço disruptivo.   

É ver que o Supremo Tribunal Federal subsidia a atividade administrativa do 

Estado frente ao desenvolvimento de formas inovadoras que se enquadram nas 

modalidades de serviço previstas, o que, frise-se, não significa amparar qualquer 

leitura do administrador público, sobretudo na seara tributária, cuja incidência 
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reclama o princípio da legalidade estrita.  

Nas lições de Sacha Calmon:  

 

STF e STJ mantêm firme a tese de que é taxativa, embora admitam  interpretação 

extensiva dos itens que a compõem para enquadrar serviços que lhes sejam correlatos. 

Tanto é assim que este último Tribunal, referindo-se ao Decreto-lei nº 406/68 (diploma 

precedente à Lei Complementar nº 116/2003, porém ainda com dispositivos em vigor), 

estatuiu, sob a sistemática dos  recursos repetitivos - REsp 1.111.234/PR, Rel. Min. Eliana 

Calmon (Tema nº  132) - nos seguintes termos: “[...] é taxativa a lista de serviços anexa 

ao  Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes 

apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para 

serviços congêneres”. Tal entendimento, inclusive, culminou na edição da Súmula nº 424 

por aquela Corte: “É legítima a incidência de ISS  sobre os serviços bancários congêneres 

da lista anexa ao DL nº 406/1968 e à  LC nº 56/1987”.11  

 

À vista disso, cediço que a prestação do serviço de transporte não está 

necessariamente relacionada com a modalidade mais tradicional, mas abarca, pela 

interpretação extensiva, aquelas formas ditas inovadoras de prestar o mesmo 

serviço, tal como a prestação por meio de carros autônomos.  

Assim, como restará demonstrado, não há dúvidas acerca do enquadramento 

da atividade prestada como serviço de transporte, sendo regular e constitucional a 

exação.  

 

C) O SERVIÇO DE TRANSPORTE  

 

O conceito de serviço cunhado pelo Supremo Tribunal Federal envolve a 

obrigação de fazer humano e a consequente geração de uma utilidade. Nesse 

sentido, verifica-se que a Recorrente presta efetivo serviço porquanto o objeto 

negociado é o deslocamento ao destino final, que corresponde à uma obrigação de 

fazer, além de constituir em sua complexidade outros fazeres humanos 

indissociáveis da prática do serviço.  

                                                     
11  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 17 ed. Rio de Janeiro: 
Forense,  2020. p.250 
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Assim, como supramencionado, especialmente no voto do Ministro Luiz Fux 

ao julgar o RE 651.703/PR, a definição de serviço para fins tributários não se sujeita 

àquilo que é serviço para o regramento civilista. Não obstante, o Direito Civil ainda 

fornece bases seguras para identificar, em serviços complexos, a utilidade que está 

sendo transacionada, no caso, o  transporte.  

A doutrina civilista é unânime na caracterização de serviço de transporte pela 

conjugação de dois elementos, a saber, (I) a condução de coisas ou pessoas para o 

destino final e (II) a remuneração – elemento mercantil que distingue o mero 

transporte privado.  

Nas lições de Caio Mário: O contrato de transporte é aquele pelo qual alguém 

mediante retribuição se obriga a receber pessoas ou coisas (animadas ou 

inanimadas) e leva-las até o lugar do destino, com segurança, presteza e conforto 

(Código  Civil, art. 730).12  

Nos termos do Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002):  

Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, 

a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas.  

Especificamente acerca do serviço de transporte de pessoas, explica Caio 

Mário que “o transportador obriga-se, essencialmente, a conduzir a pessoa, de um 

local para outro, em tempo certo e previamente estabelecido no horário publicado, 

ou segundo o estipulado (Código Civil, art. 737), e a coberto de riscos (art. 734)”13.  

Ora, fica evidente que todas características do serviço de transporte 

permanecem na atividade da Recorrente, ainda que para isso sejam utilizados carros 

autônomos. A ausência de motorista não desnatura a atividade, inclusive pela 

perspectiva civilista, e a atividade humana,  aqui, se concentra na administração da 

pessoa jurídica e manutenção dos veículos inteligentes.  

No tocante à responsabilidade civil, decorrente da prestação do serviço de 

transporte, destacam-se as hipóteses previstas nos artigos 73414, 73515 e 74116 do 

                                                     
12  MÁRIO, Caio. Instituições do Direito Civil: contratos. 20ª ed. São Paulo: Forense, 2016. p.216.  
13 MÁRIO, Caio. Instituições do Direito Civil: contratos. 20ª ed. São Paulo: Forense, 2016. p. 218 
14   Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas 
bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.  
15  Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é 
elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.  
16 Art. 741. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda 
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Código Civil, que englobam o dever do prestador de indenizar por todos os danos 

causados aos passageiros e suas bagagens e o dever de efetivamente levar a pessoa 

transportada ao seu destino final. Portanto,  essa responsabilidade é objetiva ou 

contratual, não sendo elidida com a culpa exclusiva de  terceiro, tendo sobre ele 

apenas o direito de regresso.   

Ademais, quanto aos efeitos do serviço de transporte, salienta-se que não é 

transferida a posse ou propriedade do bem móvel ao contratante. Esse elemento é 

facilmente perceptível, uma vez que não há tradição do veículo automotor, tampouco 

exercício de fato de qualquer dos poderes inerentes à propriedade, como preleciona 

o artigo 1.196 do Código Civil17.   

À vista disso, evidente não se tratar de locação de bem móvel, mas da 

prestação do serviço de transporte, veja só:  

1. O que oferece a Sociedade Empresária é o deslocamento dos passageiros 

até o destino desejado, mediante contraprestação em dinheiro calculada em razão 

do tempo e da distância, nos mesmos moldes do artigo 730 do Código Civil.  

2. No tocante ao abastecimento, manutenção do veículo, responsabilidade por 

danos, acidentes, atrasos, esses são integralmente custeados pela Empresa, de 

forma que se verifica a mesma responsabilidade civil prevista nos artigos do CC.  

3. Não há transferência da posse do veículo automotor para o passageiro 

porquanto não há tradição do bem, nem exercício de qualquer poder inerente à 

propriedade, conforme previsto nos artigos 1.196 do CC e seguintes.   

4. Ante a ausência de posse, verifica-se que a autonomia do passageiro é 

restrita. Assim, a escolha do trajeto não é ilimitada, uma vez que é conferida ao 

veículo a negativa da rota sugerida pelo passageiro, ainda que aconteça em 

hipóteses discriminadas pela sociedade empresária. Essa autonomia limitada é 

característica do serviço de transporte porque não ocorre tradição do bem móvel  e 

não há posse pelo passageiro.   

                                                     
que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em 
outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua 
custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a 
espera de novo transporte.  
17 Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum 
dos poderes inerentes à propriedade. 
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5. A posse plena pela Sociedade Empresária é facilmente verificada uma vez 

que ela usa, frui e dispõe do bem.  

Além disso, a plataforma da contribuinte exerce significativa ingerência sobre 

elementos essenciais da relação, como a forma de execução do serviço, refletida pela 

escolha do trajeto e possibilidade de não o executar. Nesse sentido, cumpre citar 

decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que para classificar a Uber como 

serviço de transporte, considerou justamente o grau de controle que a empresa tinha 

sobre a operação:  

 

[...] o serviço de intermediação da Uber assenta na seleção de motoristas  não 

profissionais que utilizam seu próprio veículo, aos quais esta sociedade fornece uma 

aplicação sem a qual, por um lado, esses motoristas não seriam levados a prestar 

serviços de transporte e, por outro, as pessoas que pretendessem efetuar uma 

deslocação urbana não teriam acesso aos serviços dos referidos motoristas. Além disso, 

a Uber exerce uma influência decisiva nas condições da prestação desses  motoristas. 

Quanto a este último ponto, verifica-se, designadamente,  que a Uber fixa, através da 

aplicação com o mesmo nome, pelo menos,  o preço máximo da corrida, cobra esse preço 

ao cliente antes de entregar  uma parte ao motorista não profissional do veículo e exerce 

um certo  controle sobre a qualidade dos veículos e dos respectivos motoristas assim 

como sobre o comportamento destes últimos, que pode implicar, sendo caso disso, a sua 

exclusão. Por conseguinte, há que considerar que este serviço de intermediação faz parte 

integrante de um serviço global cujo elemento principal é um serviço de transporte e, 

portanto, corresponde à qualificação, não de „serviço da sociedade da informação‟ na 

acepção do artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 98/34, para o  qual remete o artigo 2.º, alínea a), 

da Diretiva 2000/31, mas sim de  „serviço no domínio dos transportes‟, na acepção do 

artigo 2.º, n.º 2,  alínea d), da Diretiva 2006/12318. (destacamos)  

 

Apesar do caso em questão não tratar de intermediação, pois não há um 

terceiro na relação jurídica travada, podemos observar que a VÁ E VOLTE PARA UMA 

VIDA NÃO LTDA. também controla todos os termos de sua prestação, e que mesmo 

utilizando carros autônomos para isso, esses são apenas uma parte do serviço 

global de transporte. Assim, é possível concluir, valendo-se do paradigma 

internacional na interpretação da norma, que há prestação de serviços de transporte 

                                                     
18  UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça. Processo n. C-434/15. 2015.  
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pela Recorrente.  

Frise-se, nos termos do artigo 4º, inciso X, da Lei nº 12.587/201219, alterada 

pela Lei  13.640/2018, que já há previsão da prestação de serviço de transporte 

individual de passageiros  por meio de aplicativos. A própria lei, em seu dispositivo 

11-A, parágrafo único, inciso I20,  atribui competência exclusiva dos municípios para 

regulamentar e fiscalizar a prestação do serviço de transporte individual de 

passageiros no âmbito de seus territórios com a efetiva cobrança de tributos 

municipais devidos pela atividade. Nesses exatos termos é que pretende atuar o 

Recorrido.   

Portanto, tendo em vista a compatibilidade de todos os elementos essenciais 

do serviço de transporte salienta-se que outras características não são suficientes 

para o desenquadramento, por exemplo a ausência de motorista ou a prestação 

mediante aplicativo.     

Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte 

privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão 

observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a  segurança 

e a efetividade na prestação do serviço: (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018) I - 

efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço; (Incluído 

pela Lei nº 13.640, de  2018) 

 

 

III. DO NÃO ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE COMO LOCAÇÃO DE BEM  MÓVEL  

 

Conforme estabelece o artigo 565 do Código Civil, “na locação de coisas, uma 

das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de 

                                                     
19  Art. 4º. Para fins dessa lei, considera-se:  
X - transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço remunerado de transporte de 
passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas 
solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras 
plataformas de comunicação em rede. (Redação  dada pela Lei nº 13.640, de 2018)  
20  Art. 11-A. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar 
o serviço de  transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º 
desta Lei no âmbito dos  seus territórios. (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)  
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coisa não fungível, mediante certa retribuição”. Essa relação será contratual, 

possuindo as seguintes características: bilateralidade, onerosidade, comutatividade, 

consensualidade e duração determinada ou determinável. Isso porque ambas as 

partes terão direitos e obrigações equivalentes gerados pelas suas manifestações 

de vontades e conseguinte entrega da coisa e pagamento do preço, com posterior 

devolução do bem móvel para o locador no tempo acordado.  Quanto ao preço, 

importante destacar o que ensina Carlos Roberto Gonçalves, citado por Pablo  Stolze, 

ao afirmar que “como também ocorre na compra e venda, o preço deve ser sério, isto  

é, real, pois se estipulado em valor ínfimo ou irrisório será, na realidade, fictício e  

descaracterizará o contrato” 21 . Frise-se que o preço cobrado é pela mera 

disponibilização do bem, o que não se verifica no caso em concreto, em que o preço 

é estabelecido pelo tempo de  deslocamento e distância percorrida.   

Como é sabido, essa corte registrou, por meio da Súmula Vinculante de nº 31, 

que “é  inconstitucional a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISSQN sobre  operações de locação de bens móveis”. Isso porque, 

conforme pontua o Prof. Sacha Calmon, a locação de bens móveis “envolve uma 

obrigação de dar ou de entregar, e assim, não se submete ao campo de tributação 

entregue ao Município pela Carta de 1988 em tema de ISS”22.   

Entretanto, a atividade exercida pela Recorrente não se enquadra em locação 

de bem móvel. A contribuinte não só oferece os veículos para seus clientes, como 

também intervém no caso de pane ou acidente, bem como em problemas com o 

veículo, ligados à Inteligência Artificial ou não. Outrossim, o abastecimento dos 

carros autônomos é realizado pela empresa, e em casos de acidentes a 

responsabilidade é imputada a ela, pois seu cliente em nenhum momento adquire 

posse do bem.   

Com o escopo de elucidar a distância entre a atividade desenvolvida pela ora 

Recorrente e a locação de bens móveis, veja a matriz abaixo:  

 

                                                     
21  GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil, volume 4 : contratos, 
tomo  II : contratos em espécie - 5. ed. rev. atual. e ampl.. São Paulo: Saraiva, 2012  
22 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 16 ed. Rio de Janeiro: 
Forense,  2018. p.282 
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Evidente que a atividade desempenhada pela Recorrente é a prestação de 

serviço de transporte. Portanto, é cediço a constitucionalidade da tributação do 

serviço de transporte  municipal desde que regularmente verificada a ocorrência do 

transporte de pessoas ou coisas  até o destino final e a cobrança pela prestação do 

serviço.  

Nessa esteira, o que pretende o Município Recorrido é gozar de suas 

prerrogativas constitucionais para cobrança de um tributo regularmente instituído. A 

constitucionalidade da cobrança está diretamente relacionada com sua competência 

para tributar o fato gerador descrito  no item I deste memorial.  

Não há, como pretende a Sociedade Empresária Recorrente, um evento alheio 

à legislação, estando salvaguardado até que o Poder Legislativo altere a Lei 

Complementar 116/03, o que requer inclusive quórum qualificado.  

Dessa forma, trata-se exclusivamente de uma manobra hermenêutica para se 

furtar da obrigação tributária. Isso porque a própria LC 116/03 trouxe textualmente 

que a cobrança de tributos independe do nome dado ao serviço prestado, sendo 

pertinente averiguar apenas a  ocorrência material da hipótese prevista na norma. 

 

III. DISTINÇÃO ENTRE O PRESENTE CASE E O DAS PLATAFORMAS  DIGITAIS DE 

INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE   

 

Cumpre fazer, ainda, uma pequena distinção entre o caso aqui discutido e o 

debate que houve acerca das plataformas de intermediação entre motoristas e 

passageiros.  

O debate existente antes da entrada dos carros autônomos no setor de 

serviços de transporte residia na incidência de ISS nas atividades das plataformas 
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de intermediação tal qual  ocorria com os motoristas. À época, as empresas desse 

segmento alegaram que elas não  executavam o serviço de transporte, de forma que 

não poderiam ser tributadas pelo item 16 da  lista anexa da LC 116/2003. Depois de 

muita discussão, concluiu-se que essas Plataformas deveriam ser tributadas pelo 

ISSQN com base no item 10.02 da Lista Anexa. Assim, de acordo com Tathiane 

Piscitelli:  

Não deixa dúvidas quanto ao contrato jurídico decorrente da relação entre aquele que se 

utiliza da plataforma para disponibilizar bens e/ou  serviços e a plataforma em si: trata-

se de intermediação, que atraia  incidência do ISS, nos termos no item 10.02 da lista de 

serviços anexas à LC 116/2003: “10.02 - Agenciamento, corretagem, ou intermediação 

de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. Independentemente da 

natureza jurídica do contrato intermediado - contrato de transporte, locação, ou serviço 

turístico - a incidência do ISS sobre a intermediação é irrefutável”.23  

 

Dessa forma, entendeu-se que as pessoas envolvidas nessa prestação, quais 

sejam, motorista e empresa de intermediação, seriam ambas tributadas pelo 

Imposto Sobre Serviço, mas com base em itens diferentes.  

Já no caso trazido pela Recorrente, não temos a figura de uma plataforma de 

intermediação, mas sim de uma empresa que realiza diretamente o serviço de 

transporte, por meio dos veículos autônomos que são de sua propriedade, utilizando-

se de uma plataforma digital para facilitar a comunicação com os seus clientes.  

A bem da verdade, a única similaridade entre os casos é a tentativa de 

convencer que o serviço oferecido é deveras inovador, ao ponto de não poder ser 

enquadrado na legislação tributária municipal, argumento este já superado.  

 

V. DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR OS FINS CONSTITUCIONAIS DO  ESTADO 

DIANTE DE UMA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONCEITO DE  SERVIÇO  

 

É cediço que o federalismo fiscal brasileiro relegou aos Municípios o menor 

recorte da competência para instituição de impostos, de forma que sua receita é 

                                                     
23 PISCITELLI, Tathiane. Tributação da economia compartilhada: caso das plataformas digitais de 
transporte e hospedagem sob a perspectiva do ISS. In: PISCITELLI, Tathiane. Tributação da Economia 
Digital. São Paulo:  Revistas dos Tribunais, 2018. p. 421. 
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proporcionalmente inferior aos demais entes. Ensina Luciano Ferraz, Marciano Godoi 

e Werther Botelho que entre os anos 2002 e 2017 se verificou uma desconcentração 

das receitas disponíveis em favor dos  municípios, de 5,7% para 6,6% do PIB. Ainda 

assim, em 2017, a divisão do “bolo da arrecadação tributária” manteve a União com 

68,02%, os Estados e o Distrito Federal com 25,72% e os Municípios com o ínfimo 

percentual de 6,26% 24 . Essa tendência de desconcentração em benefício dos 

municípios é apenas um dos sintomas da necessidade de  proporcionar um 

verdadeiro equilíbrio fiscal.  

É evidente que as atribuições em termos de serviços e prestações dos 

Municípios constituem quase a integralidade do valor percebido da receita tributária, 

o que breca o desenvolvimento municipal, retarda a possibilidade de produzir 

incentivos e interfere diretamente na qualidade de vida da sociedade.  

A realidade arrecadatória, em grande medida, lesa a autonomia financeira dos 

Municípios que são os entes políticos mais próximos da sociedade e que poderiam 

ter uma gestão das demandas sociais mais compatível com o contexto em que se 

inserem. Anota-se que a autonomia se consolida na suficiência dos recursos para 

fazer frente às despesas que atendam às funções constitucionais definidas dentro 

do desenho federalista.  

À vista disso o desenvolvimento municipal, a manutenção da prestação dos 

serviços públicos e a melhoria da atividade financeira dos municípios reclamam o 

reconhecimento de que a base de incidência de ISS acompanhe a evolução 

tecnológica. Assim, o que se pretende não é ultrapassar os contornos 

constitucionais, mas justamente exercer uma prerrogativa constitucional que possui 

reflexos diretos na estrutura social, de forma que os Municípios possam perseguir 

efetivamente os objetivos constitucionais, tais como erradicação da miséria e 

redução das desigualdades regionais, que estão intrinsecamente ligados ao poderio 

financeiro  do Estado de fazer frente às demandas sociais.  

Frise-se: a atividade do Município é onerosa e, em termos de receita derivada, 

o grande  protagonista é o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, motivo pelo 

                                                     
24  FERRAZ, Luciano; GODOI, Marciano Seabra de; SPAGNOL, Wether Botelho. Curso de Direito 
Financeiro  e Tributário. 3 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 37-39.  
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qual a  interpretação engessada sobre a incidência da exação nos serviços de 

transporte em discussão  tem impacto direto no fechamento das contas públicas.  

Salienta-se que os municípios foram especialmente afetados pela pandemia 

do Novo Coronavírus em 2020, que importou na drástica redução da arrecadação 

pela paralização dos serviços. Algumas das capitais brasileiras apresentaram 

panorama de perda de até 16% na arrecadação com ISS25.  

Assim, como a base de incidência desse tributo foi a mais afetada com o 

distanciamento social, o equilíbrio do orçamento público municipal, que já era 

desafiador em tempos de normalidade, ainda é um objetivo latente. Portanto, o 

reconhecimento da constitucionalidade da cobrança de ISS sobre o serviço de 

transporte realizado por empresas via carros autônomos é também um grande 

avanço para a arrecadação municipal e contribui com a autonomia ao ente que está 

mais próximo das necessidades dos contribuintes.  

 

VI. DAS CONCLUSÕES  

 

Em suma, podemos objetivamente alegar que:  

I. Pela perspectiva tributária, o que podemos extrair dos fatos é que uma 

pessoa jurídica, constituída por pessoas naturais em uma sociedade limitada, presta 

serviços de transporte municipal por meio de seus carros autônomos, adquiridos 

exclusivamente para esse fim, sem recolher o devido imposto para o cofres públicos, 

uma vez que a ausência de um motorista contratado não desnatura a operação 

realizada;  

II. Por uma perspectiva negocial, a única distinção entre a prestação de serviço 

por aplicativos realizadas por plataformas de intermediação, atividade essa já 

reconhecida na legislação infraconstitucional, e a prestação de serviços de 

transporte por carros autônomos, é a presença de um motorista;  

III. À vista disso, é evidente que a atividade desenvolvida pela ora Recorrente 

                                                     
25   WATANABE, Marta. Capitais projetam perdas de até 16% na arrecadação com ISS. Valor 
Economico: São Paulo, 2020. Disponível em: 
<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/04/20/capitais-projetam-perdas-de-ate 16-na-
arrecadacao-com-iss.ghtml>. Acesso em 25 agosto 2020. 
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se trata de serviço de transporte municipal, ainda que não tenha a presença do 

motorista. Não restam dúvidas de que o objeto da transação financeira firmada entre 

a Recorrente e seus clientes é o transporte. Além disso, não é sequer plausível 

sustentar ausência de atividade humana no desempenho de atividades que compõe 

a prestação. Basta perceber que a utilidade fornecida depende da manutenção do 

veículo, atualização do software, limpeza do automóvel, calibragem e abastecimento, 

entre outras atividades que sofrem diretamente a intervenção humana. Frise-se, sem 

esses fazeres humanos não há prestação do serviço de transporte, objeto de 

contratação entre as partes.  

IV. Por isso, ainda que se entenda não haver prestação humana na etapa final 

do serviço complexo de transporte do passageiro oferecido pela Recorrente, é 

indubitável que ele existe em diversos momentos da cadeia de produção da utilidade 

transacionada. Isto é:  o deslocamento do passageiro, sem que este adquira nenhum 

dos atributos de propriedade do veículo, só é possível, da forma como ofertada, por 

se tratar de um serviço complexo.   

V. Ficou decidido no recentíssimo julgamento do Recurso Extraordinário 

784.439/DF, que a lista de serviços da LC 116/2003 é taxativa, mas existe a 

possibilidade de interpretação extensiva, sobretudo para reconhecer que a legislação 

não está adstrita àquelas formas de prestação de serviço tradicionais e já 

regulamentadas, abarcando também os serviços congêneres; 

VI. Considerando a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, nos 

autos do Processo n. C-434/15. 2015, apesar do caso em questão não tratar de 

intermediação, podemos observar que a VÁ E VOLTE PARA UMA VIDA NÃO LTDA. 

também controla todos os termos de sua prestação, e que mesmo utilizando carros 

autônomos para isso, esses são apenas uma parte do serviço global de transporte. 

Assim, é possível concluir, valendo-se do paradigma internacional, que há prestação 

de serviços de transporte pela Recorrente.   

VII. A atividade exercida pela Recorrente não se enquadra em locação de bem 

móvel. A contribuinte não só oferece os veículos para seus clientes, como também 

intervém no caso de pane ou acidente, bem como em problemas com o veículo, 

ligados à Inteligência Artificial ou não. Outrossim, o abastecimento dos carros 
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autônomos é realizado pela empresa, e em casos de acidentes a responsabilidade é 

imputada à ela, pois seu cliente em nenhum momento adquire posse do bem.   

VIII. O desenvolvimento municipal, a manutenção da prestação dos serviços 

públicos e a melhoria da atividade financeira dos municípios reclamam o 

reconhecimento de que a base de incidência de ISS acompanhe a evolução 

tecnológica  

 

VII. DO PEDIDO  

 

Por todo o exposto, o Recorrido vem, respeitosamente, perante V. Exas., 

reiterar o pedido formulado nas Contrarrazões ao Recurso Extraordinário, para que 

seja negado provimento ao recurso interposto pela Recorrente, nos termos da 

fundamentação exposta.  

Nestes termos, pugna pelo deferimento.  

Local, data.  

Advogado(a) OAB/XX XXXX 
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