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RESUMO 

 

Este trabalho foi elaborado com seu principal objeto o estudo da impossibilidade de 
tributação de ICMS sobre a prestação de serviço de habilitação de telefone celular móvel, 
com especial foco na definição sobre serviço de comunicação e habilitação com sua 
aplicação no direito tributário. Primeiramente, buscou-se analisar brevemente a atividade 
interpretativa, expondo os estudos sobre a norma em nosso ordenamento jurídico, quanto a 
sua validade, vigência e eficácia, bem como seus princípios, conceitos e pressupostos. Na 
sequência, há a exposição sobre o conceito e aplicação no direito tributário quanto à 
competência tributária prevista constitucionalmente. Após, há um aprofundamento no 
estudo sobre a prestação do serviço de comunicação. Nesse ponto, muito se discutiu os 
critérios para definição do real sentido de prestação de serviço, comunicação e, por fim, a 
conjunção de ambos. Ao final, apresentam-se os conceitos sobre o serviço de habilitação, 
fazendo uma breve análise crítica, bem como a apresentação do posicionamento dos 
Tribunais Superiores a fim de delinear as premissas necessárias para compreender os 
motivos pelos quais podemos afirmar que não há tributação de ICMS sobre a prestação de 
serviço de habilitação de telefone celular móvel, por não ser considerado um serviço de 
comunicação. 
 
 
PALAVRAS CHAVE : Habilitação telefone celular móvel. Não incidência de ICMS. Não 
caracterização do serviço de comunicação. Direito Tributário.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
This paper was prepared with its main object the study of the impossibility of ICMS 
taxation on the provision of mobile cell phone activation service, with special focus on the 
definition of communication and enable its application in the service tax law. First, the 
interpretative activity was examined briefly, exposing the studies of the law in the 
Brazilian legal system, as its validity, duration and efficacy as well as its principles, 
concepts and assumptions. Following, there is an exposition of the concepts and their 
applications in tax law regarding tax jurisdiction provided constitutionally. After, there is a 
deeper study of the provision of communication services. At this point, was much 
discussed the criterion for defining the true meaning of service, communication, and 
ultimately, their conjunction. Finally, the concepts of activation of the cellular mobile 
telephone service were presents, making a brief critical analysis as well as with the 
positioning of the Superior Courts, in order to outline the necessary assumptions to 
understand the impossibility of taxation for ICMS on the provision of cellular activation 
mobile service as it is not considered a communication service. 
  

 
KEYWORDS : Enabling mobile phone. Impossibility of ICMS taxation. No 
characterization of the communication service. Tax Law. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 11 

 

CAPÍTULO 1 – DA ANÁLISE DA VALIDADE, VIGÊNCIA E EFI CÁCIA DA 

NORMA EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO ................................................. 13 

1.1. Análise da validade da norma presente em nosso Ordenamento Jurídico ................ 15 

1.2. Análise da vigência da norma presente em nosso Ordenamento Jurídico ................ 17 

1.3. Análise da eficácia da norma presente em nosso Ordenamento Jurídico ................. 17 

 

CAPÍTULO 2 – DOS PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM A ATIVIDAD E 

INTERPRETATIVA ......................................................................................................... 18 

2.1. Os Princípios da Legalidade e o da Tipicidade Cerrada ........................................... 21 

 

CAPÍTULO 3 - DAS FUNÇÕES E LIMITAÇÕES DAS LEIS 

COMPLEMENTARES ..................................................................................................... 24 

3.1. Da competência tributária decorrente do art. 150, i, CF ........................................... 26 

3.2. Da competência tributária obrigatória prevista no artigo 155, §2º, XII, g, CF ......... 28 

 

CAPÍTULO 4 - DO ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO ICMS RELATI VO AOS 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONSOANTE A PREVISÃO 

CONSTITUCIONAL ........................................................................................................ 29 

4.1. O significado da expressão prestação de serviço ...................................................... 30 

4.2. Onerosidade do serviço prestado e o requisito de validade ...................................... 32 

4.3. Definição de comunicação ........................................................................................ 33 

4.3.1. Conteúdo semântico do vocábulo “comunicação” ............................................. 36 

4.3.2. Definição de prestação de serviço de comunicação ........................................... 38 

4.4. Distinções entre atividade-fim e atividade-meio na prestação do serviço de 
comunicação .................................................................................................................... 40 

4.5. Da não incidência do ICMS sobre as atividades-meio presentes na prestação do 
serviço de comunicação ................................................................................................... 43 

4.6. Definição de Serviço de Telecomunicações e de Serviço de Valor Adicionado ao 
Serviço de Telecomunicações .......................................................................................... 46 

 



 

 

4.7. Distinções entre serviço de telecomunicação e serviço de valor adicionado ao 
serviço de telecomunicação ............................................................................................. 49 

 

CAPÍTULO 5 – DO SERVIÇO DE HABILITAÇÃO DE TELEFONE MÓVEL 

CELULAR .......................................................................................................................... 50 

5.1. Conceito de serviço de habilitação de telefone móvel celular .................................. 50 

5.2. Distinção entre o serviço de habilitação de telefone móvel celular e o serviço de 
telecomunicação ............................................................................................................... 52 

5.3. Ausência de comunicação no serviço de habilitação de telefone móvel celular ...... 53 

 

CAPÍTULO 6 – DAS POSIÇÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES ......................... 55 

6.1. Posição do Superior Tribunal de Justiça ................................................................... 55 

6.2. Posição do Supremo Tribunal Federal ...................................................................... 56 

 

CONCLUSÃO .................................................................................................................... 58 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 60 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

O objetivo central do presente trabalho é a análise da não incidência de ICMS na 

operação de habilitação de aparelho celular móvel a qual os Fiscos Estaduais e Distrital 

persistem em tributar. Isto porque o serviço de telecomunicação figura hoje dentre uma das 

principais fontes de receita tributária para os Estados e o Distrito Federal. 

No caso específico, para uma melhor compreensão sobre o assunto, inicialmente se 

faz necessário identificar a norma presente em nosso ordenamento jurídico correlata e, 

assim, analisá-la quanto a sua validade, vigência e eficácia para, posteriormente, em 

conjunto, entender todo o sistema na sua totalidade, afastando contradições e equívocos na 

sua aplicação à hipótese de incidência tributária do ICMS-comunicação.  

Importante também, em complemento ao estudo da norma jurídica e seus efeitos, o 

estudo dos princípios que orientam a atividade interpretativa para que ocorra a adequada 

interpretação e a correta consideração do sentido que o próprio ordenamento jurídico 

conferiu ao termo. 

Além do mais, conhecer o instrumento da Lei Complementar é essencial para 

entender as funções e delimitações atribuídas às pessoas políticas de direito interno, de 

acordo com a competência tributária a elas determinadas, tendo em vista o encargo do 

Constituinte de aclarar possíveis conflitos de competência, mas sempre respeitando suas 

limitações de modo a complementar o texto constitucional sem inová-lo. 

Imprescindível para a adequada delimitação do âmbito de incidência do ICMS-

comunicação, dominar a forma como é apresentado o conteúdo semântico do vocábulo 

comunicação e prestação de serviço, com sua conjunção resultando na prestação de serviço 

de comunicação, analisando-os minuciosamente de forma a buscar respaldo no discurso 

científico-jurídico constitucional. 

Todavia, seguindo uma linha de raciocínio lógica-estrutural, claro nos resta que é 

consequente estudar o conceito de serviço de habilitação de telefone móvel celular, 

posteriormente ao entendimento dos conceitos delimitados acima, uma vez que, sem a 

adequada compreensão dos mesmos, inviável a discussão sobre a constitucionalidade ou 

não da tributação de ICMS-comunicação sobre este serviço. 

Após a apresentação de todas as informações acima delimitadas, desde a análise da 

norma jurídica à apresentação dos elementos necessários para a configuração da prestação 

de serviço de comunicação em concreto, com vistas a expor as faces dessas relações 
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jurídicas-tributárias, passamos à apresentação da posição de nossos Tribunais Superiores 

sobre o tema em estudo. 

Em face de todo o exposto, temos que o presente estudo é de demasiada 

importância, pois, ao analisa-lo, será possível avaliar se os Fiscos Estaduais e Distrital 

atuam com discricionariedade ou se extrapolam suas competências tributárias 

constitucionalmente delimitadas.  
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CAPÍTULO 1 – DA ANÁLISE DA VALIDADE, VIGÊNCIA E EFI CÁCIA DA 

NORMA EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

Para que seja possível analisar determinada norma em nosso ordenamento jurídico, 

se faz necessário estudar a sua validade, a sua vigência e a sua eficácia para, 

posteriormente, ampliar o estudo das prescrições normativas integrantes da ordem jurídica, 

focando no exame da norma posta, minimizando a investigação dos demais caracteres que 

extrapolem a delimitação pretendida. 

Conforme entendimentos do Ilustre Professor Paulo de Barros Carvalho, “o 

discurso científico está caracterizado pela existência de um feixe de proposições 

linguísticas, relacionadas entre si por leis lógicas, e unitariamente consideradas, em função 

de convergirem para um único objetivo, o que dá aos enunciados um critério de 

significação objetiva”.1 Vê-se aqui o referido critério de delimitação do objeto de acordo 

com os limites da experiência, além da presença de um método que determina uma forma 

de aproximação do objeto, atribuindo uniformidade às proposições formuladas. 

Temos como passo inicial para o estudo de um texto jurídico-positivo, desta forma, 

a delimitação do objeto que se pretende analisar. Sendo que o objeto da análise deve 

abranger o ordenamento jurídico composto por normas jurídicas válidas, vigentes em 

determinado intervalo de tempo e espaço, com aplicação eficaz e coerente. 

Mais do que isso, o Professor Sacha Calmon Navarro Coêlho (2008, p.21), citando 

Hans Kelsen (2003, p.), enfatiza a importância do conhecimento do ordenamento jurídico 

para sua adequada aplicação, destacando o papel da Ciência do Direito:  

“Assim como o caos das sensações só através do 
conhecimento ordenador da ciência se transforma em 
cosmos, isto é, em natureza como um sistema unitário, assim 
também a pluralidade das normas jurídicas gerais e 
individuais postas pelos órgãos jurídicos, isto é, o material 
dado à ciência do Direito, só através do conhecimento da 
ciência jurídica se transforma num sistema unitário isento de 
contradições, ou seja, numa ordem jurídica. Esta ‘produção’, 
porém, tem um puro caráter teorético ou gnosiológico. Ela é 
algo completamente diferente da produção de objetos pelo 
trabalho humano ou da produção do Direito pela autoridade 
jurídica”. 
 

Ordem jurídica pode ser definida, segundo Paulo Dourado de Gusmão (2008, p.60) 

como “complexo de normas jurídicas vigentes em dado momento histórico, numa 

                                            
1 CARVALHO, Paulo de Barros. Lógica Jurídica. Apostila de Filosofia do Direito. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, 2007, p. 8. 
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sociedade determinada, garantido coercitivamente por sanções eficazes, que garante a cada 

um o que é seu e o que pode fazer.” 

Nestes termos, é preciso identificar a norma que se pretende estudar e, em conjunto, 

entender todo o sistema como algo único, afastando contradições. 

Sobre a relação da Ciência com o Direito, Tácio Lacerda Gama (2008, p.324) 

explica: 

 “Os textos de direito positivo e da Ciência do Direito estão 
sempre em constante relação. Os sentidos produzidos pela 
Ciência influenciam decisões no direito positivo. Assim 
como as disposições do direito positivo constituem o próprio 
objeto das considerações da Ciência Jurídica. 
Dialogicamente, textos da Ciência e do direito positivo se 
condicionam mutuamente. E mais, cada um deles, 
individualmente, se relaciona com várias outras espécies de 
texto que dão forma ao contexto”. 
 

Há a necessidade de conhecer o ordenamento jurídico na sua totalidade e como 

unidade antes de aplicar as suas normas. Além disso, importante fator para análise de uma 

norma são os textos da ciência do direito que apresentam grande relevância para a 

interpretação e compreensão jurídica. Nesse sentido continua o Professor Sacha Calmon 

(2008, p.22), “porque a norma é, antes de tudo, sentido; pode até ter diferentes sentidos, 

diversas possibilidades de aplicação, nisto residindo o intenso e apaixonante dinamismo do 

Direito como fenômeno de adequação social.” 

O ordenamento jurídico positivo apresenta-se, desta forma, como um todo, uma 

unidade, um sistema, de acordo com Eurico Marcos Diniz de Santi (1996, p.42) como “um 

conjunto de elementos (partes) que entram em relação formando um todo unitário”, na qual 

nenhuma disposição normativa deve ser apresentada de maneira isolada ou fora do 

contexto, devendo, sempre, estar em conexão com o todo. 

Ainda com esse raciocínio de ordenamento único, Eros Roberto Grau, (2205, p. 40) 

afirma: 

“A interpretação do direito é interpretação do direito, no seu 
todo, não de textos isolados, desprendidos do direito. Não se 
interpreta o direito em tiras, aos pedaços. A interpretação de 
qualquer texto de direito impõe ao interprete, sempre, em 
qualquer circunstância, o caminhar pelo percurso que se 
projeta a partir dele – do texto – até a Constituição. Um texto 
de direito isolado, destacado do sistema jurídico, não 
expressa significado normativo algum.” 
 

Assim, temos como primeiro passo para realizar o exame de um texto jurídico-

positivo, a delimitação do objeto que se pretende analisar. Sendo que o objeto da análise 



15 

 

deve abranger o ordenamento jurídico composto por normas jurídicas válidas, vigentes em 

determinado intervalo de tempo e espaço, com aplicação eficaz e coerente. É o que 

passaremos a fazer a seguir de forma mais minuciosa. 

 

1.1. ANÁLISE DA VALIDADE DA NORMA PRESENTE EM NOSSO  

ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

Para explicar a validade de uma norma, há dois aspectos que devem ser observados: 

o científico e o filosófico. 

O científico refere-se à necessidade da norma ter sido emanada de uma autoridade 

competente. Ou seja, a norma jurídica deve ser criada por um órgão competente, por 

exemplo, pelo Poder Legislativo, com a sanção do Chefe do Poder Executivo. Ou ainda, se 

tratando de norma federal, esta é aprovada pelo Congresso nacional e sancionada pelo 

Presidente da República. 

Como bem observado pelo professor Miguel Reale (2002, p.112) “em nenhum país 

é tão apurada, como no nosso, a técnica de reconhecimento da validade dos atos 

normativos perante a Constituição.” 

Já no aspecto filosófico, conforme preceitua Hans Kelsen (2003, p.25) na Teoria 

Pura do Direito, a validade de uma norma está ligada ao fato de existir uma norma que 

determine tal conduta “deve ou não deve ser, deve ou não ser feito”.  

Ainda, Hans Kelsen sustenta que as normas jurídicas, apesar de serem uma 

unidade, não se encontram em um único plano, sobrepondo-se umas às outras em uma 

hierarquia piramidal, de forma a retirar da hierarquicamente superior seu fundamento de 

validade: 

“(...) se começarmos levando em conta apenas a ordem 
jurídica do Estado, a Constituição representa o escalão do 
Direito positivo mais elevado. A Constituição é aqui 
entendida num sentido material, quer dizer: com estas 
palavras significa-se a norma positiva ou normas positivas 
através das quais é regulada a produção de normas jurídicas 
gerais.” (2003, p.25) 
 

A Constituição atribui validade à lei, desde que haja conformidade com esta ou 

tenha sido elaborada conforme suas prescrições. Porém, esta teoria possui uma lacuna, pois 

ela não explica a validade da norma superior, qual seja a Constituição. 

Para Rizzato Nunes (2007, p.215): 
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 “(...) fala-se de a norma jurídica ser válida quando criada 
segundo os critérios já estabelecidos no sistema jurídico: 
respeito à hierarquia, que tem como ponto hierárquico 
superior a Constituição Federal; a aprovação e promulgação 
pela autoridade competente; respeito a prazos e quorum; 
conteúdo de acordo com as designações de competência para 
legislar.” 

 

Rizzato Nunes (2007, p.215) ainda concluiu que “a norma válida, isto é, aprovada e 

promulgada segundo os ditames do sistema jurídico, vige no tempo e em certo território 

(no espaço)”. 

Isso implica em dizer que a validade de uma norma refere-se à forma de seu 

ingresso desta no ordenamento jurídico. Para Paulo de Barros Carvalho (2011, p.80):  

“(...) a validade se confunde com a existência, de sorte que 
afirmar que uma norma existe, implica reconhecer sua 
validade em face de determinado sistema jurídico. Do que se 
pode inferir: ou a norma existe, está no sistema e é, portanto, 
válida, ou não existe como norma jurídica”. 

 

E ainda, Paulo de Barros (2011, p.80) complementa exemplificando que: 

“A validade tem status de relação: é o vínculo que se 
estabelece entre a norma e o ordenamento jurídico, de tal 
modo que ao dizermos: “a norma Não é válida (V)” 
expressamos que “ela (N) pertence ao sistema S”, em termos 
formalizados “ ”, e ao dizermos: “a norma N' 
é inválida (-V)” anunciamos que “ela (N’) não pertence ao 
sistema S”, em termos formalizados “ ”. 

 
A Professora Aurora Tomazini de Carvalho (2009, p.519), nestes termos, 

acrescenta com relação ao princípio lógico excluído: 

 
“Com relação à validade, aplica-se o princípio lógico 
terceiro excluído. Só há duas possibilidades: (i) ou a norma é 
válida e, portanto, existe juridicamente; (ii) ou é inválida e, 
consequentemente, não-jurídica. Não existe, nesta 
concepção, validade plena ou parcial, visto que não há a 
possibilidade de uma norma pertencer “mais ou menos” ao 
sistema do direito posto. Ou ela pertence e é válida, ou ela 
não pertence e é inválida. O existir juridicamente não 
pressupõe que a norma esteja de acordo com o ordenamento, 
nem em perfeita sintonia com as regras que lhe 
fundamentam, condição que é verificada a posteriori. 
Primeiro se admite a norma como válida e depois 
verificamos se há ou não fundamentação jurídica para sua 
existência”. 
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Assim, partindo dos ensinamentos acima transcritos, válida será a norma que existir 

perante o ordenamento jurídico, emanada do poder competente, conforme os trâmites 

legais. 

 

1.2. ANÁLISE DA VIGÊNCIA DA NORMA PRESENTE EM NOSSO  

ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

A vigência da norma está ligada à obrigatoriedade circunscrita a determinado 

período de tempo. Ou seja, trata-se do tempo em que referida lei é obrigatória.  

Como apontado pelo professor Paulo Dourado de Gusmão (2008, p.54): 

“Mas, no sentido técnico jurídico, vigência é a dimensão 
temporal espacial da obrigatoriedade do direito, 
determinável, começando da data em que foi publicada a lei 
no diário oficial ou na data nela prevista, terminando na de 
sua revogação total ou parcial, expressa ou tácita, quando lei 
posterior dispuser em sentido contrário.” 

 
Rizzatto Nunes (2007, p.228) aduz que “a eficácia tem relação com a ocorrência 

concreta do prescrito pela norma jurídica no duplo aspecto da prestação e da sanção.”  

Tércio Sampaio Ferraz Júnior (2003, p. 197) acrescenta:  

“A eficácia é uma qualidade da norma que se refere à 
possibilidade de produção concreta de efeitos, porque estão 
presentes as condições fáticas exigíveis para a sua 
observância, espontânea ou imposta, ou para satisfação dos 
objetivos visados (efetividade ou eficácia social), ou porque 
estão presentes as condições técnico-normativas exigíveis 
para a sua aplicação (eficácia-técnica).” 
 

 

1.3. ANÁLISE DA EFICÁCIA DA NORMA PRESENTE EM NOSSO  

ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

Para que uma norma seja eficaz, sua aplicação deve ser real e aceita pela sociedade. 

Como bem apresentado pelo professor Miguel Reale (2002, p. 112): 

“A eficácia se refere, pois, à aplicação ou execução da 
norma jurídica, ou por outras palavras, é a regra jurídica 
enquanto momento da conduta humana. A sociedade deve 
viver o Direito e como tal reconhecê-lo. Reconhecido o 
Direito, é ele incorporado à maneira de ser e de agir da 
coletividade. (...) O Direito autêntico não é apenas declarado 
mas reconhecido, é vivido pela sociedade, como algo que se 
incorpora e se integra na sua maneira de conduzir-se. A 
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regra de direito deve, por conseguinte, ser formalmente 
válida e socialmente eficaz..” 

 

Na lição de Maria Helena Diniz (2008, p.402): 

“Consiste a eficácia no fato real da aplicação da norma, 
tendo, portanto, um caráter experimental, por se referir ao 
cumprimento efetivo da norma por parte de uma sociedade, 
ao reconhecimento dela pela comunidade, no plano social, 
ou, mais particularizadamente, aos efeitos sociais que ela 
suscita pelo seu cumprimento”. 
 

Ainda acrescenta Miguel Reale (2002, p.116):  

“Fácil perceber que a apreciação ora feita sobre vigência, 
eficácia e fundamento vem comprovar a já assinalada 
estrutura tridimenssional do Direito, pois a vigência se refere 
à norma; a eficácia se reporta ao fato, e o fundamento 
expressa sempre a exigência de um valor” 
 

Já Aurora Tomazini de Carvalho (2209, p.522), traz: 

“A eficácia, neste contexto, diz respeito ao sistema em que a 
regra se encontra inserida, não propriamente à norma. 
Normalmente todo sistema jurídico tem este mínimo de 
aceitabilidade porque é coercitivo, mas não é a 
aceitabilidade social que faz uma norma ou um sistema 
serem jurídicos, mesmo porque para que eles sejam aceitos 
eles devem primeiro existir. Nesta linha, podemos também 
dizer que a validade pressupõe um mínimo de eficácia.” 
 

Kelsen (2003, p.20) assevera: “Uma norma que nunca e em parte alguma é aplicada 

e respeitada, isto é, uma norma que – como costuma dizer-se – não é eficaz em uma certa 

medida, não será considerada como norma válida (vigente)”. 

Assim, é possível concluir que, eficaz é a norma que possui aplicabilidade perante o 

ordenamento jurídico a qual pertence, com observância e aceitabilidade pela sociedade 

para a qual é direcionada. 

 

CAPÍTULO 2 - DOS PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM A ATIVIDAD E 

INTERPRETATIVA 

 

No que se refere à interpretação dos textos jurídicos, é necessário que seja levado 

em consideração o sentido que o próprio ordenamento jurídico buscou conferir a 

determinado termo. Os princípios orientam a compreensão da Ordem Jurídica. 



19 

 

Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho (2011, p.143) ensina que “o direito 

positivo prescreve o exato significado que determinado vocábulo terá no discurso jurídico, 

com o que estará prestigiando os sobre princípios da segurança e da certeza do direito.” 

E ainda, Paulo de Barros (2011, p.143) complementa que os princípios previstos em 

nosso direito positivo possuem a função de atuar como valores, bem como limites 

objetivos: 

“(...) existem preceitos fortemente carregados de valor e que, 
em função do seu papel sintático no conjunto, acabam 
exercendo significativa influência sobre grandes porções do 
ordenamento, informando o vetor de compreensão de 
múltiplos segmentos. Em direito, utiliza-se o termo 
‘princípio’ para denotar as regras de que falamos, mas 
também se emprega a palavra para apontar as normas que 
fixam importantes critérios objetivos, além de ser usada, 
igualmente, para significar o próprio valor, 
independentemente da estrutura a que está agregado e, do 
mesmo modo, o limite objetivo sem a consideração da 
norma.” 
 

O mesmo autor, Paulo de Barro (2011, p.252) ainda complementa: 

“O corolário natural de tudo quanto se expôs é que o direito 
positivo, formado unicamente por normas jurídicas, não 
comportaria a presença de outras entidades, como, por 
exemplo, princípios. Estes não existem ao lado das normas, 
co-participando da integridade do ordenamento. Não estão 
ao lado das unidades normativas justapondo-se ou 
contrapondo-se a elas. Acaso estivessem, seriam formações 
lingüísticas portadoras de uma estrutura sintática. E qual é 
esta configuração lógica? Ninguém certamente, saberá 
responder a tal pergunta, porque ‘princípios’ são ‘normas 
jurídicas’ carregadas de forte conotação axiológica.” 
 

Celso Antônio Bandeira de Mello (1996, p.545-6) define os princípios como: 

“O mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce 
dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes 
normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para 
sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir 
a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe 
confere a tônica, e lhe dá sentido harmônico. É o 
conhecimento dos princípios que preside a intelecção das 
diferentes partes componentes do todo unitário que há por 
nome sistema jurídico positivo”. 
 

Ou seja, sem conhecer os princípios, frutos de uma formação histórica, que inserem 

uma experiência jurídica ao ordenamento, não há como fazer uma interpretação completa 

da norma. 
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Corroborando com este entendimento, Tácio Lacerda Gama (2008, p.271) explica 

que: 

“(...) entre princípios e regras existiria uma espécie de 
cooperação intertextual nos seguintes termos: a regra 
positiva o princípio, imprimindo-lhe objetividade e sentido 
e, na contrapartida, os princípios legitimam as regras, 
colocando-as como se estivessem a serviço dos mais 
prestigiosos valores do Sistema de Direito Positivo.” 
 

Na mesma linha de raciocínio são os ensinamentos de Aurora Tomazini de 

Carvalho (2009, 373-4) que prevê: 

“(...) invariavelmente, todos os princípios apresentam-se na 
forma de preposições, significações constituídas em nossa 
mente a partir da leitura dos textos do direito positivo, e se 
materializam na forma de enunciados (leis, postulados). Tais 
proposições ou enunciados são valoradas, pelo intérprete, 
com um grau de superioridade com relação a outras 
proposições jurídicas, apresentando-se como linhas diretivas 
que exercem grande influência na construção e aplicação das 
demais normas jurídicas. E, por serem dotadas desta 
valoração elevada com relação às demais proposições é que 
são denominadas de princípios.” 
 

Samantha Meyer-Pflug, (2009, p.127) complementa:  

“Trata-se, pois, de normas fundamentais da Constituição que 
permeiam e informam todo o sistema jurídico. Cabe aos 
princípios a difícil tarefa de conferir coerência, 
sistematicidade e unidade ao Texto Constitucional. Eles 
fornecem diretrizes essenciais da Constituição, de maneira 
que se tornam indispensáveis para a sua inteligência. Os 
princípios veiculam os valores fundamentais de determinada 
sociedade, conferindo dinamismo à Constituição, de molde a 
que esta possa acompanhar as mudanças e o 
desenvolvimento da sociedade. Também funcionam como 
critério para a edição de futuras regras. Pode-se dizer que 
eles vinculam o legislador e aplicador do Direito, uma vez 
que não se pode editar uma regra que contrarie um princípio 
nem conferir uma interpretação à regra que a coloque em 
choque com aquele.” 
 

Desta forma, conforme Rizatto Nunes (2007, p.182): “Nenhum interpretação será 

bem feita se for desprezado um princípio. É que ele, como estrela máxima do universo 

ético-jurídico, vai sempre influir no conteúdo e alcance de todas as normas.” 

Por isso, os princípios apresentam-se como regras do direito positivo que exercem a 

função de agregar valor ao ordenamento jurídico. Neste sentido, estes influenciam na 

construção, estruturação e aplicação das normas.  
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2.1. DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA TIPICIDADE C ERRADA 

 

Ainda, para se entender melhor o momento da ocorrência da subsunção do fato à 

norma, se faz necessário analisar, de forma pormenorizada, os princípios da legalidade e da 

tipicidade cerrada. 

O princípio da legalidade, previsto no art. 5º, II, da Constituição Federal do Brasil, 

é aplicado a todos os ramos do direito, por ser considerado a base do Estado Democrático 

de Direito, e prevê que “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei.” 

Samantha Meyer-Pflug (2009, p.128) traz que: 

 “O princípio da legalidade está a exigir que qualquer 
obrigação imposta ao cidadão deve ser instituída por meio de 
lei. Trata-se de um princípio constitucional que norteia todos 
os atos da Administração Pública e vem reforçado em 
determinadas áreas do Direito, como Administrativo, o Penal 
e o Tributário”. 

 
Cumpre destacar que em relação ao Direito Tributário, em face da relevância do 

assunto, esse comando é reforçado em relação à exigência e aumento dos tributos nos 

termos do art. 150, I, do mesmo diploma legal, a saber: 

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. 

 
 O princípio da legalidade, desta forma, exige previsão legal para a criação ou a 

majoração dos tributos. 

Quanto à adequação das normas jurídicas aos princípios constitucionais, clássica é a 

citação de Celso Antônio Bandeira de Mello (1993, p.128), a saber: 

“Qualquer disposição, qualquer regra jurídica (...) para ser 
constitucional, necessita estar afinada com o princípio da 
legalidade, realizar seu espírito, atender à sua direção 
estimativa, coincidir com o seu sentido axiológico, expressar 
seu conteúdo. Não se pode entender corretamente uma 
norma constitucional sem atenção aos princípios 
consagrados na Constituição e não se pode tolerar uma lei 
que fira um princípio adotado na Carta Magna. Violar um 
princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um 
específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de 
comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio 
violado, porque representa insurgência contra todo o 
sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia 
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irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua 
estrutura mestra”. 
 

Assim, constata-se que o princípio da legalidade, ao dispor sobre a instituição e 

ampliação dos tributos apenas por meio de lei, nada mais é do que uma ferramenta ao 

poder de tributar do constituinte que garante a segurança jurídica aos contribuintes. 

Quanto ao Princípio da Tipicidade Tributária, – adotado na modalidade Fechada – é 

uma derivação do Princípio da Legalidade e muitas vezes com este é confundido, também 

protege os contribuintes das ações indevidas das pessoas políticas de direito interno e do 

constituinte, por isso, como ensina Alberto Xavier (1998, p. 69): “Trata-se de um 

instrumento de defesa dos cidadãos e que se fundamenta no brocardo nullum tributum sine 

lege”, garantindo-lhes segurança jurídica. 

Paulo de Barros Carvalho (2011, p.128), sobre a tipicidade: 

“A tipicidade tributária significa a exata adequação do fato à 
norma, e, por isso mesmo, o surgimento da obrigação se 
condicionará ao evento da subsunção, que é de plena 
correspondência entre o fato jurídico tributário e a hipótese 
de incidência, fazendo surgir a obrigação correspondente, 
nos exatos termos previstos em lei. Não se verificando o 
perfeito quadramento do fato à norma, inexistirá obrigação 
tributária. Nesse percurso, ou ocorre a subsunção do fato à 
regra, ou não ocorre, afastando-se a terceira possibilidade. 
Perfaz-se aqui a eficácia da lei lógica do terceiro excluído: a 
proposição “p" é verdadeira ou falsa, inadmitindo-se 
situação intermediária. Por outro lado, ocorrido o fato, a 
relação obrigacional que nasce há de ser exatamente aquela 
estipulada no consequente normativo.” 
 

No mesmo sentido, Aurora Tomazini de Carvalho (2009, p.346) enfatiza que deve 

ocorrer o encaixe completo, de forma a implementar a tipicidade. Para ela: 

“O fato social, a ser juridicizado com a produção da norma 
individual e concreta, tem de satisfazer todos os critérios 
identificadores da hipótese da norma a ser incidida, assim 
como, a relação jurídica a ser instaurada tem de satisfazer 
todos os critérios identificadores do consequente desta 
norma. Basta que apenas um não seja verificado para que a 
operação lógica fique inteiramente comprometida. Se o fato 
não preencher todos os requisitos conotativos da hipótese, 
não se enquadrará como elemento da classe, 
consequentemente, a ele não será imputado os efeitos 
jurídicos prescritos no consequente, restando prejudicada a 
subsunção”. 
 

Como ensina Celso Ribeiro Bastos (1998, p.110-111):  

“É necessário que se trate de lei que atenda o que alguns 
consideram um novo princípio, o da tipicidade tributária. 



23 

 

Isso significa que a lei há de: delinear o fato cuja ocorrência 
fará surgir o dever de pagar o tributo (hipótese de 
incidência); estabelecer a base de cálculo, isto é, aspecto 
mensurável da hipótese de incidência sobre o qual incidirá a 
alíquota (que também deverá vir prevista); além de indicar o 
sujeito passivo (normalmente sujeito ativo é a pessoa 
jurídica de direito público que institui o tributo)”. 
 

Assim, há a necessidade de observância e preenchimento dos requisitos mínimos de 

identificação da norma para que haja a devida aplicação da lei, uma vez que a 

inobservância de um deles implicará em não adequação da hipótese à norma, não 

proporcionado, desta forma, efeitos jurídicos devidos ao Ordenamento Jurídico. 

Alberto Xavier (1978, p.84) traz os requisitos do princípio da tipicidade tributária, 

sendo eles: 

 “O princípio da seleção (consistente na escolha das 
situações da vida reveladoras de capacidade econômica para 
efeitos de tributação), o princípio do numerus clausus (a lei 
tributária deve conter uma descrição rigorosa dos seus 
elementos constitutivos para que possa produzir efeitos, de 
modo que a falta de um desses elementos impossibilita a 
cobrança do mesmo), o princípio do exclusivismo (exige que 
cada tipo tributário contenha uma valoração definitiva das 
situações jurídicas que serão seu objeto para determinados 
fins) e o princípio da determinação (consistente na exigência 
de que o conteúdo da decisão se encontre minuciosamente 
descrito na lei)”. 
 

Assinala Samantha Meyer-Pflug (2009, p.144): 

“O princípio da tipicidade, ao exigir que os tipos tributários 
sejam traçados de maneira minuciosa e detalhada pela lei, 
acaba por contribuir com o princípio da segurança jurídica 
do contribuinte, na exata medida em que todos os elementos 
necessários do tipo tributário constam da própria lei, não 
havendo, assim, margem para a discricionariedade seja do 
Fisco, seja do Poder Judiciário”. 
 

Assim, é possível concluir que, para haver vínculo tributário válido entre sujeitos de 

direito, se faz necessário que haja lei anterior descrevendo o fato imponível, nos termos do 

princípio da legalidade e da tipicidade tributária, bem como que haja a subsunção do fato à 

norma jurídica, além do preenchimento de todos os requisitos conotativos da hipótese, 

garantindo, desta forma, a segurança jurídica aos contribuintes ao impor limites aos entes 

políticos e aos constituintes. 
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CAPÍTULO 3 - DAS FUNÇÕES E LIMITAÇÕES DAS LEIS 

COMPLEMENTARES 

 

É possível entender por rígida a Constituição que limita a atuação do legislador 

ordinário acerca do poder de inovar em determinada matéria. Este é o caso do Sistema 

Constitucional Brasileiro.  

Na lição de Roque Antonio Carrazza (2008, p.28), “nas Constituições rígidas, como 

a brasileira, as normas constitucionais legitimam toda a ordem jurídica. As leis, os atos 

administrativos, as sentenças valem, em última análise, enquanto desdobram mandamentos 

constitucionais”. 

Andrei Pitten Velloso (2005, p. 329) claramente aponta: 

“O subsistema de competências impositivas, assim como o 
sistema constitucional-tributário, apresenta elevado grau de 
rigidez, decorrente da elevada normatização por regras, da 
densidade de seus enunciados jurídicos e das estreitas 
vinculações que impõe à atividade legislativa. Também as 
normas atributivas de competência apresentam elevado 
rigor, caracterizando-se como regras definitivas, que não 
podem ser superadas por razões contrárias”. 
 

A despeito da delimitada e rígida distribuição das competências tributárias entre as 

pessoas políticas de direito constitucional interno ainda há campos de incidência que 

ensejam dúvidas sobre o ente constitucionalmente autorizado a exigir tributos relativos a 

determinados fatos, por esta razão, a Lei Complementar tem a função de servir de veículo 

introdutor de normas destinadas a prevenir conflitos e, principalmente, invasões de 

competência. 

A Constituição Federal em seu artigo 146, I traz: 

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. 

 

A lei complementar tem por função precípua conferir e garantir unidade ao nosso 

sistema tributário, uma vez que, nas palavras de Celso Ribeiro Bastos (1991, p.164-165) “a 

lei complementar é, assim, toda aquela que contempla uma matéria a ela entregue de forma 

exclusiva que, em consequência, repele normações heterogêneas, aprovada mediante um 

quorum próprio de maioria absoluta”. 

Paulo de Barros Carvalho (2011, p.261) ensina: 
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“A regra é a franca utilização das competências 
constitucionais pelas entidades políticas portadoras de 
autonomia. Quando, porém, qualquer daquelas diretrizes da 
Lei Maior estiver na iminência de ser violada pelo exercício 
regular da atividade legiferante das pessoas políticas, 
podendo configurar-se conflito jurídico no campo das 
produções normativas, ingressa a lei complementar, 
colocando no ordenamento “normas gerais de direito 
tributário”, para atuar na elucidação dos âmbitos 
competenciais tributários, regendo matérias que, a juízo do 
constituinte, parecem suscitar maior vigilância, e, por esse 
motivo, merecem cuidados especiais”. 
 

E ainda, Paulo de Barros (2011, p.262) acrescenta: 

“Considerando que a lei complementar configura 
mecanismo de ajuste para assegurar o funcionamento do 
sistema, o legislador infraconstitucional, ao dispor sobre 
quaisquer dos assuntos a que se refere o art. 146 da 
Constituição, deve ater-se a elucidar e reforçar os comandos 
veiculados pelo constituinte. É-lhe terminantemente vedado 
extrapolar tal função, inovando e prescrevendo condutas 
diversas daquelas referidas no Texto Magno”. 
 

André Mendes Moreira (2006, p.93), seguindo a mesma diretriz conclui: 

“Trata-se, portanto, de regra relacionada ao exercício da 
função plasmada no art. 146, III, a, da CR/88, ou seja, edição 
de norma geral para definir-se os contornos essenciais da 
hipótese de incidência do ICMS, de modo a repelir 
normações heterogêneas por parte dos Estados-membros. 
Verdadeira lei sobre como fazer leis, com vistas a conferir 
unidade a um tributo cobrado por vinte e sete entes 
federados”. 
 

Nesta linha, Sabbag (2010, p.55) argumenta:  

“O poder de tributar (ius imperium) não é, assim, absoluto. 
Encontra regramentos que vêm refrear o exercício arbitrário 
da tributação, amoldando-o de acordo com a carga valorativa 
ínsita ao texto constitucional. De modo reflexo, a 
Constituição Federal define o modus operandi do exercício 
desse poder, que deverá se dar de forma justa e equilibrada, 
sem provocar danos à liberdade e à propriedade dos 
contribuintes”. 
 

Desta forma, podemos concluir que a legislação complementar, cumpre assim, em 

termos tributários, relevante papel de mecanismo de ajuste, calibrando a produção 

legislativa ordinária e regulando as limitações constitucionais ao poder de tributar de 

acordo com os mandamentos previstos em nossa Constituição Federal, evitando, assim, os 

conflitos de competência entre as entidades tributantes. O legislador complementar tem a 
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função de aclarar a intenção do Constituinte, devendo respeitar essa limitação 

complementando o texto magno sem inová-lo. 

 

3.1. DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DECORRENTE DO ART. 1 50, I, CF 

 

Sobre a Competência Tributária, Roque Antonio Carrazza (2209, p.24), afirma que 

ela é preliminarmente: 

 “a aptidão jurídica para criar, “in abstracto”, tributos. No 
Brasil, por injunção do princípio da legalidade, os tributos 
devem ser criados, “in abstracto”, por meio de lei (art. 150, 
I, da CF), que deve descrever todos os elementos essenciais 
da norma jurídica tributária, os que, de algum modo, influem 
no an e no quantum do tributo; a saber: a hipótese de 
incidência do tributo, seu sujeito ativo, seu sujeito passivo, 
sua base de cálculo e sua alíquota.” 

 
Com isso, verifica-se que, o constituinte distribui competências tributárias entre as 

pessoas políticas de direito constitucional interno, estabelecendo rígidos limites ao 

exercício da tributação. Isto porque, a este é autorizado tributar, porém, apenas nas 

situações determinadas na Constituição Federal, não lhe sendo permitido atingir os fatos 

que não estão cobertos pela competência tributária atribuída.  

Carrazza (2009, p.24) ainda escreve: 

“(...) em matéria tributária, o legislador constituinte pátrio 
adotou a técnica de prescrever, de modo exaustivo, as áreas 
dentro das quais as pessoas políticas podem exercer 
tributação. Forjou, portanto, um sistema rígido de 
distribuição de competências. Deste modo, os entes políticos 
só podem atuar dentro dos estritos termos da competência 
tributária que lhes foi outorgada pela Constituição Federal, 
uma vez que dela recebem não o poder tributário, mas, sim, 
uma parcela deste poder, bastante limitada pelas normas que 
disciplinam seu exercício.” 
 

Ainda nesta mesma linha de raciocínio, Carlos Maximiliano (1984, p.265): 

“competência não se presume, entretanto, uma vez assegurada, entende-se conferida com a 

amplitude necessária para o exercício do poder do desempenho a que se refere à Lei.” 

A partir do todo exposto, é possível verificar que o sistema constitucional tributário 

é extremamente rígido, pois as situações passíveis de integrarem o critério material dos 

impostos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

estão previstas no Texto Supremo, nos artigos 153 a 1562. 

                                            
2 Art. 154 – A União poderá instituir: 
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 No art. 153 da Constituição, estão elencadas as hipóteses em que caberá à União 

instituir imposto, quais sejam: produtos estrangeiros, exportação, renda e proveitos, 

produtos industrializados, operação de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou 

valores mobiliários, propriedade territorial e grandes fortunas. Ainda, cabendo ao art. 154, 

a previsão relativa à competência residual. 

Assim, verifica-se que a Constituição Federal concedeu à União, aos Estados, aos 

Municípios e ao Distrito Federal um campo tributário próprio, de forma que cada um 

possui competência para instituir, em caráter privativo, suas modalidades tributárias.  

Nestes termos, Roque Antonio Carrazza (2008, p.501): 

“(...) tanto no que tange aos impostos, como as taxas e a 
contribuição de melhoria, a Lei Maior limitou-se a atribuir 
competências à União, aos Estados, aos Municípios e ao 
Distrito Federal. Tais exações, porém, só surgirão, in 
abstracto, quando editada, por meio de lei, a norma jurídica 
tributária e, in concreto, quando acontecer, no mundo físico, 
o fato imponível.” 

 
Outrossim, o ente político competente só poderá instituir tributos ou alargar a sua 

base de cálculo e/ou a sua alíquota por meio de lei. Além disso, de acordo com os 

princípios da legalidade estrita e da tipicidade fechada, a lei deverá trazer os seus 

elementos descritores do fato jurídico e dos dados prescritores da relação obrigacional, de 

forma que fique claro o enquadramento do fato à norma, ou seja, que ocorra o instituto 

jurídico chamado de subsunção do fato à norma. 

Cabe destacar que isto não significa dizer que o legislador possui autonomia para 

eleger as situações que caracterizarão a hipótese de incidência tributária. Como assevera a 

ilustre Professora Fabiana Del Padre Tomé (2002, p.101): 

 “A análise sistemática do texto constitucional impõe ao 
legislador ordinário da União o dever de respeitar a 
competência atribuída aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, bem como os direitos fundamentais dos 

                                                                                                                                    
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; 
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. 
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; 
(...) 
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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contribuintes, erigidos nos princípios constitucionais em 
geral e, mais especificamente nos princípios constitucionais 
tributários”. 
 

Desta forma, o caráter privativo da competência tributária outorgada possui 

exceção prevista em nossa Carta Magna, que autoriza a União Federal a instituir impostos 

extraordinários, sejam eles de sua competência ordinária ou não, em determinadas 

situações, quais sejam: em caso de guerra externa ou na sua iminência, conforme texto 

previsto no art. 154, II, acima transcrito, e que deverão ser suprimidos, gradativamente, 

cessadas as causas de sua criação. 

 

3.2. DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA OBRIGATÓRIA PREVISTA  NO 

ARTIGO 155, §2º, XII, g, CF 

 

A competência tributária, como regra geral, é de exercício facultativo, uma vez que 

a pessoa política que a possui tem a faculdade de exercê-la, podendo ou não criar o tributo 

que lhe foi deferido constitucionalmente a depender de sua vontade. Entretanto, como para 

toda regra há uma exceção, temos o ICMS que é de obrigatória instituição e arrecadação 

pelos Estados e Distrito Federal. 

Nas palavras de Roque Carrazza (2009, p.249), “a competência tributária é a 

aptidão para criar tributos, descrevendo legislativamente suas hipóteses de incidência, seus 

sujeitos ativos, seus sujeitos passivos, suas bases de cálculo e suas alíquotas.” 

Seguindo a linha de Ruy Barbosa Nogueira (1973), citado por Eduardo Sabbag 

(2009, p.140): “O poder de tributar, é, portanto, uma decorrência inevitável da soberania 

que o Estado exerce sobre as pessoas de seu território, ao qual corresponde, por parte dos 

indivíduos, um dever de prestação.” 

Contudo, em decorrência do que dispõe o art. 155, §2º, XII, “g” 3, da Constituição 

Federal, os referidos entes políticos podem deixar de instituir e arrecadar o ICMS mediante 

a celebração de deliberações, convênios, firmados pelos Governadores dos Estados e do 

                                            
3 Art. 155 
(...) 
§2º  
(...) 
XII – Cabe à lei complementar: 
(...) 
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e 
benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 
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Distrito Federal, ratificados pelas Assembléias Legislativas e pela Câmara Legislativa por 

meio de decreto legislativo. 

A respeito das deliberações, Carrazza (2008, p.112) explica: 

“A Constituição atual, ao utilizar a palavra “deliberações” 
(ao contrário da anterior, que usava a palavra convênio”) 
reforçou a idéia de que tais “isenções, incentivos e 
benefícios fiscais” dependem da manifestação de vontade da 
pessoa política, o que pressupõe a participação não só do 
Executivo, como, também, do Legislativo.”  
 

Todavia, conforme Paulo de Barros Carvalho (2011, p.78): 

“Convém assinalar, contudo, que muito embora os Estados-
membros tenham competência para regular o imposto 
estadual de que falamos, seu campo legiferante não se 
apresenta tão extenso, encontrando limites na Constituição e 
nos conteúdos dos veículos normativos a que o constituinte 
atribui o poder de dispor sobre pontos específicos desse 
tributo.” 
 

Isso não significa, porém, o esvaziamento da figura dos convênios, uma vez que 

estes subsistem e são essenciais para a disciplina de matérias específicas que lhe foram 

indicadas de forma expressa na Constituição Federal. 

Assim, podemos concluir que os convênios não se sobrepõem às legislações 

estaduais, pois cada um tem seu campo privativo de atuação, de acordo com as previsões e 

delimitações constitucionais. Inadmissível, desta forma, que os Estados e o Distrito 

Federal, mediante deliberação conjunta, estabeleçam prescrições que contrariem o disposto 

na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 87/96. 

 

CAPÍTULO 4 - DO ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO ICMS, RELAT IVO AOS 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONSOANTE A PREVISÃO 

CONSTITUCIONAL 

 

A Constituição Federal prevê em seu artigo 155, II que compete aos Estados e ao 

Distrito Federal instituir impostos sobre “operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”, sendo sobre a 

parcela referente à prestação de serviço de comunicação (ICMS-Comunicação) que este 

trabalho será focado. 
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Ao interpretarmos os textos jurídico-positivos, devemos fazer uma análise 

minuciosa sobre seu conteúdo semântico, buscando respaldo no discurso científico. 

De acordo com os ensinamentos de Aurora Tomazini de Carvalho (2009, p.80): 

“A base do Constructivismo Lógico-Semântico, como o 
próprio nome enseja, não é a desintegração de uma opinião, 
mas a construção de uma posição, fundada em premissas 
solidificada num referencial filosófico, onde o modelo 
dogmático mostra-se presente do começo ao fim.” 

 
Desta forma, antes do início da distinção entre os vocábulos “comunicação” e 

“prestação de serviços de comunicação”, será analisado o conceito de “prestação de 

serviço”. 

 

4.1. O SIGNIFICADO DA EXPRESSÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

O referido art. 155, II, da Constituição Federal, ao permitir a cobrança do ICMS 

sobre a prestação de serviços de comunicação, não autoriza a tributação da comunicação 

pura e simples, tanto que precede o termo “comunicação” do termo “prestação de serviço”. 

Júlio Maria de Oliveira (2001, p.76), portanto, “os vocábulos prestação, serviço e 

comunicação devem ser analisados em conjunto para apreender-se o sentido da norma 

constitucional em comento.”  

O entendimento é corroborado, dentre outros, por Clélio Chiesa (1997, p.97) para 

quem: 

“O termo ‘comunicação’ não pode ser dissociado da 
expressão ‘prestar serviço’, pois, senão, haveria uma 
distorção da hipótese prevista constitucionalmente. O 
imposto (...) incide nos negócios jurídicos que têm por 
objeto uma obrigação de fazer consistente em realizar a 
comunicação ou oferecer condições para que ela se efetive”. 
 

Assim, para a adequada configuração da hipótese de incidência do ICMS-

comunicação, visível a impossibilidade de segregar os conceitos de ‘comunicação’ e 

‘prestação de serviço’, entretanto, passaremos a analisa-los desta forma somente com a 

finalidade didática e para facilitar a compreensão da linha de raciocínio adotada. 

Iniciando o estudo sobre o conceito de ‘prestação de serviço’, Bernardo Ribeiro de 

Moraes (1984, p.41) assevera: 

“Serviço é sinônimo de bem imaterial, resultado de um 
esforço humano. Já por prestação de serviço, deve-se 
entender a obrigação de cunho negocial, na qual há a 



31 

 

participação de um terceiro que levará a cabo uma obrigação 
de fazer previamente contratada, mediante remuneração.” 
 

Aires Barreto (2009, p.188) adota posicionamento semelhante e define prestação de 

serviços como 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”. 

Sacha Calmon Navarro Coêlho (2001, p.102) segue a mesma linha e prevê que “a 

existência do serviço de comunicação está condicionada à atuação de um prestador cujo 

interesse único prestar o serviço que possibilita a comunicação”.  

Vê se, desta forma, a necessidade da existência de um prestador – responsável pela 

realização da obrigação, mediante esforço humano –, um tomador – aquele que receberá a 

prestação da obrigação com caráter negocial – e o preço do serviço – referente à sua 

remuneração – para a configuração da prestação do serviço. 

Das lições de Misabel Derzi (2001, p.491), que, apesar de ter analisado o conceito 

de prestação de serviço para fins de incidência de ISSQN, podem ser aplicadas ao ICMS-

comunicação e extrair-se as seguintes conclusões: “a prestação de serviço configura uma 

utilidade, executada mediante obrigação de fazer e não de dar; sendo que o serviço deve 

ser prestado a terceiro, uma vez que não há incidência do imposto sobre serviço prestado 

pelo contribuinte a si mesmo.” 

Geraldo Ataliba e Aires Barreto, apesar de, também, terem analisado o conceito de 

prestação de serviço para fins de incidência de ISSQN e não do ICMS-comunicação, 

trazem: “A realidade demonstra que toda prestação de serviço se dá no contexto de uma 

relação jurídica. É em razão de um vínculo jurídico – que se estabelece entre tomador e 

prestador – que se desempenha a atividade em que o serviço se consubstancia.”4 

E ainda, Barreto e Ataliba prevêem:  

“(...) também não se diga que, in casu, há serviço por 
definição legal. (...) é que toda disciplina sobre fatos 
definidores dos campos de competência tributária já está 
esgotada pelo texto Constitucional. E, como este é rígido, 
nenhuma lei o pode alterar. A lei tributária não pode ampliar 
o conceito de serviço constitucionalmente pressuposto. É 
inconstitucional a lei tributária que pretenda dispor que “se 
considera serviço” algo que a esse conceito não corresponde. 
É que essa ampliação teria por efeito alargar a competência 

                                            
4 ATALIBA, Geraldo e BARRETO, Aires Fernandino. ISS – Locação e “Leasing”. Cadernos de Direito 
Tributário , In: Revista De Direito Tributário nº 51. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 53. 
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tributária (...), o que é matéria constitucional e, pois, 
imodificável por lei. As competências constitucionalmente 
fixadas são inderrogáveis. Nem a lei complementar – ainda 
que sob pretexto de dispor sobre conflitos – poderia fazê-
lo.”5 
 

Quanto à hipótese de incidência do ICMS na prestação de serviço, José Eduardo 

Soares de Melo (2000, p.109), enfatiza: 

“A materialidade (fato gerador) do imposto não ocorrer pelo 
simples ato que torna possível a comunicação 
(disponibilização da informações), sendo necessária a 
prestação de serviços de comunicação, em que os sujeitos 
desta relação negocial (prestador e tomador – devidamente 
qualificados) tenham uma efetiva participação”. 
 

Outrossim, André Mendes Moreira (2006, p.60) acrescenta que para a ocorrência 

do fato gerador do ICMS-comunicação “é necessária a existência de um terceiro que 

viabilize a relação comunicativa, mediante remuneração, afinal, o imposto incide sobre a 

prestação de serviço de comunicação e não sobre a comunicação isoladamente considerada 

(pois nesta pode ocorrer sem que haja intervenção de terceiros).” 

Diante de todo o exposto, conclui-se, que para a efetivação da comunicação, um 

terceiro deverá fornecer os meios para que esta se efetive, tendo em vista tratar-se de uma 

relação negocial entre o prestador e o tomador que possibilitará a prestação do serviço de 

comunicação. 

 

4.2. ONEROSIDADE DO SERVIÇO PRESTADO E O REQUISITO DE VALIDADE 

 

Ao analisar o conceito de prestação de serviço, há a necessidade de buscar respaldo 

no direito privado, uma vez que é no direito privado que a prestação de serviço pressupõe a 

existência de um contrato firmado entre duas pessoas – no caso um prestador e um 

tomador – e o preço do serviço. 

O art. 594, do Código Civil estipula que toda espécie de serviço ou trabalho lícito, 

material ou imaterial, pode ser contratado mediante retribuição, pressupondo, desta 

maneira, que a prestação de serviço deve ser onerosa, ou nos dizeres de Washington de 

Barros Monteiro (2003, p.214), a existência de um “contrato sinalagmático, em virtude do 

qual um dos contratantes, o prestador ou locador, compromete-se a prestar certos serviços, 

que o outro, denominado locatário, se obriga a remunerar”. 

                                            
5 ATALIBA, Geraldo e BARRETO, Aires Fernandino. ISS – Locação e “Leasing”. Cadernos de Direito 
Tributário , In: Revista De Direito Tributário nº 51. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 57. 
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Para Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2009, p.239) o contrato de 

prestação de serviços é “o negócio jurídico por meio do qual uma das partes, chamada 

prestador, se obriga a realizar uma atividade em benefício de outra, denominada tomador, 

mediante remuneração”. 

Segundo Flávio Tartuce (2008, p.383), o contrato de prestação de serviços “pode 

ser conceituado como sendo o negócio jurídico pelo qual alguém (o prestador) 

compromete-se a realizar uma determinada atividade com conteúdo lícito, no interesse de 

outrem (o tomador), mediante uma certa e determinada remuneração”. 

Corroborando com esse entendimento, Geraldo Ataliba e Aires Barreto (2003, p.64) 

prevêem que “o serviço prestado deve ser oneroso, visando a produzir utilidade 

“economicamente apreciável” a outrem. O ICMS, dessarte, não incide sobre serviços 

prestados de forma graciosa ou a si próprio (auto-serviço), face à gratuidade dos mesmos.”  

Em complemento, leciona Marco Aurélio Greco (2000, p.125), “o prestador de 

serviço de comunicação é um ‘terceiro’ em relação à própria comunicação (formada pelas 

mensagens). Assim, aquele que tiver um meio próprio e transmitir mensagens próprias, 

também não estará prestando serviço de comunicação.” 

Podemos concluir que a prestação de serviço pressupõe um contrato entre duas 

pessoas – prestador e tomador – e uma retribuição. Desta forma, o serviço prestado a si 

mesmo não pode ser tributado por faltar-lhe o caráter oneroso, devendo, obrigatoriamente, 

ser prestado por um terceiro para caracterizar a finalidade negocial. 

Aclarado o significado da expressão “prestação de serviço” e suas peculiaridades, 

passamos, desta forma, a analisar o conceito de comunicação, também essencial para a 

correta compreensão da materialidade da hipótese de incidência tributária do ICMS-

comunicação. 

 

4.3. DEFINIÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

 

O vocábulo comunicação deriva do latim comunicatio, relativo à comunicare, que 

significa tornar comum, correspondendo, de acordo com De Plácido e Silva (1998, p.190) 

“à transmissão de fato que se precise tornar do conhecimento comum”. Para ele, há 

comunicação com o conhecimento sobre determinado assunto por mais de uma pessoa 

além daquela que emitiu a mensagem. 

Já o Dicionário Aurélio (1999) da língua portuguesa define comunicação como “ato 

ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meio de métodos e/ou processos 
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convencionados” que pode ocorrer, por meio da linguagem falada, escrita ou de quaisquer 

outros sinais, com ou sem a utilização de equipamento técnico especializado. 

Quanto às definições dicionarizadas de comunicação, André Mendes Moreira 

(2006, p.62) complementa o conceito: 

“(...) está relacionado à transmissão de uma mensagem, de 
um ponto a outro, com a preservação do sentido da mesma. 
É dizer: a comunicação é uma atividade por meio da qual o 
emissor faz chegar ao receptor, por meio de um código (fala, 
escrita, sinais, et cavera), uma proposição (que se 
convencionou denominar “mensagem”)”. 
 

Paulo de Barros Carvalho, em artigo escrito à memória do Doutrinador Alfredo 

Augusto Becker, explica que “o direito não pede emprestado conceitos de fatos de outras 

disciplinas. Ele mesmo constrói sua realidade, seu objeto, suas categorias e unidades de 

significação”.6  

Complementa Fabiana Del Padre Tomé (2005, p.45): 

“(...) mesmo que o sistema econômico (v.g.) influencie 
(semântica e pragmaticamente) o sistema jurídico, este não 
produzirá atos comunicativos econômicos, mas sim 
jurídicos. A economia passa informações para o direito, que 
as submete ao seu filtro, e vai produzindo suas unidades”. 
 

 

Temos que o termo ‘comunicação’ possui diversos significados e interpretações 

ampliativas, cumpre-nos, portanto, analisar seu conceito jurídico, abandonando-se os 

sentidos resultantes dos usos comuns para evitar a inadequada configuração do fato 

gerador do ICMS-comunicação, uma vez que apenas os fatos jurídicos produzem efeitos 

em nosso ordenamento. 

Tárek Moysés Moussallem (2001, p.53) bem destaca: 

“A linguagem, como instrumento do saber, é saturada de 
vícios, a ponto de, não raramente, em determinada 
circunstâncias, aniquilar o processo comunicacional (...). 
Dentre os inúmeros vícios e confusões inerentes à 
linguagem, resaltaremos, apoiados em CARLOS 
SANTIAGO NINO, três problemas que prejudicam o 
conhecimento da palavra ‘direito’: a) ambigüidade; b) 
vaguidade e carga emotiva”. 
 

Apesar de se tratar do vocábulo “direito”, o texto acima muito bem se aplica ao 

presente estudo, uma vez que o termo “comunicação” é detentor de inúmeros significados, 

                                            
6 CARVALHO, Paulo de Barros. O Absurdo da Interpretação Econômica do ‘Fato Gerador’ – Direito e 
sua Autonomia – O Paradoxo da Interdisciplinariedade p. 25. Disponível em: <http: 
www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67763>. Acesso em 16 de fevereiro de 2014. 
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sendo eles vagos, abertos, ambíguos e imprecisos que acabam por criar diversas 

interpretações devidas e, muitas vezes, indevidas.  

Carrazza (2009, p.160) adverte: 

“Tributar as atividades que aperfeiçoam ou potencializam a 
comunicação, como se prestações de serviços de 
comunicação fossem, vulnera os princípios da estrita 
legalidade e da tipicidade fechada, que dão segurança 
jurídica aos contribuintes. Segurança jurídica que, com seu 
corolário de proteção da confiança, definitivamente bane o 
emprego da analogia in malam partem (cfr. Art.108, §1º, do 
CTN)”. 
 

Como bem adverte Sacha Calmon Navarra Coêlho (2001, p.105) ao mencionar que 

“como fato jurígeno tributário o vocábulo não pode nem deve ser tomado em sentido tão 

abrangente, sob pena de submetermos a imposto o ato de conversar ou as comunicações 

mediúnicas”. 

Para que esses erros não ocorram, de acordo com Tácio Lacerda Gama (2008, p. 

154-155), necessário se faz: 

 “(...) avaliar se a competência tributária foi mal exercida, ao 
criar um “conceito em branco” – o que nada mais significa 
do que empregar um termo sem uma definição legal e que 
não possua um sentido firmado, em um padrão (terceiro) 
constituído na língua do direito – ofendendo-se ao princípio 
da estrita legalidade. Essa situação, contudo, pode ser 
provisória: à medida que interpretantes dinâmicos sejam 
empreendidos, é possível que o termo tenha seu significado 
incorporado à língua do direito, em um nível que se 
aproxime a um interpretante final, ou padrão”. 
 

Edison Aurélio Corazza (2006, p.61) nos orienta no sentido de que: 

 “Sendo então a prestação de serviço o objeto de negócio 
jurídico que tem por obrigação o fazer de algo a outrem, 
resta-nos, imediatamente, apontar o que vem a ser 
comunicação, para então rematar o que vem a ser prestação 
de serviço de comunicação. Não nos interessa a significação 
genérica ou vulgar de comunicação, ou mesmo o seu 
significado figurado (pois, nesta acepção, viver é se 
comunicar), nos importa sim o sentido jurídico 
constitucional da expressão, oriundo da interpretação dos 
dispositivos constitucionais, como integrantes que são da 
estrutura de um sistema de significação que, dentre outras 
regras, reparte competência tributária de modo ordenador e 
coerente.” 
 

Paulo de Barros Carvalho ainda complementa essa ideia ao trazer que a 

“‘Comunicação’ deve ser entendida em conformidade com a disciplina que estuda os 
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signos, isto é, a Semiótica, abandonando-se os sentidos resultantes dos usos comuns.”7, 

uma vez que ela pode ser usada em ocasiões diversas, com sentidos variados.  

Na dicção de Eros Roberto Grau (1988, p.59): 

“Ambigüidade e imprecisão são marcas características da 
linguagem jurídica. Manifesta-se a primeira em virtude de as 
mesmas palavras, em diversos contextos, designarem 
distintos objetos, fatos ou propriedades. A mesma palavra, 
em contextos diversos, conota sentidos distintos. Algumas 
palavras, em estado de dicionário – imagem drummondiana 
– denotam inúmeros sentidos. Quando todavia elas são 
desprendidas do dicionário e passam a ser usadas em texto, 
não é mais sua carga denotativa, ou seus espectro de 
significações possíveis, porém o sentido sob o qual foram 
usadas que conta. Cumpre ver, pois, que uma palavra com 
largo arco de denotação conota sentidos diversos, em 
distintos contextos. Por isso é imprescindível, se desejarmos 
determinar qual o sentido, entre os inúmeros sentidos 
possíveis, sob o qual a palavra está sendo usada, aqui ou ali, 
descobrimos qual a sua conotação aqui ou ali, neste ou 
naquele contexto”.  
 

Desta forma, podemos dizer que o vocábulo “comunicação” não é um termo 

técnico, dotado de apenas um único significado, ao contrário, é um vocábulo que possui 

um conceito aberto, carregado de ambigüidade e imprecisão, portanto, há de ser 

interpretado com respaldo no discurso científico e afastando-se os sentidos resultantes dos 

usos comuns. 

Desta forma, passamos a analisar o conteúdo semântico do vocábulo 

“comunicação” para não incorrermos em erros quanto à adequada subsunção do fato à 

norma. 

 

4.3.1. CONTEÚDO SEMÂNTICO DO VOCÁBULO “COMUNICAÇÃO”  

 

Para a análise da competência tributária para cobrar o ICMS sobre serviços de 

comunicação, necessário se faz estudar o conteúdo semântico do vocábulo “comunicação” 

antes de adentrar nos aspectos constitucionais que disciplinam a tributação da 

materialidade “prestar serviço de comunicação” para evitar erros sintáticos e semiológicos 

incontornáveis. 

                                            
7 CARVALHO, Paulo de Barros. Não-incidência do ICMS na Atividade dos Provedores de Acesso à 
Internet. TÔRRES, Heleno Taveira (org.). Direito Tributário das Telecomunicações. São Paulo: IOB 
Thomson/Abetel, 2004, p. 487. 
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Quanto ao ponto de partida e de chegada do estudo jurídico, Edison Aurélio 

Corazza (2006, p.24) nos orienta que: 

“A busca do termo de questões jurídicas relacionadas à 
comunicação, em especial daquelas decorrentes da 
incidência sobre as prestações de serviço desta natureza pelo 
imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, 
deve ter por ponto de partida e de chegada a Constituição 
Federal, base do direito positivo vigente.” 
 

Assim, desnecessária a criação de um novo Direito para apresentar soluções a 

questões jurídicas, de modo que nossas premissas e conclusões resultantes da interpretação 

dos textos jurídico-positivos devem limitar-se unicamente ao universo abrangido pela 

Ciência Jurídica. 

Numa visão mais genérica, podemos dizer, de acordo com Gérard Durozoi e André 

Roussel (1993, p.95) que “comunicação designa qualquer processo de intercâmbio de uma 

mensagem entre um emissor e um receptor”. 

De outro modo, mas seguindo a mesma linha de raciocínio, Vera Maria de Oliveira 

Nusdeo Lopes (1998, p.26-27) expõe que comunicação é: 

“Um processo complexo e interligado, que pode se processar 
por inúmeros meios, unindo uma ou várias pessoas, seja 
como emissor seja como receptor, e que busca influenciar ou 
modificar o comportamento e/ou o pensamento de outra 
pessoa ou grupo de pessoas”. 
 

Umberto Eco (1991, p.5), por sua vez, define o processo comunicativo como “a 

passagem de um sinal que parte de uma fonte, através de um transmissor, ao longo de um 

canal, até um destinatário”. 

Roque Carrazza expõe: 

“A comunicação é a troca de mensagens pelo mesmo meio 
com a devida, e necessária, compreensão entre aquele que 
envia e aquele que a recebe, ou seja, é o conjunto dos atos de 
transmissão e de recebimento, exato quanto há o 
entendimento daquilo que se comunica. Portanto, na 
hipótese de incidência tributária, é indispensável que haja a 
prestação de um serviço oneroso de comunicação entre 
emissor e receptor que possibilite a realização de 
comunicação em si”. 8 
 

Já Corazza (2006, p.72), em sua obra, traz que comunicação é “objeto da relação 

humana, algo que se dá apenas entre seres capazes de viver em comunidade, percebendo e 

                                            
8 CARVALHO, Paulo de Barros. Não-incidência do ICMS na Atividade dos Provedores de Acesso à 
Internet. TÔRRES, Heleno Taveira (org.). Direito Tributário das Telecomunicações. São Paulo: IOB 
Thomson/Abetel, 2004, p. 487. 
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apreendendo tal acontecimento. Comunicação pressupõe, destarte, um ato de vontade, 

uma intenção, e capacidade de compreensão”. 

Paulo de Barros de Carvalho (2004, 491-492) resume a ideia de processo 

comunicacional, seja ele de qualquer espécie, com a presença dos seguintes elementos: 

emissor, canal, mensagem, código e receptor, e explica o significado de cada um deles: 

 “(1) emissor: é a fonte da mensagem, aquele que comporta 
as informações a serem transmitidas; (2) canal: é o suporte 
físico primário necessário à transmissão da mensagem, 
sendo o meio pelo qual os sinais são transmitidos (é o ar 
para o caso da comunicação verbal, mas pode apresentar-se 
em formas diversas, como faixas de frequência de rádio, 
luzes, sistemas mecânicos ou eletrônicos etc.); (3) 
mensagem: é a informação transmitida; (4) código ou 
repertório: é o conjunto de signos e regras de combinações 
próprias a um sistema de sinais, conhecido e utilizado por 
um grupo de indivíduos ou, em outras palavras, é o quadro 
das regras de formação (morfologia) e de transformação 
(sintaxe) de signos; (5) receptor: a pessoa que recebe a 
mensagem, o destinatário da informação”. 
 

Cabe assinalar que essa separação ocorre apenas para fins de estudo, a fim de 

proporcionar melhor compreensão da estrutura comunicacional. Podemos dizer, portanto, 

que comunicação, in stricto sensu, de acordo com as teorias acima, consiste no envio de 

uma mensagem pelo emissor ao receptor, por meio de um canal utilizando-se de 

determinado código que seja comum a eles, não havendo a necessidade de o receptor ser 

conhecido, nem que emita resposta à mensagem recebida, basta que haja interação entre 

ambos e o recebimento da mensagem. 

 

4.3.2. DEFINIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 

 

Inicialmente, cumpre destacar que a prestação de serviço de comunicação só se 

verificará com a conjunção simultânea dos elementos constitutivos da “prestação de 

serviço” e da “comunicação”, mediante a realização do processo comunicacional, de forma 

onerosa, entre o prestador para com o tomador do serviço, mediante pagamento de 

determinada quantia. 

Nos dizeres de Paulo de Barros Carvalho (2011, p.260): 

“A prestação de serviço de comunicação só se verificará 
quando houver a junção simultânea dos elementos 
constitutivos da prestação de serviço, de um lado, e do 
processo comunicacional, do outro, de tal forma que a 
atividade exercida pelo prestador tenha por objetivo realizar 
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a comunicação entre o tomador do serviço e a terceira 
pessoa, mediante pagamento de um valor. Pode falar-se em 
prestação de serviço de comunicação quando o emissor da 
mensagem aparece como tomador do serviço, que, mediante 
pagamento de remuneração, contrata o prestador para que 
este exerça a função e canal, proporcionando meios que 
tornem possível a transmissão de mensagem ao 
destinatário”. 
 

E ainda, Paulo de Barro (2011, p.261) complementa que os conceitos de prestação 

de serviço e de processo comunicacional apresentam realidades distintas, sendo que o 

último “consiste na atividade de colocar à disposição do usuário os meios e modos 

necessários à transmissão e recepção de mensagens, distinguindo-se, nessa medida, da 

singela realização do fato comunicacional.” 

Assim, conclui-se que a prestação de serviço de comunicação só se verificará com a 

conjunção simultânea dos elementos constitutivos da “prestação de serviço” e da 

“comunicação”, mediante a realização do processo comunicacional, de forma onerosa, 

entre o prestador para com o tomador do serviço, mediante pagamento de determinada 

quantia. 

Recordando as categorias do processo comunicacional, conforme ensinamentos dos 

Doutrinadores anteriormente citados, temos a presença de um emissor, de um canal, de 

uma mensagem e de um código comum entre emissor e receptor, e de um destinatário. A 

prestação de serviço de comunicação, portanto, só se efetivará quando da junção 

simultânea dos elementos acima. 

Há de se esclarecer que o receptor não integra a prestação do serviço de 

comunicação em si, sendo necessário apenas para a efetivação do processo 

comunicacional, em contrapartida, temos que o emissor e o receptor não prestam serviço 

de comunicação um para outro, nem para terceiros, ambos apenas se comunicam entre si, 

uma vez que quem presta o serviço de comunicação é aquele – e tão-somente aquele – que 

fornece os meios físicos necessários à concretização da prestação do serviço de 

comunicação. 

Imprescindível enfatizar que é sobre o serviço de comunicação – e não sobre a 

comunicação isoladamente considerada – que incide o ICMS. Nesse sentido, Hugo de 

Brito Machado (2001, p. 87) complementa que “uma coisa é o comunicar-se e outra é 

oferecer o instrumento para a comunicação de outrem.” 

A lição de Misabel Abreu Machado Derzi (2001, p.479-480) segue a mesma 

diretriz, para ela “o fato gerador do ICMS-comunicação não é contrato de prestação de 
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serviço, mas sim o seu ato de execução. Dessarte, para a cobrança do imposto é essencial 

que a comunicação se complete, pois não existe tributação sobre serviço potencial”. 

Nesse sentido, Roque Antonio Carrazza enfatiza que a tributação não ocorrerá 

sobre a contratação, mas sim sobre a comunicação efetiva, sendo um requisito: 

“(...) que a comunicação se complete, porque, afinal, o que 
se tributa, no caso, não é a simples contratação do serviço. 
De fato, o ICMS sobre serviços de comunicação – como, de 
resto, qualquer imposto nasce da prestação de serviços (v.g. 
o ISS) – só incide depois da concreta (real, efetiva) prestação 
do serviço. Serviço potencial de comunicação não permite 
tributação por meio de ICMS. O que faz nascer o dever de 
recolher este tributo é a concreta (real, efetiva) prestação do 
serviço comunicacional”.9 
 

Assim, necessário se faz que ocorra, de forma efetiva, a prestação do serviço de 

comunicação, com a presença simultânea de todos seus requisitos em conjunção – dentre 

eles os previstos para a caracterização de prestação de serviço, bem como os de 

comunicação – para que seja possível falar-se em subsunção do fato à norma com a 

adequada configuração o fato gerador do referido imposto, não cabendo à Lei 

Complementar ampliar esse cenário para alcançar serviços não caracterizados como 

‘comunicação’. 

 

4.4. DISTINÇÕES ENTRE ATIVIDADE-FIM E ATIVIDADE-MEI O NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 

 

Ponto de especial atenção para o presente trabalho é a demarcação da diferença 

entre a “prestação de serviço de comunicação”, entendido como atividade-fim, e a 

prestação de atividades intermediárias que tornam viável o serviço comunicacional, uma 

vez que, nos dizeres de Edison Aurélio Corazza (2006, p.89): “a tributação, pelo ICMS, 

incide sobre o serviço que tenha a comunicação como atividade-fim, e não como atividade-

meio (execução de tarefas de natureza diversa, que dependem da comunicação para se 

concluírem)”. 

Valiosas são as lições de Geraldo Ataliba e Aires Barreto sobre o significado dos 

termos “atividade-meio” e “atividade-fim”, a saber: 

“Os leigos tendem a confundir o exercício de ‘atividades-
meio' com prestação de serviço. Calcados na nomenclatura 
dos serviços – cuja tributação pelo Município é sugerida 

                                            
9 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS.  14ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 169. 
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pelos indigitados Decs.-leis 406/68 e 834/69 – misturam, 
embaralham, confundem, equiparam, ‘tarefas-meio’ com 
prestação de serviços, na sua simplicidade ingênua, não 
distinguem a consistência do esforço humano prestado a 
outrem, sob o regime de direito privado, com conteúdo 
econômico, das ações intermediárias que tornam possível o 
fazer para terceiros. Reúnem o que não se amalgama. Tratam 
como iguais fatos absolutamente díspares. A designação da 
ação humana pode representar: a) um ato, feito ou obra 
constitutivo de passo ou etapa para a consecução de um fim; 
b) o próprio fim ou objeto. (...) é inafastável – ainda que 
disso muitos não se dêem conta – que, o atingir um fim 
qualquer, exija, empírica ou cientificamente, atividades de 
planejamento, organização, administração, controle, não 
obstante essas ações nada tenham a ver com o fim 
perseguido que, por hipótese, poderia ser o transportar 
pessoas.”10 
 

Já Marcos Maia (2009, p.225) traz: 

“As atividades-meio, cabe destacar, representam tarefas 
auxiliares que potencializam o serviço de telecomunicação 
propriamente dito, mas que com este não se confundem. Por 
mais que possuam uma natureza auxiliar, a verdade é que as 
referidas atividades são efetivamente autônomas em relação 
à prestação-fim das operadoras de telefonia, como é o caso, 
por exemplo, das locações de equipamentos, do cadastro de 
usuário, da manutenção de aparelhos, etc.”. 
 

Seguindo esse raciocínio, temos, desta forma, como “atividade-meio” a ação 

intermediária que possibilita a execução de outra atividade qualquer, caracterizada como 

uma etapa para alcançar um fim qualquer, desde que distinto deste; ao passo que, as tarefas 

praticadas na persecução de determinado fim, buscando uma utilidade, seja ela material ou 

imaterial, colocada à disposição de outrem, configura “atividade-fim”. Tratando-se, 

portanto, de realidades completamente distintas. 

Tomando-se o tema do presente trabalho, qual seja, a não tributação de ICMS sobre 

a operação de habilitação do aparelho celular, para destacar a distinção entre essas duas 

realidades, pensemos, por exemplo, nas Operadoras de Serviços de Telecomunicações, 

nesse caso, de telefonia móvel pessoal, a finalidade destas Empresas é a prestação de 

serviço telefônico móvel.  

Desta forma, exercerá serviço de comunicação no momento em que houver a 

transmissão de mensagens entre destinatário e receptor, entretanto, para viabilizar que esse 

ato ocorra, necessário se faz que anteriormente tenha havido o desenvolvimento de tarefas 

                                            
10 ATALIBA, Geraldo e BARRETO, Aires Fernandino. ISS – Construção Civil – Pseudo-serviço e 
prestação de serviço – Estabelecimento prestador – local da prestação, Revista de Direito Tributário nº 
40, p. 90. 
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preparatórias e acessórias do serviço comunicacional, como é o caso da habilitação, que, 

nos dizeres de Paulo de Barros Carvalho (2011, P.664): “apenas possibilita a fruição do 

serviço de ‘telecomunicação’, tendo-se por ‘atividade-meio’, uma vez que caracteriza-se 

como uma etapa preparatória para a efetivação posterior da prestação do serviço de 

comunicação e não a prestação do serviço comunicacional propriamente dito”. 

Aires Barreto (2009, P.136) complementa essa idéia ao trazer: 

“Tributável é o serviço-fim, isto é, o esforço humano 
prestado a terceiros como fim ou objeto. Não as suas etapas, 
passos ou tarefas intermediárias, necessárias à obtenção do 
fim. As etapas, passos, processos, tarefas, obras, são feitas, 
promovidas, realizadas “para” o próprio prestador e não 
“para terceiros”, ainda que estes aproveitem (já que, 
aproveitando-se o resultado final, beneficiam-se das 
condições que o tornaram possível”. 
 

Corroborando com esse entendimento, André Mendes Moreira (2006, p.65-66): 

“Para ocorrência in concreto da hipótese de incidência do 
ICMS-comunicação, não basta a prática de meros atos 
preparatórios que possibilitarão a fruição do serviço de 
comunicação. É essencial – sob pena de não-subsunção do 
fato à norma tributária – que haja a efetiva prestação do 
serviço, com o envio de mensagem pelo emissor ao receptor 
(que deverá possuir condições de recebê-la)”. 
 

Eduardo Bottallo (2000, p.20) complementa: 

“(...) Os simples atos preparatórios à prestação do serviço de 
telecomunicação, ainda não implementam o fato imponível 
do ICMS, que só ocorrerá quando duas pessoas trocarem, 
com apoio neles, mensagens, informações, sinais, etc. Em 
suma, o tributo incide sobre a prestação dos serviços de 
telecomunicação (atividade-fim); não sobre atos que levam a 
esta mesma prestação (atividade-meio). Incontroverso que, 
na medida em que a Constituição autoriza sejam tributadas 
as prestações de serviços de comunicação, não é dado, nem 
ao legislador, nem ao interprete, antecipar a incidência do 
ICMS às atividades que apenas as viabilizam.” 
 

Em face do exposto acima e, levando-se em consideração a rígida competência 

tributária atribuída aos Estados e Distrito Federal, apenas será objeto de tributação pelo 

ICMS, a “atividade-fim” referente à efetiva prestação do serviço de comunicação, sendo 

que as atividades que visam tão-somente possibilitar o cumprimento dessa prestação, como 

é o caso da habilitação, ficam fora do âmbito de incidência do referido imposto, por 

caracterizarem-se como “atividades-meio”. 

Paulo de Barros Carvalho (2011, p.667) expõe que: 
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 “A distinção fundamental, portanto, entre o serviço de 
comunicação, como atividade-fim, e a atividade-meio de 
disponibilização do acesso ao serviço comunicacional, reside 
no fato de que esta última não promove transmissão de 
mensagens entre emissor e receptor. A atividade-meio 
apresenta natureza intermediária, sendo verificada, de 
pronto, quando nos referimos à habilitação e à 
disponibilização dos canais primários de telecomunicação. 
Em tais situações tem-se o desempenho de atividades 
preparatórias e acessórias ao serviço de comunicação. 
Nenhuma delas, portanto, pode ser equiparada ao serviço de 
comunicação, já que inexistente o ato de transmitir 
mensagens”. 
 

Assim e de acordo com o estatuído no art. 155, II, da Constituição Federal – 

anteriormente transcrito – a incidência do ICMS será válida tão-somente quando da 

configuração da atividade-fim, que para o presente trabalho, trata-se da prestação do 

serviço de comunicação. 

 

4.5. DA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE AS ATIVIDADES- MEIO 

PRESENTES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 

 

A prestação do serviço de comunicação ocorre, exatamente, no momento em que há 

a transmissão de mensagem do destinatário ao receptor, sendo que, sobre esta operação 

haverá a incidência de ICMS, desde que presente o conteúdo econômico. 

Uma vez que o constituinte, ao distribuir as competências tributárias entre as 

pessoas políticas de direito constitucional interno, estabeleceu rígidos limites ao exercício 

da tributação, autorizando-os a tributar, entretanto, apenas nas situações determinadas na 

Carta Magna, conforme anteriormente exposto no item relativo aos Princípios da 

Legalidade e da Tipicidade Cerrada, não pode o intérprete buscar a incidência de tributos 

em leis complementares, leis ordinárias e, principalmente, em convênios, já que lhes foi 

vedado atingir os fatos não cobertos pela competência tributária atribuída. 

Desta forma, em face dessa limitação constitucional e do previsto no art. 2º, III, da 

Lei Complementar nº 87/96, somente haverá a incidência de ICMS sobre as “prestações 

onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a 

recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação da comunicação de 

qualquer natureza”, não havendo legalidade para ampliar ou alterar o campo de incidência 

do ICMS previsto em nossa Carta Magna. 
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Paulo de Barros Carvalho (2011, p.132), a respeito da referida Lei Complementar 

expõe: 

“Como, porém, não pode esse veículo ampliar ou alterar o 
campo de incidência do ICMS, constitucionalmente previsto, 
cumpre-nos interpretá-la considerando que se refere, sempre, 
a situações caracterizadas como prestação de serviço de 
comunicação, ou seja, apenas e tão-somente quando a 
emissão, transmissão, retransmissão e recepção de 
mensagens forem efetuadas por pessoa diversa do emissor e 
do receptor, mediante canais primários próprios de 
comunicação”. 
 

Assim, só será tributada pelo ICMS, a prestação de serviço de comunicação que se 

encaixar em uma das modalidades constitucionalmente previstas, sob pena de afronta ao 

nosso Texto Maior e, consequentemente aos princípios da legalidade e da tipicidade 

cerrada. 

Entretanto, apesar de restar clara a rigidez da competência tributária atribuída 

constitucionalmente a cada pessoa política de direito constitucional interno, os Estados e o 

Distrito Federal firmaram o Convênio 69/98, veículo infralegal, extrapolou os limites de 

atuação, tanto dos entes como dos próprios convênios, ao alargar e ampliar, de forma 

genérica, o campo de incidência do ICMS-comunicação ao redigir a cláusula primeira11. 

Desta forma, os Estados e Distrito Federal passaram a considerar como prestação 

de serviço de comunicação, serviços que não se enquadravam no conceito de serviço de 

comunicação, previsto na Lei Complementar 87/96. Contudo, como este instrumento 

jurídico não tem competência para ampliar ou alterar o campo de incidência do ICMS, é 

preciso interpretá-lo considerando que se refere a situações caracterizadas como prestação 

de serviço de comunicação, ou seja, apenas quando, de acordo com o dispositivo previsto 

na Lei Kandir, houver a emissão, transmissão, retransmissão e recepção de mensagens que 

forem efetuados por pessoa distinta da pessoa do emissor e da do receptor, por meio de 

determinado canal e com determinado código comum entre os sujeitos da relação.  

André Mendes Moreira (2006, p.157), sobre o Convênio 69/98: 

                                            
11 Convênio 69/98. Cláusula Primeira – Os signatários firmam o entendimento no sentido de que se incluem 
na base de cálculo do ICMS incidente sobre prestações de serviços de comunicação, os valores cobrados a 
título de acesso, adesão, ativação, habilitação, disponibilidade, assinatura e utilização dos serviços, bem 
assim aqueles relativos a serviços complementares e facilidades adicionais que otimizem ou agilizem o 
processo de comunicação, independentemente da denominação que lhes seja dada. 
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“Não bastasse o fato de ter extrapolado sua competência 
constitucional, o Confaz feriu frontalmente o princípio da 
legalidade tributária ao argumento de “esclarecer” a forma 
como a lei deve ser interpretada. Isso porque a 
especificidade conceitual fechada (corolário da legalidade e 
impropriamente denominada tipicidade) inadmite fatos não 
subsumíveis à hipótese prevista em lei possam originar o 
dever de pagar tributo. E a “interpretação” da lei feita pelo 
Convênio ICMS nº 69/98 nada mais é que a criação – por 
meio absolutamente ilegítimo – de uma nova hipótese de 
incidência para o ICMS-comunicação, que passou a ser 
exigido sobre atividades-meio e outros serviços 
suplementares de telecomunicação”. 
 

Carrazza (2009, p.176) no mesmo sentido complementa, em relação 

especificamente ao tema do presente trabalho – a habilitação de aparelho celular móvel: 

“Ora, tanto a habilitação como a transferência de 
titulariedade não estão sujeitas a este imposto, já que não se 
enquadram na sua regra-matriz constitucional. Lei que 
eventualmente mandasse tributá-las por meio de ICMS seria 
manifestamente inconstitucional. (...) Mas a injuridicidade 
vai além. É que está sendo feito não com base em lei, mas 
em convênio, ato normativo que, sabidamente, não tem 
competência nem para criar, nem para aumentar o ICMS, 
mas apenas para prever a concessão ou revogação de 
‘isenções, incentivos e benefícios fiscais’ (art. 155, §2º, XII, 
f, da CF) concernentes a este tributo”. 
 

Quanto à inconstitucionalidade da cláusula primeira do referido Convênio, Mirian 

Lavocat e Eduardo D. Nehme: 

“O Convênio 69/98, elencou como fatos geradores alguns 
procedimentos preparatórios não abrangidos pela legislação 
vigente, quais sejam: a adesão, a ativação, a habilitação, a 
disponibilidade, a assinatura, a utilização dos serviços e as 
facilidades adicionais, entre outros. 
A inclusão dos valores cobrados por esses procedimentos na 
base de cálculo do ICMS consiste interpretação extensiva da 
matéria tributável de ICMS, que resulta em exigência não 
prevista em lei, o que é vedado pelo art. 108, §1º do Código 
Tributário Nacional – CTN. Em resumo, não pode ocorrer 
nova tipificação de incidência do tributo, ou seja, o 
Convênio nº 69 não pode ampliar a hipótese de incidência do 
ICMS sobre serviços de comunicação. Mesmo assim, com 
fundamento no Convênio ICMS nº 69 os Estados e o Distrito 
Federal passaram a tributar o procedimento de habilitação de 
telefone celular. 
Essa tributação, a bem da verdade, configura-se 
inconstitucional e ilegal criação de nova hipótese de 
incidência de ICMS, pois o Convênio que regula o ICMS 
não tem competência para tratar a respeito da incidência, 
instituição, majoração do tributo ou interpretação extensiva 
da lei tributária, mas apenas estabelecer concessão ou 
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revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais, 
conforme previsão legal e constitucional (art. 155, §2º, XII, 
“g”, da CF)”. 12 
 

Assim, resta claro que o alargamento da base de cálculo do ICMS por meio do 

Convênio 69/98 deu-se de forma ilegítima e inconstitucional, uma vez que afronta os 

dizeres constitucionais que prevê que o ICMS somente incidirá sobre a efetiva prestação de 

comunicação e, como apresentaremos na sequência, os Tribunais Superiores seguem a 

mesma linha de raciocínio, declarando a ilegitimidade do referido convênio, face à clara 

afronta a nossa Carta Magna. 

 

4.6. DEFINIÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES E DE SERVIÇO DE 

VALOR ADICIONADO AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

Inicialmente, antes de adentrarmos na distinção entre serviço de telecomunicação e 

serviço de valor adicionado ao serviço de telecomunicação, necessário se faz expor o que 

venha a ser serviço de telecomunicação. 

Para disciplinar o assunto, foi editada a Lei nº 9.472/97, comumente conhecida por 

Lei Geral das Telecomunicações, a qual, em seu artigo 60 e parágrafos, define serviço de 

telecomunicação e outras expressões correlacionadas, a saber: 

Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de 
atividades que possibilita a oferta de telecomunicação. 
§1º Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, 
por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro 
processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, 
escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. 
§2º Estação de telecomunicações é o conjunto de 
equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios 
necessários à realização de telecomunicação, seus acessórios 
e periféricos, e, quando for o caso, as instalações que os 
abrigam e complementam, inclusive terminais portáteis. 
 

De forma semelhante, o Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado 

por meio da Resolução Anatel nº 73/98, traz, em seu art. 2º, o conceito de Serviço de 

Telecomunicações, a saber: 

Art. 2º. Serviço de telecomunicações é o conjunto de 
atividades que possibilita a oferta de transmissão, emissão 
ou recepção, por fio, radioeletrecidade, meios ópticos ou 
qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, 

                                            
12 CARVALHO, Paulo de Barros. Não-incidência do ICMS na Atividade dos Provedores de Acesso à 
Internet. TÔRRES, Heleno Taveira (org.). Direito Tributário das Telecomunicações. São Paulo: IOB 
Thomson/Abetel, 2004, p. 487. 
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caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de 
qualquer natureza. 
 

André Mendes Moreira (2006, p.127), sobre o assunto: 

“(...) ao conceituar serviço de telecomunicações, a LGT 
ampliou o aspecto do mesmo (em análise comparativa com o 
Código Brasileiro de Telecomunicações, por ela revogado), 
que passou a abarcar não somente aquele serviço que 
efetivamente possibilita a comunicação entre dois usuários, 
mas também todo o conjunto de atividades necessário à sua 
efetivação. Ocorre que há várias atividades necessárias à 
efetivação do serviço de telecomunicação que não 
pressupõem a existência de uma relação comunicativa (é o 
caso, por exemplo, da habilitação de telefones celulares). 
Contudo, a LGT não modificou (e nem poderia fazê-lo) o 
conceito de serviço de comunicação constante da CR/88 e da 
LC nº 87/96. O que a Lei Geral trouxe foi uma nova 
definição da atividade, para fins regulatórios”. 
 

Helena Xavier (2001, p.81) esclarece: 

“(...) Todos os serviços de comunicação são serviços de 
telecomunicações, mas nem todos os serviços de 
telecomunicações constituem serviços de comunicação. Ou 
seja, só os serviços de telecomunicações que consistem na 
prestação de um serviço de comunicação pessoal são 
passiveis de incidência do ICMS.” 
 

Desta forma, serviço de telecomunicação não se configura como espécie do gênero 

serviço de comunicação e, portanto, para que se inclua no âmbito dos serviços que se 

sujeitam à incidência do ICMS-comunicação há de ser caracterizada a ocorrência do 

processo comunicacional e não apenas a sua viabilidade. 

Esclarecido o que vem a ser telecomunicações, passamos a analisar o que é serviço 

de valor adicionado ao de telecomunicação, para ao final, de forma estruturada, apresentar 

suas distinções. 

Por sua vez, serviço de valor adicionado, o chamado SVA, está previsto no artigo 

61 e parágrafos, da LGT, a saber: 

Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que 
acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá 
suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades 
relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, 
movimentação ou recuperação de informações. 
§1º Serviço de valor adicionado não constitui serviço de 
telecomunicações, classificando-se seu provedor como 
usuário do serviço de telecomunicações, que lhe dá suporte, 
com os direitos e deveres inerentes a essa condição. 
§2º É assegurado aos interessados o uso das redes de 
serviços de telecomunicações para prestação de serviços de 
valor adicionado, cabendo à Agência, para assegurar esse 
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direito, regular condicionamentos, assim como o 
relacionamento entre aqueles e as prestadoras de serviços de 
telecomunicações. 
 

O Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, por meio da edição da 

Resolução da Anatel nº 73, de 25 de novembro de 1998, em seu art. 3º, III, prevê: 

Art. 3º Não constituem serviços de telecomunicações: 
(...) 
III – os serviços de valor adicionado, nos termos do art. 61 
da Lei 9.472 de 1997. 
 

Assim, a primeira conclusão após a leitura dos dispositivos acima, é que o serviço 

de valor adicionado não é uma modalidade de serviço de telecomunicações, entretanto, 

conforme salienta André Mendes Moreira (2006, p.129):  

“(...) um simples comando legal sustentando que o serviço 
de valor adicionado não é serviço de telecomunicação não 
basta, em princípio, para afastar sua tributação pelo ICMS. 
(...) faz-se necessário analisar se, efetivamente, o serviço de 
valor adicionado não possui natureza de serviço de 
comunicação”. 
 

O serviço de valor adicionado é, desta forma, o acréscimo de novas 

funcionalidades, sejam elas relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, 

movimentação ou recuperação de informações ao serviço de telecomunicação, por meio de 

sua rede. O serviço de telecomunicação apenas lhe fornece o suporte para a sua 

concretização, uma vez que a finalidade do SVA é diversa da prestação de serviço de 

comunicação/telecomunicação. 

O relatório emitido pelo Relator da Lei Geral das Telecomunicações na 

Constituição de Constituição, Justiça e Cidadania, o Senador José Ignácio Ferreira, em face 

do art. 61 da LGT prevê: 

 “Essas definições não incluem o tratamento ou 
processamento da informação como serviço de 
telecomunicações. Com efeito, o tratamento da informação é 
considerado, pelo Projeto de Lei, como um serviço de valor 
adicionado (...). Sendo assim, os serviços de valor 
adicionado não são conceituados como serviços de 
telecomunicações, pois com eles não se confundem, 
classificando-se seu provedor como usuário do serviço de 
telecomunicações que lhe dará suporte, com os direitos e 
deveres inerentes a essa condição”.13 
 

                                            
13 Diário do Senado Federal, 10 de julho de 1997, p. 13.579, apud BOTELHO, Fernando Neto. “Tributação 
do Serviço de Provimento de Internet”. TÔRRES, Heleno Taveira (org.). Direito Tributário das 
Telecomunicações. São Paulo: IOB Thomson/Abetel, 2004, p. 582. 
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Neste sentido, o Ministro Carlos Velloso (STF, Pleno, ADI-MC nº 1.491/DF, 

Relator Ministro Carlos Velloso, j. em 01.07.1998 – DR. ANDRÉ – PG. 132):  

“(...) ontologicamente, o serviço de telecomunicações não se 
identifica com o serviço de valor adicionado. Este último 
nada mais é que um acréscimo de recursos a um serviço de 
comunicações que lhe dá suporte, criando novas utilidades 
relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação e 
recuperação de informações.” 

 

A respeito do assunto, André Mendes (2006, p.132): 

“Pode-se concluir que o legislador andou bem ao estremar os 
serviços de telecomunicações dos SVAs, posto que estes são 
efetivamente autônomos (em sua essência e também na 
forma de remuneração). Sendo assim, não atraem a 
incidência do ICMS, pois não são serviços que visam a 
complementar uma relação comunicativa, apenas se 
utilizando da rede de telecomunicações para ser 
efetivamente prestados”. 
 

Tendo que a finalidade do serviço de valor adicionado não é a prestação de serviço 

de telecomunicação, mas sim a sua mera complementação para trazer maiores facilidades a 

seus usuários, não há que se falar em tributação de ICMS. 

 

4.7. DISTINÇÕES ENTRE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E SERVIÇO DE 

VALOR ADICIONADO AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO 

 

Em face dos esclarecimentos anteriores, a distinção entre os conceitos de “serviço 

de telecomunicação” e de “serviço de valor adicionado” está no fato de que o SVA, 

embora dê suporte aos serviços de comunicação ou de telecomunicação, com eles não se 

confundem, uma vez que não oferece ao emissor meios e canais para transmitir, emitir ou 

recepcionar mensagens, sendo estes realizados pelo prestador de serviço de 

telecomunicação.  

Já o prestador do SVA apenas acrescenta novas utilidades, somente facilita o 

serviço comunicacional prestado por outrem. Com isso, afastamos esse prestador do campo 

de incidência do ICMS-comunicação, uma vez que não realiza serviço de comunicação. 

Contudo, André Mendes Moreira (2006, p.133) traz: 

“(...) a prática tem demonstrado que a distinção entre serviço 
de telecomunicação e de valor adicionado não é tão simples, 
mormente pelo fato de a prestação estar imbricada à do 
outro. (...) O enquadramento de uma determinada atividade 
como SVA, entretanto, tem caráter meramente didático, 
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posto que o núcleo do problema a ser analisado – para fins 
de aferição da subsunção da atividade à hipótese de 
incidência do ICMS – é apenas um: verificar se há ou não 
uma prestação de serviço de comunicação, em cada um dos 
casos”. 

 

CAPÍTULO 5 - DO SERVIÇO DE HABILITAÇÃO DE TELEFONE MÓVEL 

CELULAR 

 

Antes de finalizar nosso estudo e adentrar na discussão se o ato de habilitar um 

telefone móvel celular enquadra-se na hipótese de incidência do ICMS, como pretendem as 

autoridades fazendárias, necessário se faz, inicialmente, analisar o conteúdo semântico 

deste serviço. 

 

5.1. CONCEITO DE SERVIÇO DE HABILITAÇÃO DE TELEFONE  MÓVEL 

CELULAR 

Mirian Lavocat e Eduardo D. Nehme, de uma forma mais técnica, explicitam o 

serviço de habilitação de telefone móvel celular, apresentando, detalhadamente, cada etapa 

do processo: 

 “Na atividade de habilitação, primeiramente, ocorre a 
solicitação de habilitação pelo tomador de serviços, perante 
representante comercial da prestadora do Serviço Móvel 
Pessoal. 
Após, por meio do sistema dessa prestadora, é realizado o 
cadastramento de dados do cliente, a partir da apresentação 
de documentos como RG, CPF. Em seguida, ocorre a 
verificação do endereço do usuário, e a partir daí é definida a 
área de registro da estação móvel e o código de acesso 
(número de telefone), bem como a classificação para 
tarifação de chamadas. 
A definição do código de acesso, conforme o plano de 
numeração da ANATEL, permite a identificação de estação 
móvel no território nacional para outros usuários do SMP. 
Acontece então a seleção de planos e a inserção na base de 
dados do sistema. Por fim, finalizado o cadastramento do 
novo usuário, é realizado o desbloqueio do número do 
telefone para a utilização dos serviços de 
telecomunicação”.14 
 

Desta forma, temos que a habilitação compõe-se de todas as atividades acima 

descritas, que numa cadeia de fatos ocorridas de forma cronológica permite o 

                                            
14 CARVALHO, Paulo de Barros. Não-incidência do ICMS na Atividade dos Provedores de Acesso à 
Internet. TÔRRES, Heleno Taveira (org.). Direito Tributário das Telecomunicações. São Paulo: IOB 
Thomson/Abetel, 2004, p. 487. 
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cadastramento do usuário no sistema de SMP e, posteriormente viabiliza a utilização dos 

serviços de comunicação. 

Para André Mendes Moreira (2006, p.158): 

“A habilitação consiste apenas em tornar utilizável o 
aparelho de telefonia celular de um novo usuário. Sem a 
habilitação o telefone simplesmente não funciona, razão pela 
qual nos Estados Unidos convencionou-se chamá-la de 
“activation”, pois é após a “ativação” do aparelho que o 
cliente se torna apto a comunicar-se com terceiros”. 
 

Em relação à ativação, a ANATEL, em seu Glossário de Termos Técnicos, a 

conceitua como a “colocação em operação de estação móvel do assinante, habilitando-a ao 

imediato e pleno uso do serviço móvel celular”.15 

Além disso, a ANATEL, em seu Regulamento, por meio do Anexo à Resolução nº 

477/07, traz em seu art. 3º, incisos X e XVII, o conceito de ativação de estação móvel 

como um procedimento que o habilita, desde que esteja associada a um código de acesso, a 

operar na rede prestadora de Serviço Móvel Pessoal – SMP que oferece o serviço de 

telecomunicação16. 

A habilitação do aparelho celular tanto não se constitui como prestação de serviço 

de comunicação que o próprio Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, por meio 

da edição da Resolução da Anatel nº 73, de 25 de novembro de 1998, em seu art. 3º, prevê 

as hipóteses em que não há a configuração do serviço de telecomunicação, sendo que em 

seu inciso III, traz a habilitação como uma das hipóteses, a saber: 

Art. 3º Não constituem serviços de telecomunicações: 
(...) 
II – a atividade de habilitação ou cadastro de usuário e de 
equipamento para acesso a serviços de telecomunicações. 
 

Trata-se, desta forma, de uma simples disponibilização do canal para viabilizar, 

posteriormente, a prestação do serviço de comunicação, sendo o código um dos elementos 

                                            
15 Agência Nacional de Telecomunicações. Glossário de Termos Técnicos – 
http://www.anatel.gov.br/ajuda/glossario. 
16 Anexo à Resolução nº 477, de 7 de Agosto de 2007. Regulamento do Serviço Móvel Pessoal – SMP 
Título I – Das Disposições Gerais 
(...) 
Capítulo II – Das Definições 
(...) 
Art. 3º Para fins deste Regulamento, aplicam-se as seguintes definições: 
(...) 
X – Ativação de Estação Móvel: procedimento que habilita uma Estação Móvel associada a um Código de 
Acesso, a operar na rede de SMP; 
(...) 
XVII – Habilitação: valor devido pelo Usuário em razão da Ativação de sua Estação Móvel; 
(...) 
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essenciais para a caracterização do serviço comunicacional propriamente dito, 

caracterizando-se como uma atividade-meio para chegar à atividade-fim – a comunicação. 

Antônio Reinaldo Rabelo Filho (2009, p.155), de forma sintética, traz que o serviço 

de habilitação: 

“É um serviço operacional interno da companhia telefônica, 
que altera a programação de determinada central telefônica, 
cadastrando, incluindo ou excluindo códigos e acesso 
(números de telefone). O assinante, quando paga pela 
habilitação ou religação de sua linha, em verdade, remunera 
a concessionária de telefônica pelo custo que incorreu no 
cadastramento, redimensionamento e programação de sua 
central para receber ou excluir um ou mais códigos de 
acesso”. 
 

Assim, pode-se concluir que a habilitação de telefone móvel celular refere-se tão-

somente a um trâmite operacional, a uma etapa técnica inicial com a finalidade de 

viabilizar a utilização do aparelho para a ocorrência posterior da prestação do serviço de 

comunicação da operadora de telefonia para com o usuário. 

  

5.2. DISTINÇÃO ENTRE O SERVIÇO DE HABILITAÇÃO DE TE LEFONE 

MÓVEL CELULAR E O SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO 

 

Para facilitar o entendimento sobre qual serviço prestado pela operadora telefônica 

deverá incidir o ICMS-comunicação, necessário se faz trazer à baila a distinção entre o que 

seria o valor pago a titulo da tarifa ou preço de habilitação do aparelho celular móvel; e do 

valor referente à tarifa ou preço pela utilização do serviço de telecomunicação. 

Neste sentido, o Conselho Diretor da ANATEL, por meio do Regulamento do 

Serviço Telefônico Fixo Comutado, aprovou a Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 

2205, que traz, em seu art. 3º, XXV e XXVI os referidos conceitos: 

Art. 3º Para fins deste Regulamento, aplicam-se as seguintes 
definições: 
(...) 
XXV – tarifa ou preço de habilitação: valor devido pelo 
assinante, no início da prestação de serviço, que lhe 
possibilita a fruição imediata e pela do STFC; 
XXVI – tarifa ou preço de utilização: valor devido pelo 
usuário do STFC, por unidade de medição; 
(...) 
 

Da leitura do dispositivo acima, conclui-se haver o pagamento de preço ou tarifa 

pela prestação do serviço de habilitação do aparelho celular, com a finalidade de viabilizar 
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seu funcionamento e, posteriormente, com a sua utilização, o pagamento de preço ou tarifa 

em contraprestação ao serviço de comunicação prestado pela Operadora. 

A distinção de ambas as situações também pode ser caracterizada em relação às 

figuras existentes em cada procedimento, na prestação de serviço de comunicação, temos 

necessariamente o papel do emissor, canal e o receptor, já habilitação do aparelho celular 

temos apenas a presença de um prestador e um tomador do serviço. 

É de fácil identificação a existência de etapas operacionais distintas antes da 

ocorrência da prestação do serviço de comunicação, cada qual com o seu preço ou tarifa a 

depender da atividade realizada, que, apesar de imprescindíveis, não se confundem com a 

comunicação propriamente dita, motivo pelo qual não pode haver tributação de ICMS-

comunicação. 

Sendo que, apesar de haver a cobrança por parte das operadoras pela realização do 

serviço de habilitação isso não implica em atrair o campo de incidência do ICMS-

comunicação, para tanto, há a necessidade de que o serviço prestado enquadre-se no 

conceito de serviço de comunicação para haver a tributação. 

 

5.3. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NO SERVIÇO DE HABILITA ÇÃO DE 

TELEFONE MÓVEL CELULAR 

 

Conforme anteriormente exposto, Paulo de Barros de Carvalho resume o processo 

comunicacional, in stricto sensu, com a presença dos seguintes elementos: emissor, canal, 

mensagem, código e receptor.17 

André Mendes Moreira (2006, p.158), na mesma linha de raciocínio, traz: “Para 

que haja a incidência de ICMS-comunicação, é imperioso que exista uma fonte emissora, 

uma fonte receptora e uma mensagem transmitida pelo prestador do serviço. Sem esses 

elementos, não há comunicação; sem comunicação, não há ICMS-comunicação”. 

Desta forma, para que um serviço seja caracterizado como de comunicação, há de 

se analisar a presença de todos os elementos descritos acima, de forma conjunta e 

simultânea.  

Aplicando-se ao serviço de habilitação de telefone móvel celular, tem-se a ausência 

de alguns deles, como, por exemplo, a emissão, transmissão ou recepção de informações, o 

                                            
17 CARVALHO, Paulo de Barros. Não-incidência do ICMS na Atividade dos Provedores de Acesso à 
Internet”  TÔRRES, Heleno Taveira (org.). Direito Tributário das Telecomunicações. São Paulo: IOB 
Thomson/Abetel, 2004, pp. 491-2. 
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que, prontamente, já impossibilita a adequação do serviço de habilitação como de 

comunicação. 

Nesse sentido, André Mendes Moreira (2006, p.158):  

“A habilitação de telefones não satisfaz o primeiro e basilar 
requisito para cobrança do imposto em tela. Não há qualquer 
transmissão de mensagem quando o usuário tem seu 
aparelho de telefone habilitado pela prestadora, inexistindo, 
via de conseqüência, as fontes transmissora e receptora.” 
 

Roque Antonio Carrazza (2009, p.136-137) refere-se, também, à impossibilidade de 

atrair a hipótese de incidência do ICMS-comunicação nesta operação, a saber: 

“Ora, a habilitação, a adesão, a ativação, a disponibilidade, a 
assinatura e a utilização de serviços suplementares e 
facilidades adicionais que otimizem ou agilizem o processo 
de comunicação absolutamente não tipificam serviços de 
comunicação tributáveis por meio do ICMS. (...) 
De fato, como já adiantamos, a habilitação do aparelho 
telefônico (tanto quanto a transferência de titularidade de 
assinatura) é simplesmente uma medida preparatória para 
que o serviço de comunicação possa – agora, sim – ser 
prestado. Nela não há qualquer transmissão de mensagem. 
Tampouco recebimento. Em linguagem leiga, a habilitação 
simplesmente liga o aparelho, para que, por intermédio dele, 
venha a ser prestado o serviço específico; Ou, se quisermos, 
viabiliza o acesso do usuário potencial denominado ‘sistema 
móvel celular’. Nesta medida, não pode ser alvo de ICMS. 
Demais disso, o preço cobrado pela habilitação do aparelho 
telefônico (ou para transferência de titularidade de 
assinatura) não se refere a qualquer serviço de comunicação. 
Apenas corresponde ao custo das providências necessárias a 
tornar este aparelho apto a enviar e captar mensagens. 
Segue-se, portanto, que não pode integrar a base de cálculo 
do ICMS em tela, que é, como vimos, o preço do serviço de 
comunicação efetivamente prestado.” 
 

Assim, resta clara a impossibilidade de incidência de ICMS sobre a habilitação de 

telefone celular móvel, uma vez que este serviço não se configura como a prestação de 

serviço de comunicação, o que, caso venha a ocorrer, infringirá texto legal e constitucional, 

previsto no art. 155, II que traz a competência tributária atribuída aos Estados e ao Distrito 

Federal, em relação à instituição de impostos, no tocante de nosso estudo, para os serviços 

de comunicação. 

Quanto à inconstitucionalidade do Convênio 69/98, a sua cláusula primeira não 

pode ser aplicada, sob pena de ferir o princípio da tipicidade tributária, tendo em vista que 

foi ampliada de forma indevida ao permitir a tributação sobre serviços que não podem ser 

considerados como de comunicação, uma vez que se referem, apenas, a meios que 
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viabilizam o acesso ao serviço de comunicação e não a sua prestação de forma efetiva, com 

a transmissão da mensagem entre emitente e receptor, por meio de um canal, utilizando-se 

de um código (comum ou não). São caracterizados então como atividades-meio para 

alcançar a atividade-fim. 

 

CAPÍTULO 6 - DA POSIÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

 

 Para um completo estudo sobre o tema, importante se faz pesquisar como o assunto 

vem sendo tratado pelos Tribunais. O assunto já foi debatido por diversas vezes nos 

Tribunais Superiores, o que demonstra que este objeto não é de simples compreensão. 

 A seguir, é apontado como os Tribunais julgaram, recentemente, o tema, até a 

elaboração deste estudo. 

 Importante observar que o direito é dinâmico, sendo, desta forma, ainda que já 

tenha sido julgado um assunto, inclusive com súmula acerca do tema, este tema poderá 

mudar. Cabe aos operadores do direito esmiuçarem o máximo possível o assunto para fazê-

lo compreensível, permitindo, assim, uma melhor aplicação do direito. 

 

6.1. POSIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

O entendimento pacífico adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos 

últimos anos é de que não há incidência de ICMS sobre o serviço de habilitação do 

telefone móvel celular.  

Este entendimento baseia-se no art. 2º, III, da Lei Complementar 87/96, e de que o 

ICMS incide sobre os serviços de comunicação stricto sensu, ou seja, não há possibilidade 

de incidência deste tributo nos serviços acessórios ou prévios à comunicação. 

No julgamento do RE 710.774/MG a Relatora Ministra Eliana Calmon, bem 

apontou a decisão do Ministro Francisco Falcão, conforme se depreende da ementa a 

seguir: 

TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE A 
HABILITAÇÃO DE TELEFONES CELULARES. 
IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADE QUE NÃO SE 
CONSTITUI EM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 
ANALOGIA EXTENSIVA. EXIGÊNCIA DE TRIBUTO 
SOBRE FATO GERADOR NÃO PREVISTO EM LEI. 
PROIBIÇÃO. ART. 108, §1º, DO CTN. i – No ato de 
habilitação de aparelho móvel celular inocorre qualquer 
serviço efetivo de telecomunicação, senão de 
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disponibilização do serviço, de modo a assegurar ao usuário 
a possibilidade de fruição do serviço de telecomunicações. ii 
– o ICMS incide, tão-somente, na atividade final, que é o 
serviço de telecomunicação propriamente dito, e não sobre o 
ato de habilitação do telefone celular, que se afigura como 
atividade meramente intermediária. iii – O Convênio ICMS 
69/98, ao determinar a incidência do ICMS sobre a 
habilitação de aparelho móvel celular, empreendeu 
verdadeira analogia extensiva do âmbito material de 
incidência do tributo, em flagrante violação ao art. 108, §1º, 
do CTN. iv – Recurso Ordinário provido.18  

 

Ainda em seu voto, a Ministra Eliana Calmon concluiu que não há possibilidade da 

incidência constante da cláusula primeira do Convênio 69/98, uma vez que os serviços ali 

constantes resumem-se a meios de viabilizar o acesso à comunicação:  

“Entretanto, a Lei 87/96 fez incidir o ICMS apenas sobre os 
serviços de comunicação, em cujo conceito se insiram os de 
telecomunicações, o que resulta na só incidência sobre os 
serviços de comunicação stricto sensu, o que não permite, 
pela tipicidade fechada do direito tributário estende-los a 
serviços de preparação como é o serviço de habilitação”.  

 
Desta forma, a cláusula primeira do Convênio 69/98 não deve ser aplicada, uma vez 

que alarga a base de cálculo do ICMS-comunicação ao prescrever a tributação sobre meios 

que viabilizam o acesso ao serviço de comunicação e não à sua prestação de forma efetiva. 

 

6.2. POSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Já o Colendo Supremo Tribunal Federal, em fevereiro do presente ano, ao analisar 

o RE 572.020, decidiu por sete votos a dois, manter a decisão do Superior Tribunal de 

Justiça, de que não há cobrança de imposto, restando claro que tanto o STF como o STJ 

entendem pela interpretação stricto sensu do termo comunicação, não sendo permitida a 

sua expansão. 

Cabe destacar que o Ministro Marco Aurélio votou a favor da incidência, tendo sido 

acompanhado apenas pelo Ministro Lewandowski, pois, para esse “a habilitação do 

aparelho faz parte do plano de serviço, o que, por esse motivo, deve incidir o imposto”. 

Sustentou, ainda, que a não tributação geraria uma “imunidade anômala à cobrança 

de ICMS”. 

                                            
18 RMS 11.368/MT, rel. Ministro Francisco Falcão, 1ª sessão, unânime, julgado em 13.12.2004. 



57 

 

O Ministro Luis Roberto Barroso argumentou que a habilitação é uma atividade-

meio, sendo assim, não passível de incidência de ICMS. 

Nestes termos, até o presente momento, resta mantido o entendimento constante na 

súmula 350, do STJ, a saber: súmula 150 do STJ prevê que o ICMS não incide sobre 

serviço de habilitação de telefone celular. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo do presente trabalho, buscou-se demonstrar os motivos pelos quais não há 

incidência de ICMS na operação de habilitação de aparelho celular móvel. 

Iniciamos com a análise da norma presente em nosso ordenamento jurídico quanto 

a sua validade, vigência e eficácia. Com isso, verificou-se maior eficácia quanto o 

afastamento de contradições e equívocos na aplicação da norma. 

Em complemento ao estudo da norma jurídica e seus efeitos, a pesquisa abordou os 

princípios tributários aplicados ao tema, uma vez que, por basearem-se em comandos 

constitucionais, possuem papel de orientação à atividade interpretativa e de grande 

influência na construção, estruturação e aplicação das normas jurídicas. Garantindo, desta 

forma, unicidade ao ordenamento jurídico. 

Na sequência, abordado o instituto jurídico apto a complementar o texto 

constitucional a ponto de ao mesmo tempo atribuir e limitar a competência tributária 

distribuída às pessoas políticas de direito interno. Isso se dá em face do encargo do 

legislador infraconstitucional de aclarar possíveis conflitos de competência, devendo ater-

se a elucidar e reforçar os comandos ora em conflitos, sendo-lhe terminantemente proibido 

extrapolar tal limite a ponto de inovar o preceito trazido em nossa Carta Magna a ponto de 

alcançar, por exemplo, serviços não caracterizados como de comunicação. 

Desta forma, é possível enfatizar que a definição da materialidade do ICMS-

comunicação prevista constitucionalmente não pode ser modificada sequer pela legislação 

complementar, em face de suas limitações legislativas.  

Posteriormente, apenas com o estudo do conteúdo semântico da prestação de 

serviço de comunicação, verificou-se que o mais prudente é respaldar a análise no discurso 

científico, de forma a evitar erros na aplicação do direito. 

Assim, foi possível concluir, resumidamente, que o processo comunicacional, em 

seu stricto sensu, para a sua caracterização, necessita de cinco elementos, quais sejam: 

emissor, receptor, mensagem, código e canal. 

Sendo que, para a configuração da prestação do serviço de comunicação, por 

possuir características próprias, necessária se faz a existência da figura de um terceiro 

responsável pela sua prestação, o prestador, sendo que este não participa do processo 

comunicacional, apenas o viabiliza, por meio de um contrato firmado com o tomador, para, 

desta forma, caracterizar a finalidade negocial, considerada como um requisito de validade. 
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Em resumo, para a correta incidência de ICMS-comunicação sobre a prestação 

deste serviço, necessário se faz que a prestação do serviço de comunicação ocorra de forma 

efetiva, com a presença simultânea e conjunta de todos os requisitos previstos para a 

caracterização da prestação de serviço, bem como dos de comunicação. 

Seguindo uma linha de raciocínio lógica-estrutural, verifica-se que o conceito de 

serviço de habilitação de telefone móvel celular, posteriormente ao entendimento dos 

conceitos delimitados acima, uma vez que, sem a adequada compreensão dos mesmos 

tornar-se-ia inviável a discussão sobre a não tributação de ICMS-comunicação sobre este 

serviço. 

Conclui-se, desta forma, que a habilitação de telefone móvel celular refere-se tão-

somente a um trâmite técnico inicial com a finalidade de permitir a utilização do aparelho 

para, posteriormente, ocorrer a prestação do serviço de comunicação da operadora de 

telefonia para com o usuário. 

Assim, cristalina a identificação da existência de diversas etapas operacionais 

anteriores à ocorrência da prestação do serviço de comunicação propriamente dito, sendo 

que, cada etapa possui seu preço a depender da atividade realizada, que, apesar de 

imprescindível, não se confunde com a comunicação stricto sensu, motivo pelo qual não há 

que se falar em hipótese de incidência tributária do ICMS-comunicação. 

Portanto, latente a compreensão quanto à impossibilidade de incidência do referido 

imposto, uma vez que este serviço não se configura como a prestação de serviço de 

comunicação, o que, caso venha a ocorrer, infringirá texto legal e constitucional, previsto 

no art. 155, II. 

Por fim, com a finalidade de corroborar todo o estudo, as decisões dos Tribunais 

Superiores sobre o tema em estudo foram analisadas. Estas, claramente, seguem a linha da 

não tributação do ICMS sobre o serviço de habilitação. 

Desta forma, após a análise de todos os elementos descritos e, em face dos 

argumentos doutrinários e jurisprudenciais apresentados sobre o assunto, é apresentada a 

conclusão de ser verdadeira a afirmativa de não haver tributação do ICMS-comunicação 

sobre o serviço de habilitação de telefone móvel celular. 
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