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I – JUSTIFICAÇÃO 
 
Este texto monográfico deriva de exigência do Curso de 

Especialização em Direito Tributário Estadual realizado pela Fundação 
Faculdade de Direito na Universidade Federal da Bahia, constituindo-se em 
requisito necessário para obtenção do resultado de conclusão desse curso de 
pós-graduação. 

Estando o Curso de Especialização voltado para o direito tributário 
estadual baiano, cuidei de buscar um tema para estudo e escrita que 
guardasse pertinência com o objeto do curso e que, além de contemporâneo, 
fosse objeto de interesse da tributação do consumo no Brasil por um imposto 
sobre valor agregado, com características de um IVA puro, assim entendido um 
imposto neutro do ponto de vista da alocação privada de investimentos e não 
cumulativo, com créditos automaticamente assegurados. 

O estudo versa sobre o exercício da competência pelo ente tributante 
Estado da Bahia sobre segmento específico de uma das bases tributáveis 
emergentes mais importantes para a imputação tributária relativa ao consumo 
de serviços onerosos de comunicação: os serviços prestados por televisão 
aberta. 

Como núcleo do tema, o estudo abordará a questão da tributação da 
comunicação institucional e comercial por televisão aberta, do ponto de vista 
dos aspectos temporal, espacial e pessoal dos fatos subssumíveis à hipótese de 
incidência do imposto estadual sobre consumo. 

A imposição tributária é matéria da agenda pública apenas no 
sentido da contínua adaptação regulamentar e da exigência do tributo. Mas é 
tarefa inafastável do poder constituinte originário, nos episódios de fratura 
institucional, ou do poder constituinte derivado. Sendo o momento presente de 
clamor nacional por uma nova matriz tributária, e tendo a Câmara dos 
Deputados sob seu exame, proposta de redefinição constitucional das regras 
matrizes da imputação tributária, o reconhecimento e a valoração das bases 
tributáveis ganha o status de fato social com relevância normativa. 

O sistema tributário constitucional deve refletir a prévia decisão da 
sociedade de submeter-se à contribuição para o financiamento dos serviços 
públicos de que é demandante potencial ou efetiva. No estado moderno, no 
entanto, a necessidade de permanente adequação do sistema tributário às 
mutações da realidade econômica e da organização social, esta equação tem 
sido invertida, sendo a manifestação do povo, por seus representantes, muito 
mais a submissão a uma decisão do próprio Estado ou, no máximo, a validação 
de decisões implementadas, do que a implementação da decisão popular. 
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Desde o início da década, propostas de reforma do texto 
constitucional, em seu capítulo tributário, vem sendo objeto de exame, sem 
sucesso porém, exatamente pela falta de convencimento dos governantes 
quanto ao modelo ideal de sistema tributário a ser implantado no País. 

Nas economias mais avançadas, a prestação onerosa de serviços de 
comunicação, inclusive da chamada comunicação social, tem sido objeto de 
tributação, v.g. os jornais franceses. Ou seja, a globalização, fenômeno 
inafastável, está a exigir uma aproximação do modelo brasileiro às 
características gerais dos modelos vigentes nas economias centrais, implicando 
na necessidade de adequação das leis. 
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II – DELIMITAÇÃO DO TEMA  
 

A delimitação do tema, parte de alguns pressupostos, sem os quais 
seria impossível desenvolver idéias concatenadas e estruturadas na direção 
desejada: a demonstração de que o exercício pelo Estado da Bahia de sua 
competência impositiva em relação à matéria objeto do estudo se caracteriza 
pelo não exercício dessa competência, como uma prestação positiva, mas como 
uma prestação negativa, ou seja, pela equivocada inserção na legislação 
estadual de previsão de não incidência, fora do poder de tributar do Estado. 

O primeiro pressuposto é o de que a comunicação, enquanto bem 
livre, simples exercício de faculdade humana, não deve ser objeto de 
tributação, porque não é um bom instrumento de caracterização de capacidade 
contributiva. Mas como expressão com conteúdo econômico, de natureza 
institucional ou comercial, representa uma base tributável cada vez mais 
importante. 

O segundo pressuposto é o de que a imposição tributária de fins 
arrecadatórios se dá somente sobre operações e prestações onerosas, 
sinalagmáticas, com conteúdo econômico. 

Como terceiro pressuposto básico, admitimos que a expressão 
“Compete à União (aos Estados e ao Distrito Federal) (aos Municípios) instituir 
imposto(s)...” não atribui faculdade, mas obrigação indelegável 

Assim o tema desta monografia ficará circunscrito à caracterização e 
análise crítica do exercício da competência estadual para tributar os serviços 
de comunicação, caracterizado pela prestação onerosa de serviços de 
comunicação comercial ou institucional, constituída pela veiculação, por 
autorizatários, concessionários ou permissionários de serviços de radiodifusão 
por televisão aberta, nos termos do art. 21, XII, a da Constituição Federal, de 
sons, textos e imagens de natureza publicitária. 
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III - METODOLOGIA 
 

A escolha desta temática obriga a análise, ainda que superficial, do 
fenômeno comunicação para delimitar quando a Comunicação deixando de ser 
um bem livre, se caracteriza como bem econômico sujeito à tributação. 

A análise se estende ao exame da legislação posta pertinente à 
matéria objeto do estudo, para demonstrar a tributação do fenômeno 
comunicação, enquanto prestação de serviços, traduzida em normas de 
conteúdo constitucional e infraconstitucionais imediatas, dirigidas a regular a 
competência impositiva do ente tributante autorizado. 

Verificado e demonstrado o direito posto de atribuição da 
competência para tributar o fenômeno comercial constituído pelos serviços 
remunerados de comunicação, caberá o estudo da legislação federal e estadual 
baiana, para aferição do efetivo exercício daquela competência constitucional. 

Assim, a opção metodológica consistirá em um corte lógico na 
matéria objeto do estudo, de modo a circunscrever a investigação ao exame das 
normas de direito positivo de autorização constitucional para a imposição 
tributária relativa à matéria objeto do estudo e a tradução em sede legal do 
exercício dessa autorização, de modo a compreendermos, face o direito posto, 
como se deu, historicamente, o exercício da competência, pela União e pelo 
Estado da Bahia quanto aos serviços de comunicação prestados por empresas 
exploradoras de televisão, e assim formarmos um convencimento final sobre o 
objeto do estudo. 

Este modo de estudo caracteriza-se como sistemático, permitindo 
deduções encadeadas e ordenadas entre si. Porém é preciso que aceitemos 
como ponto de partida um dogma, ou um postulado básico, como o recomenda 
o Prof. Marco Aurélio Greco (Dinâmica da Tributação e Procedimento. Ed. 
Revista dos Tribunais) sob pena de nos perdermos em muitos ramos de 
derivação no processo dedutivo, o que caracterizaria um modo de pensar 
problemático. 

Tomamos como postulado básico que ao Estados e ao Distrito Federal 
foi cometida a competência, de exercício obrigatório e não facultativo, para 
instituir o ICMS sobre prestações onerosas de serviços de comunicação. Se não 
admitirmos a priori esta afirmação como verdade inafastável, o exercício da 
competência impositiva não teria limites de discricionariedade, dando ao ente 
tributante poder somente atribuível em nosso País às assembléias 
constituintes. 
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IV – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 
 

a) Aspectos sociais e econômicos 

Como meio de comunicação massiva, a tele-visão, uma das formas de 
rádio difusão, surgiu na cena brasileira em 1950, estando por isso a completar 
quase meio século de história. Neste fim de milênio, ao invés de perder força, 
pelo surgimento de novos meios de comunicação, a televisão parece apenas 
engatinhar, tais as possibilidades de sua aplicação no entretenimento, na 
educação, na ciência médica etc. Isso se deve ao seu conteúdo de 
complementaridade em relação a outras tecnologias com ela convergentes. 

A avaliação política do fenômeno da comunicação de massa através 
da radiodifusão, transcende a este trabalho, modesto e aligeirado. Por isso que 
nos limitamos a uma breve abordagem de aspectos sociais e econômicos, mais 
como forma de justificar a necessidade deste texto monográfico sobre a 
tributação de serviços onerosos de divulgação de propaganda e publicidade, do 
que um esforço de explicação abrangente do fenômeno, como categoria 
econômica, tecnológica ou ferramenta de marketing. 

O setor de comunicações vem passando por um fenômeno que, 
embora não seja inusitado, surpreende por sua intensidade e velocidade. 
Trata-se da convergência tecnológica que associa tecnologias de ponta, com 
características sinérgicas entre si. Esta convergência, não é nova, dado que a 
telecomunicação é tecnologia cujo uso disseminado remonta ao século 
passado, podendo se fazer o registro do uso da telefonia já pelo Imperador D. 
Pedro II. 

Outro fenômeno que caracteriza o setor de comunicações no mundo 
contemporâneo é concentração de empresas, provocando o surgimento de um 
emergente porém pequeno número de mega-empresas. Este fenômeno resulta 
de dois pré-requisitos para a globalização – a desregulamentação e a 
privatização de atividades não típicas do setor publico. Do ponto de vista da 
organização do mercado, a configuração da matriz brasileira da radiodifusão 
com fins comerciais mostra uma fortíssima concentração em mega-empresas, o 
que tem facilitado a introdução de tecnologias convergentes e o atingimento de 
padrões de qualidade de nível internacional. 

Para isso, concorreu bastante a iniciativa do governo brasileiro de 
permitir a forte presença de capital estrangeiro no setor de telecomunicações e 
o abandono da política de reserva de mercado supostamente protetiva das 
indústrias nacionais do setor de informática. Destacam-se os atos normativos: 
a Lei 8.977/1995 (Lei da TV a Cabo), que permite a participação estrangeira em 
até 49% do capital das concessionárias; a Emenda Constitucional 08/96, que 
extinguiu o monopólio estatal das telecomunicações; a Lei 9.295/96 (Lei 
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Mínima), que permitiu a entrada de capital estrangeiro nas áreas de telefonia 
celular e das telecomunicações via satélite, no limite de 49%, até julho de 
1999; e a Lei 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações), que autoriza o Poder 
Executivo a estabelecer quaisquer limites à participação estrangeira no capital 
de prestadora de serviços de telecomunicações. 

No plano internacional teve importância significativa o 
Telecommunications Act, editado pelo governo norte americano, em fevereiro de 
1996, provocando intensas alterações no controle acionário das empresas do 
setor, aquisições, fusões etc. 

As políticas de privatização e de desregulamentação e as 
conseqüentes transformações das estruturas empresariais, de certa forma tem 
sido impostas pelo elevado nível de investimentos necessários para a obtenção 
de economias de escala, sem o que seria impossível a democratização do acesso 
aos meios difusores de comunicações comerciais, grande objetivo comercial da 
expansão do setor. 

A inserção estrangeira no mercado de comunicações brasileiro só não 
atingiu ainda o setor de radiodifusão, por impedimento Constitucional, a 
impede a propriedade de empresas desse setor por estrangeiros (Art. 222 da 
Constituição Federal). 

A Constituição Brasileira também impede que os meios de 
comunicação social possam, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio 
ou oligopólio, como está firmado no art. 220 do texto constitucional, abaixo 
transcrito. 

 

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 
observado o disposto nesta Constituição. 

.......................... 

§ 5º – Os meios de comunicação social não podem, direta ou 
indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.” 

 

Porém, os atos normativos infraconstitucionais recentes mais 
importantes, tal como a Lei Geral de Telecomunicações, não limitam nem 
estabelecem controles rígidos sobre a concentração da propriedade. 

Dissemos que a inserção estrangeira ainda não atingiu o setor de 
radiodifusão, porque já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda Constitucional nº 455/97, que 
propõe a possibilidade de participação de capital estrangeiro nas empresas 
jornalísticas e de radiodifusão. 
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Na verdade, já se observa a formação de associações entre alguns dos 
principais grupos brasileiros de televisão paga e, mesmo, de televisão aberta, 
com os maiores conglomerados mundiais de entretenimento para a produção 
de programas. 

Por outra vertente, a convergência tecnológica tem provocado a 
extensão das atividades de empresas de comunicação jornalística e de 
radiodifusão a áreas de telefonia, aparentemente fora de seu negócio – produzir 
e veicular comunicação. 

A emissão de comunicação por televisão aberta é apenas um dos 
componentes de um mix comercial que inclui a propriedade de estúdios de 
gravação, de emissoras e até de gravadora, como é o caso da maior rede 
brasileira. Também envolve a contratação permanente de escritores, atores e 
equipes de produção. 

O mix comercial comporta, ainda, a comercialização de programas 
para TV por assinatura, para redes de televisão de outros países, a 
comercialização de músicas (trilha sonora), rádio, revistas, jornais, provedores 
de Internet, transmissão de dados, paging, e, já agora, telefonia (fixa, celular e 
móvel, via satélite). 

A falta de estudos e pesquisas sistemáticas pelo Estado, e o caráter 
parcial daquelas realizadas pelas empresas privadas, impedem a adequada 
compreensão da real configuração da matriz da radiodifusão no País, para que 
possamos efetuar com o necessário aprofundamento a tarefa de analise da 
regulação do setor de radiodifusão por televisão aberta, do ponto de vista da 
significação imposição tributária. 

A valoração do negócio televisão aberta tangencia a questão do 
domínio do conhecimento, mais estratégico fator de poder na sociedade 
globalizada. 

Venício A. de Lima, no texto Comunicações no Brasil: novos e velhos 
atores - Brasília, agosto de 1998, nos dá uma idéia do valor que o Poder Público 
deve atribuir à mídia do ponto de vista sociológico. 

 

“Por outro lado, é também sabido o poder de longo prazo 
que os mídia têm na construção da realidade através da representação 
que fazem dos diferentes aspectos da vida humana. A maioria das 
sociedades contemporâneas podem ser consideradas como centradas 
nos mídia (media centered), vale dizer, sociedades que dependem dos 
mídia - mais do que da família, da escola, das igrejas, dos sindicatos, 
dos partidos etc. - para a construção do conhecimento público que 
possibilita, a cada um de seus membros, a tomada cotidiana de 
decisões. É por isso que não se pode reduzir a importância das 
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comunicações apenas à transmissão de informações, como muitas 
vezes se faz. Elas não são canais neutros. Ao contrário, são 
construtoras de significação . E é também por isso que a 
concentração da propriedade e do controle das comunicações é uma 
questão que ultrapassa, em muito, a dimensão econômica. 

(...) 

São profundas as transformações de nosso tempo, em 
particular no setor de comunicações. Assistimos à introdução do novo 
e à mudança e sobrevivência do velho. As questões são muitas, são 
complexas e são fundamentais. Uma maneira de contribuir para 
eliminar o "paradoxo contemporâneo" da experiência democrática 
acompanhada do sentimento de impotência, certamente seria incluir 
essas questões na agenda pública do país neste final de século.” 

 

Mesmo sem estatísticas oficiais, podemos fazer uma avaliação da 
capacidade contributiva do setor dedicado à veiculação de peças publicitárias, 
por algumas estatísticas apresentadas pela Revista Brasil em Exame 1998. 

Em 1997 o Brasil possuía 339 emissoras de TV (transmissoras e 
retransmissoras), 1.600 rádios AM, 1.300 rádios FM e 385 jornais diários, além 
de TV’s a cabo e revistas. 

Da verba publicitária de 6,6 bilhões de dólares destinada a esses 
veículos de comunicação, 4,4 bilhões foram aplicadas em publicidade na TV, 
dos quais 10,4 bilhões em televisões do Nordeste. 

Vê-se, pois, que não se trata de uma base tributável desprezível. E 
tende a crescer vertiginosamente. 
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b) Histórico da normatização 

A verificação dos textos constitucionais nos leva ao conhecimento de 
que somente com a Emenda Constitucional nº 18/65, a tributação dos serviços 
de comunicações compôs a matriz constitucional tributária brasileira, então 
conjuntamente com o imposto sobre os serviços de transportes(ISTR), como 
competência da União, complementar com a competência dos Municípios, que 
passaram a poder tributar os serviços de comunicação, desde que 
intramunicipais, excetuados os de rádio difusão sonora. 

O imposto de competência federal fora então identificado como ISSC - 
Imposto sobre Serviços de Comunicações e teve seu âmbito de validade 
restringido face a competência municipal, cabendo ao ISTC apenas as 
prestações que pudessem ser captadas fora .do município de origem da 
transmissão. Esta inserção no texto constitucional foi confirmada na 
Constituição Federal de 1967 e na Emenda Constitucional nº 1/69. 

A hipótese de incidência do ISTC se encontrava definida na Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), assim disposta: 

 

“Art. 68. O imposto, de competência da União, sobre serviços de 
transportes e comunicações tem como fato gerador: 

I - a prestação do serviço de transporte, por qualquer via, de pessoas, 
bens, mercadorias ou valores, salva quando o trajeto se contenha inteiramente no 
território de um mesmo Município; 

II - a prestação do serviço de comunicações, assim se entendendo a 
transmissão e o recebimento, por qualquer processo, de mensagens escritas, faladas 
ou visuais, salvo quando os pontos de transmissão e de recebimento se situem no 
território de um mesmo Município e a mensagem em curso não possa ser captada 
fora desse território. 

............................” 

 

A União somente instituiu o imposto sobre serviços de comunicação 
pela edição do Decreto-Lei nº 2.186, de 20 de dezembro de 1984, lei no sentido 
material. Porém somente definiu como hipótese de incidência a prestação de 
serviços de telecomunicações destinadas ao uso público, tendo concedido 
isenção do imposto sobre radiodifusão sonora e televisão 

Já os municípios somente puderam fazer incidir o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN - a partir da edição do Decreto-Lei nº 
406, de 31 de dezembro de 1968, e da Lista de Serviços a que se refere seu art. 
8º, com a redação introduzida pelo art. 3º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 
834/69, que complementou a previsão constitucional, listando em itens as 
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hipóteses de incidência do imposto municipal, lista esta ampliada para 66 
categorias de serviços alcançáveis pelas vereanças para a imposição tributária, 
entre eles o item 35, relativo a serviços de propaganda e publicidade, com a 
seguinte redação: 

 

“35. Propaganda e publicidade, inclusive planejamento de campanhas ou 
sistemas de publicidade; elaboração de desenhos, textos e demais materiais 
publicitários; divulgaçao de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por 
qualquer meio. ” 

 

A Lei Complementar nº 56, de 15 de dezembro de 1987, ampliou a 
Lista de Serviços a que se refere o art. 8º do Decreto Lei nº 406/68, para 100 
itens de serviços alcançáveis pelo ISSQN, nela inserto o item 86 – veiculação e 
divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por qualquer 
meio, serviços da categoria comunicação. 

 

“85 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, 
textos e demais materiais publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou 
fabricação). 

86 - Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de 
publicidade, por qualquer meio (exceto em jornais, periódicos, rádio e televisão).” 

 

Este regime prevaleceu até a superveniência da Constituição Federal 
de 1988, quando o poder constituinte deu aos Estados e ao Distrito Federal a 
competência exclusiva para tributar os serviços de comunicação. Porém, desta 
vez, diferentemente das anteriores, o imposto não aparece como uma categoria 
isolada e sim como parte de um outro imposto, o ICMS, do qual absorve a 
característica da não cumulatividade.  

 

“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; 

....................................” 
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A Constituição Federal de 1988 previu a necessidade de lei 
complementar para o regramento geral do exercício da competência impositiva 
de tributos, no artigo 146, que tem a seguinte redação: 

 

“Art. 146. Cabe à lei complementar: 

I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos 
impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases 
de cálculo e contribuintes; 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas 
sociedades cooperativas.” 

 

Em que pese a sobrevivência da Lei nº 5. 172, de 25 de Outubro de 
1966 que, com fundamento na Emenda Constitucional número 18, de 1° de 
dezembro de 1965, regula o sistema tributário nacional e estabeleceu, com 
fundamento no artigo 5°, XV, b, da Constituição Federal anterior, as normas 
gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios, posto que tal competência regulatória não afastava a 
respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar, a falta de uma 
lei complementar, no sentido formal, para o estabelecimento de normas gerais 
relativas ao novo imposto estadual sobre consumo foi provisoriamente suprida 
pelo Convênio ICM 66, de 14 de dezembro de 1988, celebrado entre os Estados 
e o Distrito Federal, no âmbito do CONFAZ – Conselho Nacional de Política 
Fazendária, que estabeleceu do seguinte modo a hipótese de incidência do 
imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e de comunicação: 

 

“Art. 2º - Ocorre o fato gerador do imposto: 

........................................ 
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X – na geração, emissão transmissão, retransmissão, repetição, 
ampliação ou recepção de comunicação de qualquer natureza, por qualquer 
processo, ainda que iniciada ou prestada no exterior; 

.........................................” 

 

A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, lei 
complementar também em sentido formal, que veio dispor sobre o imposto, 
está assim colocada, no que concerne à incidência sobre as prestações de 
serviços de comunicações: 

 

“Art. 1º -  Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no exterior.  

Art. 2°  - O imposto incide sobre: 

........................ 

III - 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 de comunicação de qualquer natureza; 

........................ 

§ 1º O imposto incide também: 

....................... 

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha 
iniciado no exterior;” 

 

Em paralelo à normatização do Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) em amplitude 
nacional, os Estados buscaram regular o imposto, dando-lhe tratamento 
diferenciado em diversas matérias, entre as quais se destaca a tributação dos 
serviços de comunicação prestados por permissionárias ou autorizatárias de 
televisão. 

A Lei n. 4.825, de 27 de janeiro de 1989, que instituiu o ICMS 
baiano, trouxe assim a previsão: 

 

“Art. 1º - O imposto tem como fato gerador a realização de operações 
relativas à circulação de mercadorias e à prestação de serviços de transporte 
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interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações ou as 
prestações se iniciem no exterior. 

 

Parágrafo único - O imposto incide também sobre a entrada de 
mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a 
consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como o serviço prestado no 
exterior.”  

 

A ocorrência das situações caracterizadas pela subsunção de fatos à 
hipótese legal de incidência (fatos geradores), ficou assim disposta na lei 
baiana: 

 

“Art. 2º - Ocorre o fato gerador do imposto: 

.............................................. 

X - na  geração,  emissão,  transmissão,  retransmissão,  repetição,  
ampliação  ou recepção de comunicação  de qualquer natureza, por qualquer 
processo, ainda que iniciada ou prestada no exterior.”  

 

A inclusão do prestador de serviços de comunicação não observou 
qualquer condição, tendo destacado em item separado as empresas 
prestadoras, permissionárias ou concessionárias, de serviço público de 
comunicação, como se pode ler a seguir: 

 

“Art. 10 - Contribuinte do ICMS é qualquer pessoa física ou jurídica que 
realize operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviços descritas 
como fato gerador do imposto. 

§ 1º - Incluem-se entre os contribuintes do imposto: 

.......................................... 

 II - o prestador de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação; 

.......................................... 

 VIII - a concessionária ou permissionária de serviço público de 
transporte e de comunicação e de energia elétrica; 

..........................................” 
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Na definição das alíquotas o tratamento foi diferenciado apenas em 
relação às prestações internas de serviços de telefonia, que tiverem a mesma 
alíquota inicialmente fixada pela Lei n. 4.825/89 em 17%; e, mais tarde, em 
virtude de alteração introduzida pela Lei n. 6.353, de 26/12/91, as prestações 
de serviços de telefonia passou a ser tributada pela alíquota mais gravosa de 
25%. 

A base de cálculo do imposto foi definida no art. 23 da Lei 4.825/89 
como sendo o preço do serviço: 

“Art. 23 - A base de cálculo do imposto é: 

.................................... 

 VI - na prestação de serviço de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço; 

....................................” 

 

O exercício da competência impositiva do Estado da Bahia em relação 
aos serviços de comunicação foi confirmada pela edição da Lei nº 7.014, de 4 
de dezembro de 1996, que revogou a Lei instituidora do imposto, confirmação 
esta consentânea com norma geral correspondente reafirmada na Lei 
complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996: 

 

“Art. 2º. O ICMS incide sobre: 

................................... 

VII - a prestação onerosa de serviços de comunicação, por qualquer 
meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a 
repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza; 

...................................”  

 

Estavam assim previstas no Regulamento do ICMS baiano, aprovado 
pelo Decreto nº 2.460, de 7 de junho de 1989, as hipóteses de incidência do 
imposto estadual, relativas às prestações onerosas de serviços de comunicação: 

 

“Art. 1º - O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) tem como fatos geradores as operações 
relativas à circulação de mercadorias, as prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e as prestações de serviços de comunicação, ainda que 
as operações e as prestações se iniciem no exterior, incidindo o imposto inclusive 
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sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, mesmo que se trate de bem 
destinado a consumo ou a ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre o serviço 
prestado no exterior. 

........................................ 

VII - na geração, emissão, transmissão, retransmissão, repetição, 
ampliação ou recepção de comunicação de qualquer natureza, por qualquer 
processo, ainda que iniciada ou prestada no exterior, sendo que, na hipótese de o 
serviço ser prestado mediante ficha, cartão ou assemelhado, considera-se ocorrido o 
fato gerador quando do seu fornecimento ao usuário; 

VIII - na utilização, por contribuinte, de serviço de transporte ou de 
comunicação cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada 
a operação ou prestação subseqüente alcançada pela incidência do imposto; 

........................................” 

 

Em maio de 1996, porém, antes, portanto, da edição da Lei 
Complementar nº 87/96, o novo RICMS baiano, aprovado pelo Decreto nº 
5.444, de 30 de maio de 1996, já implementara diversas alterações textuais 
relativas à imposição do tributo sobre os serviços de comunicação, disposições 
confirmadas no Regulamento aprovado pelo Decreto nº 6.284, de 14 de março 
de 1997, que revogou o Regulamento anterior. Dentre elas a definição de 
hipóteses de incidência relativas a serviços de comunicação e o significado 
desta: 

 

“Art. 4º - Nas prestações de serviços de comunicação de qualquer 
natureza, por qualquer processo, ocorre o fato gerador do ICMS: 

I - na geração, emissão, transmissão, retransmissão, repetição ou 
ampliação de comunicação; 

II - na recepção de comunicação, quando esta for iniciada ou prestada no 
exterior, sendo o encomendante do serviço estabelecido neste Estado. 

§ 1º - Na hipótese de o serviço de comunicação ser prestado mediante 
ficha, cartão ou assemelhados, considera-se ocorrido o fato gerador no momento do 
fornecimento dos instrumentos necessários à sua prestação. 

§ 2º - Nas prestações de serviços de telecomunicações, observar-se-á, 
ainda, o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 569, conforme se trate de: 

I - cessão onerosa de meios das redes públicas de telecomunicações a 
outras operadoras; 

II - serviços internacionais tarifados e cobrados no Brasil; 

III - serviços móveis de telecomunicações; 
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IV - serviços não medidos, cobrados por período, envolvendo mais de 
uma unidade da Federação. 

§ 3º - Entende-se por comunicação, para os efeitos deste Regulamento, o 
ato ou efeito de gerar, emitir, transmitir, retransmitir, repetir, ampliar e receber 
mensagens acerca de determinado ato ou fato mediante métodos ou processos 
convencionados, quer através da linguagem falada ou escrita, quer através de outros 
sinais, sons, figuras, imagens, signos ou símbolos, quer através de aparelhamento 
técnico sonoro ou visual, a exemplo dos serviços de telefonia, telex, telegrafia, fax, 
radiodifusão sonora ou de imagens e televisão por assinatura, quando de caráter 
oneroso, isto é, sempre que a prestação consistir, por parte do prestador, numa 
obrigação de fazer, e, por parte do usuário do serviço, numa obrigação de dar. 

...........................” 

 

No art. 9º do mesmo Regulamento, foi introduzida previsão de não 
incidência do imposto em diversas situações, inclusive nas relativas a serviços 
de comunicação de radiodifusão sonora ou de imagens e de televisão 

 

Art. 9º - O ICMS não incide sobre a ocorrência de comunicação: 

I - em concertos, recitais, festivais, "shows", cinemas e congêneres; 

II - decorrente da produção, para terceiro, mediante ou sem encomenda 
prévia, de espetáculos, entrevistas e congêneres; 

III - relativa aos serviços de radiodifusão sonora ou de imagens e de 
televisão: 

a) no tocante à geração, emissão, transmissão, retransmissão, repetição 
ou recepção de notícias, documentários e programas recreativos, desportivos, 
culturais ou educacionais, quando dirigidos ao público, em que não haja, da parte 
deste, qualquer remuneração ou contraprestação; 

b) concernente à inserção de anúncios ou à veiculação e divulgação de 
textos, desenhos e outros materiais de publicidade; 

IV - mediante livro, jornal, folheto ou periódico; 

V - efetuada mediante placas, cartazes, "outdoors" ou luminosos 
comerciais; 

VI - realizada internamente no estabelecimento do próprio contribuinte; 

VII - nas demais situações em que não se configure o fato gerador do 
imposto. 

....................” 
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O mesmo Regulamento traz, ainda, em seu art. 28, previsão de 
isenção acordada com as demais unidades federadas em Convênios ICMS, 
relativa a importações do exterior de bens sem similar nacional destinados a 
emprego no processo de industrialização de livros, jornais ou periódicos ou na 
operação de emissora de radiodifusão. É o texto: 

 

“Art. 28 - São isentas do ICMS as operações e prestações relativas à 
importação e exportação de mercadorias, inclusive com lojas francas, missões 
diplomáticas, repartições consulares e organismos internacionais: 

.................... 

X - nos recebimentos, do exterior, por empresas jornalística, de 
radiodifusão e editoras de livros, de máquinas, equipamentos, aparelhos, 
instrumentos e seus respectivos acessórios, sem similar nacional, destinados a 
emprego no processo de industrialização de livros, jornais ou periódicos ou na 
operação de emissora de radiodifusão (Convs. ICMS 53/91 e 19/92); 

.....................” 

E ainda, em seu art. 31, O RICMS/96 traz previsão de isenção, 
também  acordada em Convênios ICMS, relativa a prestações de serviços de 
comunicação, pelos serviços locais de difusão sonora, ficando a fruição do 
benefício condicionada a que seja feita a divulgação, pela empresa de televisão 
ou de radiodifusão sonora, de matéria aprovada pelo Conselho de Política 
Fazendária (CONFAZ), relativa ao ICMS, para informar e conscientizar a 
população, visando ao combate à sonegação desse imposto, sem ônus para o 
erário: 

“Art. 31 - São isentas do ICMS: 

I - até 31/12/96, as prestações de serviços de comunicação, pelos serviços 
locais de difusão sonora, ficando a fruição do benefício condicionada a que seja feita 
a divulgação, pela empresa de televisão ou de radiodifusão sonora, de matéria 
aprovada pelo Conselho de Política Fazendária (CONFAZ), relativa ao ICMS, para 
informar e conscientizar a população, visando ao combate à sonegação desse 
imposto, sem ônus para o erário (Conv. ICM 51/89 e Convs. ICMS 8/89, 113/89, 
93/90, 80/91 e 151/94); 

................................” 
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V – ANÁLISE DO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA IMPOSITIVA 
 

a)  Da Competência Federal 

 

A Emenda Constitucional n. 18/65 representa um salto qualitativo 
do sistema constitucional tributário, senão por outros motivos, por ter dotado 
os Estados e o Distrito Federal um imposto não cumulativo, mais harmônico 
com os avanços da tributação sobre o consumo em outros países, 
especialmente a França, cuja experiência nesta matéria tem sido de grande 
valia para o avanço, ainda que lento, de nosso sistema tributário. 

A referida Emenda dotou a União da competência necessária para a 
imposição de imposto sobre serviços de transportes e de comunicações, mas 
não a dotou de apetite suficiente para o exercício da competência outorgada. 
Prova disso é que a União somente instituiu o imposto sobre serviços de 
transportes - ISTR. 

Apesar de confirmada a competência da União no texto constitucional 
de 1967 e na Emenda Constitucional n. 1/69, apenas com a edição do Decreto-
Lei nº 2.186, de 20 de dezembro de 1984, o Governo Federal definiu a hipótese 
de incidência para a efetiva tributação dos serviços de comunicação. Mas, 
ainda assim, somente incluiu como hipótese de incidência os serviços de 
telecomunicações destinadas ao uso público. 

O Parágrafo único do art. 6º do acima referido Decreto-Lei, trouxe 
previsão de isenção do imposto sobre radiodifusão sonora e televisão. Ora, 
sendo a isenção a dispensa pelo credor do cumprimento da prestação pelo 
devedor, o ente tributante somente pode isentar fatos que, por sua subsunção 
a uma hipótese pré definida de incidência, dêem efetividade à imposição 
tributária, fazendo surgir a obrigação e respectivo objeto - a prestação.  

É bem verdade que o art. 68 do Código Tributário Nacional - CTN Lei 
nº 5.172, de 25 de outubro e 1966 estabelecera a hipótese de incidência do 
imposto sobre serviços de transportes e de comunicações (ISTC). Mas a 
instituição de imposto não decorre da simples previsão constitucional e da 
legislação infraconstitucional imediata. É fruto de atuação positiva do ente 
tributante autorizado. Esta é a técnica legislativa adotada no Brasil. E via de 
conseqüência, a dispensa de seu pagamento. 

No caso em apreço, a União somente instituíra o imposto sobre 
serviços de telecomunicações e não sobre serviços de comunicação. Por isso não 
poderia isentar os serviços de radiodifusão sonora e televisão, matéria fora do 
campo de incidência, por falta do exercício de sua competência impositiva, 
prevista na Constituição Federal. Os serviços de radiodifusão sonora e televisão, 



Pág. 20 

neste caso, não constituíam fatos geradores de obrigação tributária já que esta 
é, necessariamente, ex-lege. 

De qualquer sorte, vale a pena observar que o legislador nacional 
definira no CTN o entendimento do que se deveria compreender por serviços de 
comunicações. Pela redação do inciso II do art. 6º, já se evidenciava que a 
divulgação de textos, sons e imagens, em prestação onerosa de serviços, por 
qualquer processo, constitui base tributável pelos Estados e pelo Distrito 
Federal e não pelos Municípios.  

Vale ressaltar que a expressão por qualquer processo não excluíra 
rádios, televisões, nem sequer outdoors ou outros meios de divulgação, já 
prenunciando o que veio ocorrer com a superveniência da Constituição Federal 
de 1988, que deu competência exclusiva aos Estados e ao Distrito Federal para 
tributar a divulgação de mensagens, competindo aos municípios somente a 
tributação dos estágios anteriores à divulgação. 

Destacamos ainda, que o inciso II do art. 68 do CTN caracteriza os 
serviços de comunicação como sendo “... mensagens escritas, faladas ou 
visuais, ...”. Se considerarmos que o texto citado é de 1966, fica evidente que 
tais serviços também poderiam ser transmitidos por radiodifusão sonora ou por 
visão remota (televisão), tecnologias já amplamente utilizadas à época, do que é 
prova que assistimos por televisão, ao vivo, a chegada do homem à lua. 
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a) Da Competência Municipal 

 

A competência dos municípios para tributar as prestações onerosas 
de serviços surgiu na Constituição Federal de 1946, pela Emenda 
Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965, se confirmou pela Lei 5.172, 
de 25 de outubro de 1966 e pelos textos constitucionais de 1967 e 1969 (EC 
1/69). 

Em especial, a competência dos Municípios para tributar serviços de 
comunicação se tornou viável com a edição do Decreto-Lei n. 406, de 31 de 
dezembro de 1968, depois alterado pelo Decreto-Lei n. 834, de 8 de setembro 
de 1969, e que veio estabelecer normas gerais de direito financeiro aplicáveis 
ao ICM e ao ISSQN. Esse ato normativo, de amplitude nacional, inseriu no 
sistema tributário brasileiro listagem de serviços sujeitos apenas ao imposto 
municipal sobre serviços. Dentre esses serviços, destacamos, para os fins deste 
estudo, os dos itens 27 e 35 da referida lista. O item 27 que tratava dos 
serviços de transporte e comunicações, de natureza estritamente municipal, foi 
desdobrado nos itens 97, restrito aos serviços de transporte de natureza 
estritamente municipal e 98, restrito aos serviços de comunicações telefônicas 
de um para outro aparelho dentro do mesmo Município. O item 35 incluía em 
sua redação a “... divulgação de textos, desenhos e outros materiais de 
publicidade, por qualquer meio.” 

Embora o imposto incida sobre serviços de qualquer natureza, não 
incide sobre todo e qualquer serviço, mas somente sobre os especificados na 
Lista de Serviços trazida pelo DL 406/68, com a redação dada pelo DL 834/69, 
seja qual for a sua natureza. 

Até a edição da Lei Complementar nº 56/87 a competência municipal 
para tributar as prestações de serviços de comunicação era em parte 
superposta à da União pois a esta competia tributar os serviços de mesma 
natureza, quando ultrapassassem os limites geográficos do município de 
origem da mensagem. A falta de interesse da União para tributar as prestações 
de serviços de radiodifusão pode ter sua explicação nesta superposição de 
competências, já que o texto do DL 406/68 não limitou a divulgação de textos 
ao território do município, mas só restringiu a competência da União aos 
serviços de comunicação que extrapolassem os limites territoriais do município 
de origem da mensagem, como se pode ler do art. 68, inciso II, do CTN. No que 
concerne aos serviços de comunicações genericamente indicados no item 27 da 
Lista de Serviços, não havia superposição de competência porque este item 
somente incluía serviços de natureza estritamente municipal. Resulta óbvio 
que na divulgação de textos, sons e imagens que extrapolassem os limites 
territoriais do município de origem da mensagem, a competência da União 
seria concorrente com a dos municípios. 
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Por ser especificadora e não meramente exemplificativa, a lista 
impedia a imposição do ISSQN sobre novas espécies de serviços, ou sobre 
serviços já existentes, face o crescimento de sua importância para fins de 
arrecadação municipal. Isto levou os municípios a buscarem a extensão da 
Lista, o que veio a ocorrer com a edição da Lei Complementar n. 56/87. Mas 
esta lei Complementar fez mais do que crescer a Lista, alterou a redação de 
diversos itens. O de número 35 da lista anterior foi desdobrado nos itens 85 e 
86 da nova lista. O primeiro especificando o desenvolvimento do esforço 
mercadológico de preparação da propaganda e para confecção dos materiais de 
publicidade a serem divulgados; o segundo, trata exatamente da divulgação 
dos materiais publicitários. 

Até então, era competência municipal a tributação dos serviços de 
divulgação de materiais publicitários por qualquer meio. A partir da Lei 
Complementar 56/87foram excetuados os serviços de divulgação em jornais, 
periódicos, rádio e televisão.  

Porque a exceção? Porque a exceção de exatamente estes 4 meios de 
divulgação? O legislador não o explicita. Mas parece razoável entender-se que a 
exceção objetivou a superposição de competências; porque se assim não fora, o 
legislador teria aplicado a estas hipóteses a técnica da imunização 
constitucional. Seria esse o modo mais adequado, visto que é esta a forma que 
direito brasileiro usa para impedir a tributação, como no caso dos templos, do 
livro etc. 

Mas se foi para evitar superposição de competências, qual seria o 
ente concorrente? 

Tratando-se de um sistema tributário submetido à Constituição 
Federal de 1967, esse ente concorrente seria exatamente a União, posto que 
aos Estados somente competia tributar com impostos as bases transmissão de 
bens imóveis, a circulação de mercadorias e a propriedade de veículos 
automotores, nenhuma das duas bases comportando serviços, muitos menos 
serviços de comunicação, ao passo em que competia à União o ISSC que ela já 
tributava timidamente desde 1984. 

No Parágrafo único do art. 6º do Decreto-Lei nº 2.186, de 20 de 
dezembro de 1984, o Governo Federal isentara do ISSC os serviços de 
radiodifusão sonora e televisão. Ora, somente sendo titular da competência 
para tributar, a União poderia promover a isenção. Este o motivo da exclusão 
dos serviços de comunicação por radiodifusão de sons e imagens. 

Quanto a exceção da competência municipal para tributar a 
divulgação por meio de jornais e periódicos, talvez se diga que os jornais e 
periódicos estejam imunes à tributação. E estão mesmo, enquanto produtos 
culturais, difusores de idéias, crenças, pensamentos, cultos etc. Mas, nunca 
imunes por prestações onerosas de serviços de divulgação de mensagens 
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comerciais, assim como nenhum templo estará imune do ICMS se mantiver 
vendas habituais de discos, adereços etc., que não estejam intrinsecamente 
vinculados ao culto. Assim como não estão imunes os jornais e revistas que 
vendem discos, CDs gravados etc. para burlar a legislação do ICMS, imposto 
que incide sobre na circulação econômica de tais mercadorias. 

Neste caso, também, a União tinha competência para tributar os 
serviços de comunicação por meio de jornais e periódicos, não o fazendo pela 
inapetência para o exercício da obrigação constitucional de tributar tais 
serviços. O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66)  não impunha limites a 
essa tributação, senão os geográficos do art. 68 daquela lei.  

As exceções acima citadas porém tinham um outro motivo evidente, 
talvez o principal: O Decreto Lei 406/68 previa a competência municipal para 
tributar a divulgação por qualquer meio, sem exclusões. E, extrapolando seus 
limites, de certa forma imunizava os itens da Lista de Serviços de qualquer 
outro imposto, conforme dizia o § 1º do art. 8º: 

 

“§ 1.º Os serviços incluídos na lista ficam sujeitos apenas ao imposto 
previsto neste artigo, ainda que ...”  

 

Assim era preciso excetuar os serviços de comunicação que estavam 
na competência federal da desautorizada, esdrúxula e extemporânea regra 
pretensamente imunizatória. 

A competência dos municípios para tributarem as prestações 
onerosas de serviços de comunicação se esgotou inteiramente com a 
superveniência da Constituição Federal de 1988 que, sem qualquer restrição, 
atribuiu competência exclusiva aos estados para tributarem a referida base 
econômica. É o texto do inciso II do art. 155 do texto constitucional: 

 

“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; 

.........................................” 
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Se a lei nova derroga a anterior que com ela conflite, em especial a Lei 
Magna tem precedência sobre as demais, ou não se poderia admitir o poder de 
reforma do texto constitucional. Assim, a Constituição Federal Brasileira de 
1988, derrogou os itens 86 e 98 da Lista de Serviços a que se refere o artigo 8º 
do Decreto Lei 406/68, transferindo para os Estados e o Distrito Federal a 
competência de tributar os serviços de comunicação, de que a comunicação 
telefônica e a divulgação de textos, sons e imagens, por qualquer meio, são 
espécies, e excluindo a competência municipal quanto aos serviços de 
comunicações compreendidos na competência estadual definida no inc. II do 
art. 155 do texto constitucional, como se vê do art. 156 da Constituição: 

 

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

........................................... 

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, 
definidos em lei complementar.”  

 

A expressão “... definidos em lei complementar.” já se encontra 
satisfeita pela existência da Lei Complementar 56/87, com a ressalva que 
fizemos acima, de que foi derrogado o item 86, porque conflitante com a nova 
distribuição de competência constitucional para instituição de impostos. 
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c)  Da Competência Estadual 

 

A competência estadual para tributar os serviços de divulgação de 
textos, sons e imagens por televisão está inserida na competência genérica 
para tributar os serviços de comunicação, incluída na previsão de competência 
estadual para tributar a base consumo de bens e serviços, que constitui o inciso 
II do art. 155 da Constituição Federal. 

Esta competência estadual para tributar o consumo de bens e 
serviços é concorrente com as competências federal e municipal. Por exemplo o 
item transportes, que é tributado pelos estados e pelos municípios, conforme a 
circunscrição geográfica da sua prestação. A tributação de bens pelo ICMS se 
superpõe com a tributação pelo IPI, conforme a fase da cadeia de circulação até 
consumo final. Mas em relação às prestações onerosas de serviços de 
comunicação, esta competência é exclusiva. 

Mas o que é competência? É uma faculdade, ou uma imposição 
constitucional? A Constituição Federal assim dispõe a respeito: 

 

“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão instituir os seguintes tributos: 

I - impostos; 

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, 
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição; 

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.”  

 

A disposição constitucional diz poderão instituir. Significa que o 
Estado pode decidir não exercer sua competência impositiva?  

Primeiro é preciso que entendamos o Estado como uma criação da 
sociedade para, expropriando recursos da própria sociedade, prover-lhe as 
necessidades. 

O Prof. Zelmo Denari1, nos diz que: “Tendo presente que as 
necessidades coletivas têm que ser satisfeitas, sob pena de se por em risco a vida 
da própria sociedade, o Estado tomou a si responsabilidade de provê-las, em 
substituição aos particulares ou grupos privados.”  

 
1 Zelmo Denari, Elementos de Direito Tributário. São Paulo, Juriscrédi, 1973, pág 17 
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Se o Estado não pode se furtar de atender as necessidades coletivas, 
sua razão de ser, não pode negar-se à expropriação de riqueza, como exercício 
da autorização pela sociedade. Essa autorização é o fundamento de validade 
jurídica de sua competência de impor tributos. Porém temos de ter como certo 
que essa capacidade do Estado é indelegável e impostergável, se disso resultar 
a impossibilidade de atender as necessidades coletivas, seu objeto e sua razão 
de existir.  

Nesta linha de raciocínio, o Estado não pode se furtar ao exercício de 
sua competência legal e, portanto, tal competência não é uma faculdade, ou 
um poder discricionário. É sim, uma imposição da sua própria natureza.  

Mas, porque na institucionalização democrática do poder, quem dá o 
poder o pode retirar, ou limitar, as sociedades humanas, ao constituírem 
Estados e provê-los de competência expropriatória, estabelecem limitações a 
este exercício. E dentre elas, ressaltamos como de importância para este 
estudo, as limitações ao poder de tributar e a autorização de autolimitação pelo 
próprio Estado. 

Sendo as limitações ao Poder do Estado prerrogativa de quem o 
constitui, elas somente podem surgir pela manifestação da própria sociedade, 
traduzindo uma certeza universalmente aceita de que nos estados de formação 
democrática, o poder emana do povo, e é por ele exercido diretamente ou 
indiretamente. Por isso que a Carta Magna que rege as relações sociais do povo 
brasileiro e define os contornos estruturais do Estado, confirma tal regra 
apensada ao primeiro artigo do texto constitucional: 

 

“Art. 1º – .................................... 

.................................................... 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” 

 

Nos termos da Constituição, o Estado poderá limitar-se na expropriação da riqueza 
através de vários institutos próprios do direito tributário: subsídios, isenções, reduções da base 
imponível, outorga de crédito, anistia ou remissão. Um dos termos da Constituição está no § 6º 
do art. 150 da Constituição Federal estabelecendo como uma limitação da competência dos entes 
tributantes que somente mediante lei específica (ou convênio, no caso do ICMS), poderão deixar 
de exigir total, ou parcialmente, o tributo instituído. 

 

“§ 6º – Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, 
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou 
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municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o 
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, 
XII, g.” 

 

A forma mais efetiva de limitação ao poder de tributar, está nas 
limitações impostas aos entes tributantes pelo próprio poder constituidor do 
estado – as imunidades tributárias – que impedem a possibilidade jurídica de 
incidência de tributos sobre certos atos, situações ou fatos jurídicos que elege. 

A Constituição Federal brasileira não imunizou as prestações 
onerosas de serviços de comunicação. Por isso que o não exercício da 
competência impositiva estadual somente pode derivar de autolimitação do 
próprio ente tributante subnacional. 

As formas de autolimitação adotadas pelos entes tributantes variam 
de acordo com o efeito econômico desejado e sua extensão. Dentre esses modos 
a que mais se aproxima da imunidade é a isenção, que não se confunde com a 
imunidade tributária. Esta decorre da Lei Maior, aquela de lei ordinária. 

Na lição do Prof. Luiz Emygdio F. da Rosa Júnior (Manual de direito 
financeiro direito tributário. 4ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 
Freitas Bastos 1983, pág 318.), a imunidade é impeditiva do nascimento da 
relação obrigacional de natureza tributária: 

“A isenção não se confunde com  imunidade, que é uma forma de não 
incidência constitucional, porque a Constituição, em seu art. 19, item III, 
expressamente não permite que haja a incidência tributária sobre as situações por 
ela referidas, pelo que não chega nem a ocorrer o fato gerador e, em 
conseqüência, não se instaura a obrigação tributária.” 

Citando o Mestre Ruy Barbosa Nogueira, in Rev. de Direito 
Administrativo, 63/388, o Prof. Luiz Emygdio (idem, ib.) assim se reporta: 
“Assim, a imunidade é um instituto mais amplo que o da isenção, porque, 
enquanto a isenção é uma dispensa do pagamento do tributo devido, a imunidade 
é um obstáculo ao próprio nascimento da obrigação tributária.” 

Também Vitorio Cassone diz2: “Se a isenção significasse não-
incidência e, portanto, não-instituição do tributo, seria difícil explicar como pode 
haver obrigação acessória dependente ou – o que é mais – conseqüente de 
obrigação que não existe.” 

Ora se, por força de expressa disposição constitucional, não se 
instaura a relação obrigacional e, via de conseqüência, não surge o titular do 

 
2 Direito Tributário / Vitório Cassone. São Paulo: Atlas, 1985, pág. 158 
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direito impositivo, não pode o Estado atribuir-se o mesmo poder do legislador 
constituinte para impedir o surgimento de obrigação tributária. Pode, sim, 
dispensar o cumprimento da prestação objeto de obrigação tributária que se 
tenha instaurado (remição) ou que possa vir a se instaurar (isenção). 

Verifica-se que do art. 9º do Regulamento do ICMS baiano consta 
previsão de não incidência do imposto em diversas prestações de serviços de 
comunicação, entre elas aquelas caracterizadas pela inserção de anúncios ou 
veiculação e divulgação de materiais publicitários por radiodifusão sonora ou 
de imagens e de televisão, dentre outras prestações de idêntica natureza, objeto 
central deste estudo. 

 

“Art. 9º - O ICMS não incide sobre a ocorrência de comunicação: 

......................................... 

III - relativa aos serviços de radiodifusão sonora ou de imagens e de 
televisão: 

...................................... 

b) concernente à inserção de anúncios ou à veiculação e divulgação de 
textos, desenhos e outros materiais de publicidade; 

....................” 

 

A primeira questão que se coloca é se o regulamento pode dispor 
sobre matérias de reserva legal. 

Em princípio, se o que abunda não vicia, desde que abundar não 
resulte em ir além, não há inconveniente em repetir o que está na lei, se dessa 
repetição se obtiver melhor compreensão e mais fácil acesso do contribuinte 
aos comandos legais.  

Pode ocorrer que a legislação discrimine situações em que o tributo 
não incide pelo simples fato de não compor a base tributável, valendo a alusão 
nos textos regulamentares apenas como esclarecimento e não como exercício 
de suposta competência.   

Mas, e é esse o caso do RICMS baiano citado, o regulamento não 
pode transbordar a competência restrita do Governador, chefe de apenas um 
dos poderes do Estado, o Executivo, e inserir previsão de não incidência não 
prevista em lei, que é ato do poder legislativo, embora de iniciativa privativa do 
Governador, por se tratar de matéria tributária. 

A segunda questão que persiste é: as situações que caracterizam não 
incidências devem ser fixadas pelo legislador ordinário? 
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Ora, não incidência corresponde a estar fora do campo de incidência. 
Como a técnica impositiva é a de indicar a materialidade dos fatos imponíveis, 
seria ocioso discriminar o que está fora do campo de incidência, porquanto a 
não incidência resultaria da verificação da subsunção dos fatos às hipóteses 
legais. 

A terceira pergunta é se lei ordinária pode estabelecer casos de não 
incidência. A resposta pode ser obtida por interpretação lógico-sistemática.  

As imunidades são tidas como não incidências qualificadas, o que 
pressupõe a existência de não incidências não qualificadas. Se as qualificadas o 
são por serem previsões constitucionais, as não qualificadas são, 
necessariamente, as não previstas no texto constitucional.  

É interessante observar que as situações de não incidência 
qualificada são supressões de fatos imponíveis, ou seja exclusão de fatos que 
se encontram dentro do campo de incidência do tributo. Já as não qualificadas 
decorrem de estarem fora do campo de incidência, imunes ao poder tributante 
por inexistir competência constitucional para a imposição. 

Por tudo, concluo pela inconstitucionalidade da inserção no 
regulamento do imposto baiano de previsão de não incidência na sobre a 
ocorrência de comunicação relativa aos serviços de radiodifusão sonora ou de 
imagens e de televisão concernentes à inserção de anúncios ou à veiculação e 
divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade por se 
traduzir em exercício negativo da competência constitucional para a imposição 
tributária por quaisquer entes tributantes.// 
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	O sistema tributário constitucional deve refletir a prévia decisão da sociedade de submeter-se à contribuição para o financiamento dos serviços públicos de que é demandante potencial ou efetiva. No estado moderno, no entanto, a necessidade de permanente adequação do sistema tributário às mutações da realidade econômica e da organização social, esta equação tem sido invertida, sendo a manifestação do povo, por seus representantes, muito mais a submissão a uma decisão do próprio Estado ou, no máximo, a validação de decisões implementadas, do que a implementação da decisão popular. 

