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Prefácio 

 
“Isenções” sempre foi um tema complexo, ainda que intensamente 

presente na economia das relações tributárias brasileiras. Seus efeitos 
liberatórios, suas conseqüências no campo negocial, seu perfil de instrumento 
eficaz para a obtenção de resultados extrafiscais, entre outros, seriam aspectos 
relevantes para identificar o instituto como algo de fácil manejo, sempre à 
disposição das autoridades que legislam, tendo em vista calibrar o impacto da 
percussão dos tributos, atenuando distorções e aperfeiçoando os micro-sistemas 
de incidência. É larga a utilização do mecanismo das isenções na tradição 
jurídica de nosso país, oferecendo conteúdos amplamente discutidos, quer na 
esfera dos órgãos administrativos, como nos domínios do Poder Judiciário. Tudo 
se conciliaria, portanto, para fazer do assunto matéria rica em construções 
doutrinárias, com propostas teóricas aptas para descrever esse fenômeno 
jurídico em termos de elucidação fecunda. 

 
Sabemos, entretanto, que não é assim. As poucas teorias existentes 

esbarram em obstáculos de difícil transposição, permanecendo em nível 
epidérmico, tão ao gosto daqueles que se satisfazem com soluções rápidas e 
pretensamente “eficientes”. Basta mencionar que a tese clássica, vigorando por 
muito tempo, concluiu tratar-se de singela iniciativa mediante a qual o legislador 
dispensava o pagamento do tributo devido, isto é, pressupunha a incidência da 
regra de tributação e, de seguida, o efeito da norma exoneratória que cumpria, 
por essa forma, o papel de desqualificar, juridicamente, o dever obrigacional 
nascido com o impacto da primeira. A antítese inverteu a seqüência: tomava a 
isenção como norma desjuridiscizante, ao passo que a contratese a concebia 
como regra não-juridiscizante, uma vez que evitava a juridiscização do factum 
previsto na lei como ensejador do nascimento de prestações tributárias. 

 
De ver está que as duas propostas da Dogmática tinham um ponto 

comum: disputavam a velocidade da incidência das normas jurídicas. Para a 
teoria tradicional, a regra de tributação chegava antes, cumprindo seu papel 
juridicizante, enquanto a de isenção, quando atingia o fato, já se deparava com a 
situação consumada, restando-lhe apenas promover a dispensa do pagamento 
do tributo devido (devido por força da incidência da primeira). Ao transpor os 
elementos da análise, a tese renovadora atribuiu mais presteza à norma de 
isenção que, de maneira fulminante, desabava sobre o acontecimento previsto, 
protegendo-o das irradiações implacáveis da regra de tributação. Esta, de 
trajetória mais morosa, não tinha como expandir efeitos, impedida de propagar 
sua carga de juridicidade.  

 
 
Dentro desse quadro, impunha-se a revisão das premissas, tornando-

se evidente a necessidade de repensar o assunto. Mas, refletir sobre ele 
significava ingressar no terreno da Filosofia do Direito para, de lá, empregando 



4 
 

categorias fundamentais do conhecimento jurídico, projetar luzes sobre a 
fenomenologia das isenções. Isso explica, de certa forma, a relutância da 
doutrina convencional em procurar outros caminhos, conformando-se em 
conviver com soluções pouco satisfatórias e mantendo o véu de dificuldades que 
obscurecia com esse tema. 

 
Creio que foram sobremodo relevantes os estudos desenvolvidos no 

Brasil sobre a teoria da norma tributária, atrelando hipótese e conseqüência 
como proposições indissociavelmente ligadas para outorgar caráter de unidade 
às mensagens deônticas. Com o isolamento da regra-matriz de incidência ficou 
mais fácil observar o dinamismo do fenômeno jurídico em geral e sua 
aplicabilidade ao setor das imposições tributárias. Daí para a produção de 
modelos específicos que atendessem às reivindicações de nossa realidade 
empírica, foi mera questão de tempo, pois estabilizou-se a plataforma sobre a 
qual uma teoria das isenções, bem, bem composta em sua estrutura lógico-
semântica, poderia erigir-se. E quando me refiro a uma teoria não pretendo 
assumir posição ontológica a respeito do assunto, como se somente uma fosse 
possível. Desde que bem articulada, tecida a partir de meditações da lógica do 
dever-ser e desenvolvida sobre categorias da Teoria Geral do Direito, vertendo-
se em linguagem apropriada, as construções do espírito adquirem foros de 
sustentação científica, merecendo o respeito da comunidade especializa. Sua 
expansão, contudo, dependerá de fatores de ordem pragmática, tornando-se 
mais ou menos convincentes. 

 
O livro que o leitor tem em mãos representa a dissertação final do 

curso de mestrado em Direito Tributário, realizado na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo e brilhantemente defendida por Pedro Lunardelli perante 
banca examinadora exigente, que não lhe poupou indagações, mas que 
encerrou seus trabalhos vivamente convencida da competência do postulante. O 
resultado foi o aparecimento desta obra utilíssima, fundada na região fértil das 
especulações lingüísticas, que ingressa na teoria da norma jurídica para, 
somente então, passar a descrever a fenomenologia das isenções, tornando 
possível a compreensão de questões práticas e seu equacionamento no quadro 
efetivo das relações entre Administração e administrados. 

 
É verdade que alguns se limitam a deixar correr os olhos pelo índice 

da obra e, deparando-se com capítulos introdutórios que parecem nada atinar 
como objeto do trabalho, formam seu juízo, acoimando o escrito de peça 
meramente acadêmica. Grosseiro engano de espíritos apressados, infelizmente 
com eco nos agitados tempos da “globalização”, mas dissolvendo-se à medida 
que o interesse e a boa vontade do leitor siga avante, deixando fluir sua atenção 
para os tópicos subseqüentes. 

 
Evoluindo de premissas da Lingüística e incorporando aspectos do 

esquematismo formal das normas jurídicas, o Autor vem puxando o raciocínio 
para compor um feixe consistente de proposições descritivas, que se arma para 
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elucidar o particularíssimo modo de ser das isenções. Todavia, pondo em 
evidência seu lado de excelente advogado, aplica a todo o instante o modelo 
teórico eleito para testá-lo no plano da experiência concreta, enfrentando os 
problemas atuais que as isenções suscitam. E acrescento, como dever de 
justiça, que o jovem professor opera tudo isso com surpreendentes resultados 
práticos, engajando-se na linha jurídico-filosófica de Lourival Vilanova, para 
quem o jurista é o ponto de intersecção entre a teoria e a prática, a ciência e a 
experiência. 

 
A monografia que deu ao autor o título de mestre incorpora, no meu 

entender, o que há de mais moderno na Ciência do Direito Tributário, propiciando 
aos leitores uma visão profunda da temática das isenções, guiada pelo 
entusiasmo e pela seriedade, traços, aliás, decisivos no seu caráter. 
 
Paulo de Barros Carvalho 
 
Titular de Direito Tributário da PUC/SP e da USP 
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Introdução 
 

Há décadas o estudo das isenções tributárias tem motivado inúmeros 
juristas a empreender significativo estudo em busca do seu enquadramento 
jurídico. 

 
Não obstante, pairam ainda sobre esta matéria relevantes indagações 

não assentadas por substancial doutrina que se produziu, como se percebe na 
dificuldade de traçar os limites entre as isenções e os fenômenos do diferimento, 
alíquota zero, bem como o seu relacionamento com as normas tributárias e o 
que se deve conceber quanto ao direito adquirido das isenções e demais 
questões a elas correlatas. 

 
Apoiadas no pensamento dos Professores Lourival Vilanova e Paulo 

de Barros Carvalho, tomando como norte a obra de José Souto Maior Borges, 
riscamos análise sobre o fenômeno jurídico das isenções e demais questões a 
elas correlatas. 

 
Com a separação do jurídico do não-jurídico, procuramos visualizar a 

fenomenologia das normas jurídicas, sua composição que se opera por ato 
eminentemente intelectual, próprio e exclusivo do ser humano, que apenas 
obtém do seu índice temática, o texto legislado, os ingredientes necessários para 
a estruturação das normas jurídicas. 

As normas jurídicas são fruto do conhecimento humano e não do texto 
que se lhe apresenta como suporte físico. Por isso, sujeitam-se às vicissitudes 
do raciocínio, o que nos obriga construir as bases do entendimento com 
elementos sólidos, quais sejam, as estruturas lógico-jurídicas. 

 
No Capítulo I, portanto, traçamos o método para o conhecimento 

científico das isenções tributárias. Toda ciência requer objetividade e descrição 
precisa daquilo que se submeterá à sua linguagem. Analisamos o percurso 
interpretativo que o hermeneuta deverá seguir para o encontro das normas 
jurídicas, espécies das quais são as isenções tributárias. 

 
A demarcação das normas jurídicas possibilitou-nos o objeto formal do 

conhecimento. 
 
No Capítulo II empreendemos investigação já na própria compostura 

das normas jurídicas, conhecendo as características de sua hipótese e tese e 
estabelecendo as distinções em face da proposição, do enunciado, da 
proposição jurídica, todos elementos do vasto campo pertencente ao 
conhecimento científico-normativo. 

 
Dedicamos ainda relevante exame do fato jurídico e da classificação 

das normas em de estrutura e de comportamento que nos serviu de apoio para a 
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edificação das normas relativas à imunidade e à isenção. Também neste capítulo 
tivemos a oportunidade de abordar a questão relativa a fontes do direito. 

 
Já no Capítulo III ingressamos no tema propriamente tributário, 

calcados nas premissas anteriormente firmadas, e passamos a constatar a 
atuação das normas gerais e abstratas e as individuais e concretas, a qual foi-
nos de grande valia quando do trato das questões pertinentes aos Capítulos IV e 
V. 

 
Fechando sobre as relações jurídicas, postas por normas individuais e 

concretas, marcamos suas características de irreflexibilidade e assimetria, e que 
as mesmas decorrem das limitações semânticas das normas, pois as condutas 
por elas reguladas não poderão ser de impossível realização, nem 
necessariamente executáveis. Dentro de tais relações fixamos os conceitos de 
relação de crédito e de débito tributários, sob perspectiva eminentemente 
jurídica, abandonando influências econômicas que geralmente a elas são 
atribuídas. 

 
Inserindo-nos finalmente no tema das isenções, o Capítulo IV traz 

estipulação dos conceitos de exclusão do crédito tributário a que se refere o 
artigo 175 do Código Tributário Nacional. Reconhecemos nas isenções típicas 
normas jurídicas de comportamento, pois destinadas a juridicizar o evento 
jurídico isento e a relação jurídica de isenção. 

 
Também neste Capítulo IV tratamos o importante problema do direito 

adquirido à isenção, verificando nele uma específica e particular relação jurídica, 
cujo sentido é oposto ao da relação jurídica tributária. 

 
Verificamos, ainda, que o fenômeno da não-incidência só se justifica 

se o intérprete localizar-se sob o prisma da regra-matriz tributária, pois voltada 
sua atenção para regra-matriz da isenção, terá um específico campo de 
incidência sobre o evento jurídico isento. Traçamos distinções entre imunidades 
e isenções e entre estas e o diferimento e a alíquota zero, a remissão e a anistia. 

 
No derradeiro Capítulo V, relativo à classificação das isenções, 

adotamos um critério exclusivamente jurídico para impingir análise sobre o 
trabalho produzido por doutrina de escol e, ao final, propor nova estrutura 
classificatória para estas regras normativas. 

 
Neste trabalho, portanto, procuramos desenvolver análise tipicamente 

normativa, sempre atentando-nos para as bases lançadas por kelsen, Pontes de 
Miranda, Lourival Vilanova e Paulo de Barros Carvalho. O resultado foi a 
concepção das isenções como um fenômeno estritamente jurídico, confirmando 
o objeto formal eleito para nosso conhecimento científico. 

 
 



10 
 

I – Direito e Linguagem 
 
I.1. Aspectos do Conhecimento Gnosiológico e do Cie ntífico 
 

“O conhecimento é um fato complexo”1. Cientes de tal complexidade e 
da dificuldade do seu trato, mas também côncios de que o dedicar algumas 
linhas a seu respeito, ainda que sucintas, contribuirá sobremaneira para o 
despertar de sua relevância em uma dissertação sobre direito positivo, 
inauguramos o presente discurso atingindo a operacionalidade do ato de 
conhecer e sua relação com a linguagem. 

 
Conhecer é o ato pelo qual o ser humano posta-se diante do dado 

material com o propósito de percebê-lo e compreendê-lo, organizando os 
estímulos advindo dos sentidos feridos por tal contato, para os transformar em 
objeto conhecido. 

 
O conhecimento do dado material não representa a apropriação de 

todos os estímulos percebidos do dado material; não é uma inserção em todos 
os predicados percebidos do dado material pelo sujeito cognoscente, mas 
apenas e tão-somente em alguns deles, suficientes para a constituição do objeto 
material, sujeito do conhecimento propriamente dito. 

 
“Conhecer é trazer para nossa consciência algo que supomos ou pré-

supomos fora de nós. O conhecimento é uma conquista, uma apreensão 
espiritual de algo. Conhecer é abranger algo tornado-os senhores de um dou de 
alguns de seus aspectos”2. 

 
“Inseparáveis, mas discerníveis, são os seguintes componentes do 

conhecimento: a) o sujeito cognoscente; b) os atos de percepção e de julgar; c) 
o objecto do conhecimento (coisa, propriedade, situação objetiva); d) a 
proposição (onde diversas relações de conceitos formam estruturas)”3. 

 
Os componentes “sujeito” e “objecto” qualificam-se como 

cognoscentes na medida que se mantenham em relação. 
 
“O sujeito só é sujeito para um objecto e o objecto só é objecto para 

um sujeito. Ambos eles só são enquanto o são para o outro. Mas esta relação 
não é reversível. Ser sujeito é algo completamente distinto de ser objecto. A 
função do sujeito consiste em apreender o objecto, a do objecto em ser 
apreendido pelo sujeito”4. 

                                                  
1 Lourival Vilanova, As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, p. 1. 
2 Miguel Reale, Filosofia do Direito, p. 53. 

 3 Lourival Vilanova, As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, p. 1. No mesmo  
 sentido, Miguel Reale, Introdução à Filosofia, p. 135. 

4Johannes Hessen, Teoria do Conhecimento, p. 27. 
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Opera-se o fenômeno do conhecimento também por força do ato de 

julgar quais e tais sensações, derivadas do contato com o dado material, 
comporão o objeto conhecido5. De fato, o homem quando se vê inserido na 
constituição deste objeto gnosiológico não é capaz de apreender todas as 
sensações que seus sentidos lhe fornecem, muito menos é capaz de moldá-las, 
todas elas, em objeto. Não só seus sentidos apresentam-se cerceados para  
essa tarefa, como também o instrumento que se adotará para conhecer o objeto 
– a linguagem que o revestirá, conceptuando-o – tem limitações semânticas para 
relacioná-lo a um único e exclusivo sentido. 

 
Por conta de tais limitações estabelece o sujeito cognoscente atos de 

julgamento por meio dos quais aproveita umas e abandona outras sensações 
que lhe permitirão formar a imagem do objeto conhecido6. 

 
O objeto conhecido, por sua vez, só o é, na medida que lhe é 

atribuído um conceito, ato pelo qual o sujeito cognoscente, por meio da 
proposição (“S é P”, onde o antecedente “S” é o sujeito ou objeto do conceito 
estipulado no predicado “P” – conseqüente), estabelece uma relação entre o 
objeto e o conceito a ele imputado. Esta relação dá-se mediante o 
preenchimento lingüístico das variáveis contidas na estrutura proposicional7. 

                                                  
 5 A partir desse momento fizemos distinção entre o termo “dado material” e “objeto”, pois 
 entendemos que o objeto representa o dado material já conhecido, submetido à fenomenologia 
 do conhecimento,  ou seja, resultado da escolha de algumas das qualidades do dado material 
 suficientes para compor o objeto.  

6 Esse ato de julgar foi tratado por Will Durant (A História da Filosofia, p. 258) como o propósito 
do ato de conhecer e é imprescindível para que o conhecimento do objeto se realize. Confira-se 
a seguinte passagem da obra: “Observe, primeiro, nem todas as mensagens são aceitas. Uma 
miríade de forças atua sobre o seu corpo neste momento; uma tempestade de estímulos se 
abate sobre as extremidades nervosas, que, como se fossem uma ameba, você estende para 
experimentar o mundo externo: mas nem todos que o procuram são atendidos; só são 
escolhidas aquelas sensações que podem ser transformadas em percepções adequadas ao seu 
propósito presente ou que tragam aquelas imperiosas mensagens de perigo, que são sempre 
relevantes. O relógio está tiquetaqueando, e você não o escuta; mas esse mesmo tiquetaquear, 
não mais alto do que antes, será logo ouvido se o seu propósito assim o desejar. A mãe 
adormecida ao lado do berço de seu bebê está surda para o turbilhão da vida à sua volta.; mas o 
pequenino faz um movimento, e a mãe tateia de volta à sua atenção desperta, como um 
mergulhador que sobe apressado para a superfície do mar. Se o propósito for a soma, o 
estímulo “dois e três”traz a resposta, “cinco”; se o propósito for a multiplicação, o mesmo 
estímulo, as mesmas sensações auditivas, “dois e três”, trazem a resposta, “seis”. A associação 
de sensações ou idéias não se dá meramente por contigüidade de espaço ou tempo, nem por 
similaridade, nem por recentidade, freqüência ou intensidade de experiência; ela é, acima de 
tudo, determinada pelo propósito da mente. As sensações e os menos que precisemos deles. 
Além das sensações e das idéias, existe a mente”.   

 7  Miguel Reale, Introdução à Filosofia, p. 136. Sobre essa operação conceptual, verifique-se o 
 exemplo citado por Lourival Vilanova. As Estruturas Lógicas e o Sistema de Direito Positivo, p. 1: 
 “Percebo a árvore verde e enuncio: esta árvore é verde. O ser-verde-da-árvore, que se me dá 
 num ato de apreensão sensorial, é base para outro ato, o de revestir esse dado numa estrutura 
 de linguagem, na qual se exprime a relação conceptual, denominada proposição (juízo, na 
 terminologia  clássica)”. 
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Tal processo permite ao sujeito conhecer o objeto constituído a partir 
do dado material. Permite empreender o processo de conhecimento gnosiológico 
que em si “não reproduz o dado material, a coisa-em-si-mesma, mas o que se 
dá na experiência do ser cognoscente. Confere representação e categorias de 
conhecimento às impressões recebidas passivamente pelos moldes dentro dos 
quais se enquadram os fenômenos. Com efeito, o conhecimento gnosiológico é 
reconstitutivo desse dado material e constitutivo do objeto material”8. 

 
Distinguem-se, entretanto, o conhecimento gnosiológico constitutivo 

do objeto material, do conhecimento científico, constitutivo do objeto formal. 
 
Este, o científico, opera-se numa segunda etapa, na qual 

incrementam-se novos atos de julgamento (impulsionados por novo propósito), 
que visam determinar cortes metodológicos sobre o objeto material derivado 
daquele conhecimento gnosiológico, reduzindo-lhe complexidade para alcançar 
objetividade. 

 
“Muito embora o conhecimento seja fato complexo e inter-relacionado 

em suas partes constituintes, é possível isolar este ou aquele componente. O 
isolamento é artificial. Na relação do homem com o mundo que o contorna, 
conhecer é um comportamento operativo, dirigido contextualmente”9. 

 
É através da eleição arbitrária desse método de conhecer que se 

consegue superar o problema salientado por Lourival Vilanova: “A determinação 
do objeto de uma ciência é problema fundamental para a ciência. E quando a 
ciência social, então, além de fundamental, é crítico. Não é fácil isolar, da 
contextura total do existente, um setor autônomo, que sirva de base a um 
sistema de conhecimentos, porque a secção a que se leva a termo não deixa de 
ser arbitrária”10.  

 
A necessidade dessa cisão, em prol da objetividade, também já 

esteve sob o crivo de José Souto Maior Borges: “porque, sob outro ângulo de 
estudo, toda a observação é sempre um procedimento seletivo. A ciência 
implica, sempre, sob esse aspecto, um corte seletivo no real. Seleciona, no 
universo das teorias possíveis, uma que explique um determinado fenômeno, e 
exclui um número infinito de hipóteses. Há sempre uma seleção darwiniana de 
teorias na abordagem científica”11. 

 
O afastamento do objeto material, gnosiologicamente conhecido, não 

provoca prejuízo para o sujeito cognoscente nesta missão de empreender o 

                                                  
8 Eurico Marcos Diniz da Santi, Lançamento Tributário, p. 25. O itálico é do autor. 
9 Lourival Vilanova, Lógica Jurídica, p. 17.  
10 O Problema do Objeto da Teoria Geral do Estado, p. 87. 
11 Obrigação Tributária – uma Introdução Metodológica, p. 7. 
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conhecimento científico do objeto formal. Ao invés, empresta-lhe o predicado da 
especialização sobre a nova delimitação operada. 

 
“A constituição de ciências especiais no domínio da realidade 

histórico-social corresponde tanto ao princípio de economia mental, quanto ao 
princípio lógico de divisão do trabalho científico”12.  

 
“À medida que conhecemos, simplificamos o nosso saber: e à 

simplicidade dos métodos científicos corresponde simplificação da matéria 
jurídica. A passagem dos processos subjetivos para os objetivos importa 
extraordinária vantagem na economia do pensamento e, como a Ciência do 
Direito auxilia e pode presidir à cristalização dele, proverá ela à própria 
depuração dos dados que irão servir de estudo e verificação experimental. Isto, 
que, para o subjetivismo, seria empecilho, toldamento heterogêneo na 
substância social, é para o objetivismo científico, harmonia e rigor, precisão e 
clareza: guiam-se os fatos com os próprios princípios que os regem e insere-se 
nas leis, nas relações jurídicas, o que se extrai das próprias leis e relações”13.   

 
É operado dessa forma, portanto, que o sujeito cognoscente 

aproxima-se do seu, agora, novo objetivo, o objetivo formal, fruto do 
conhecimento científico. 

 
Arbitrariamente lapida o objeto material derivado do conhecimento 

gnosiológico, recortando-lhe arestas de modo a deixar no mesmo o que será 
foco de sua atenção científica14.    

 
Notemos, entretanto, que tal processo de conhecimento, tanto o 

gnosiológico quanto o científico, quando dirigido a dados do mundo real, facilita 
a compreensão de sua complexa fenomenologia. 

 
De fato, se nos pusermos a conhecer o objeto que conceptuamos 

“maçã”, deixaremos, primeiramente, nos abalar pelas sensações originadas do 
contato de nossos sentidos com o dado material que aquela coisa representa; 
organizaremos tais sensações em percepções dando nascimento a uma 
imagem, a qual, recoberta pela palavra “maçã”, dará ensejo ao objeto (material) 
gnosiológico “maçã”. 

 

                                                  
12 Lourival Vilanova, O Problema do Objeto da Teoria Geral do Estado, p. 89.  
13 Pontes de Miranda, Sistema de Ciência Positiva do Direito, tomo I, p. 18.  
14 Esse corte metodológico, a partir do qual emerge o objeto formal científico, enuncia-o, 
precisamente, Eurico Marco Diniz de Santi, Lançamento Tributário, p. 25: “Em síntese, 
reiteramos: o conhecimento gnosiológico é reconstitutivo do dado-material e constitutivo do 
objeto-material, sobre o qual o conhecimento científico constitui, metodologicamente, o objeto-
formal”. O itálico é do autor. 
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Para atingirmos o objeto formal científico faremos incisões 
metodológicas, recortando desse objeto material partes que não nos interessam 
nesse momento. Assim, se nosso propósito for constituir um objeto formal 
relacionado com o teor de sacarose do objeto material “maçã”, não nos será 
prejudicial em tal tarefa abstrair as qualidades percebidas como o cheiro, cor ou 
forma da maçã, haja vista que a objetividade intrínseca a tal conhecimento 
impõe considerar apenas os componentes da sacarose. Por outro lado, se o 
propósito for conhecer a forma, serão, agora, aqueles outros componentes os 
desprezados. 

 
Assim, o objeto formal é constituído conforme as qualidades que 

selecionamos do objeto material, seleção esta que se dá pelo processo arbitrário 
da abstração15.    

 
Mas como se dará tal fenomenologia quando nos depararmos com 

entidades ideais, como o são as normas jurídicas? Como será o conhecimento 
gnosiológico e o científico das normas jurídicas? 

 
O conhecimento dos objetos pertencentes ao mundo físico perfaz-se 

por meio de uma relação entre o sujeito cognoscente, o objeto e a linguagem 
que, com seus signos convencionais, permite conceptuá-lo. No caso das normas 
jurídicas, entre estas e o sujeito congnoscente, há um texto, uma estrutura 
sintático-gramatical. Assim, configuram-se aqui relações entre o sujeito 
cognoscente e as significações deste texto já estruturadas em proposição 
normativa (se “p” então “q”, assim deve-ser). 

 
Diante de um determinado texto, o sujeito identifica a observância das 

regras sintático-gramaticais – regras de formação – pertencentes à língua que 
aprendeu a decifrar. 

 
O código lingüístico que conforma aquele texto lhe é comum, isto é, 

se lhe apresenta com sentido sintático-semântico-gramatical próprio da língua 
que lhe foi imposta desde seu nascimento16. 

                                                  
15 Nicola Abbagnano, Dicionário de Filosofia, p. 4: “A operação mediante a qual alguma coisa é 
escolhida como objeto de percepção, atenção, observação, consideração, pesquisa, estudo etc., 
e isolada de outras coisas com que está em uma relação qualquer”.  
16 Guibourg, Ghigliani e Guarinoni, Introducción al Comocimiento Cientifico, p. 2, definem língua 
como o “sistema de signos que serve a uma comunidade lingüística”; a este respeito é 
interessante notar que tais autores parecem acolher a distinção entre língua e linguagem 
estabelecida por Ferdinand de Saussurre, Curso de Lingüística Geral, p. 17. Para este último 
autor língua não se confunde com linguagem; “é somente uma parte determinada, essencial 
dela, indubitavelmente. É, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade da linguagem e um 
conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa 
faculdade nos indivíduos”. Neste mesmo sentido, ver Luiz Alberto Warat, El Derecho y su 
Lenguage, Capítulo V. Considerando tal distinção, não nos parece equivocado utilizar o termo 
língua par definir a manifestação dessa faculdade humana, que se dá pela utilização da 
linguagem. Ainda que o “texto” represente linguagem escrita, nada obsta que sobre o mesmo 
estabeleça-se oura linguagem, uma metalinguagem que o tenha por objeto. Assim, o 
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Em face do diário oficial, o sujeito entra em contato com pequenos 

depósitos de tinta preta, cujos contornos projetam significações; tais contornos 
são signos que projetam as significações da língua portuguesa17. 

 
Verifica, também, o sujeito que a justaposição de tais letras ainda lhe 

é significativa de algo, das significações das palavras. Seguindo este passo, 
reunindo as palavras segundo as mencionadas regras de formação sintático-
gramaticais, o sujeito cognoscente obtém frases, orações e períodos. Verifica o 
sujeito, então, diante dos textos normativos, a formação de uma linguagem; uma 
linguagem com função diretiva, porquanto “se trata de las expresiones que 
emplea uma persona para provocar em outra ciertos comportamientos o para 
influir em su voluntad”18. 

 
O sujeito congnoscente, imerso neste processo, identifica, conhece o 

texto normativo, o dado material constitutivo da realidade jurídica; apreendendo 
as significações deste texto o sujeito constitui o objeto material relacionado ao 
conhecimento gnosiológico. 

 
Ainda não apura o conhecimento científico, vez que este condiciona-

se à demarcação precisa de seu objeto, o objeto formal. 
 
O marco divisório entre o conhecimento gnosiológico e o científico 

verifica-se a partir do momento em que a atitude consciente do sujeito passa a 
desprezar tais e quais significações que advêm do texto normativo, para colher 
apenas as significações relevantes para a composição da norma jurídica. 

 
“A experiência jurídica apresenta uma multiplicidade 

quantitativamente indeterminada, e qualitativamente heterogênea de regras de 
comportamento. Procedem de fontes várias, têm conteúdo os mais 
diversificados, espécies e graus diferentes – costumes, leis regulamentos, 
estatutos etc. – vertidos oralmente ou por escrito, sem uniformidade morfológico-
gramatical, e tudo nem sempre aglutinado consistentemente, mas atropelando-
se em conflitos contraditórios, sem ainda convergirem para um ponto-origem e 
adquirirem a forma-de-sistema. O conhecimento científico-dogmático sobrevém 
e põe ordem (conceptual) nessa “multiplicidade heterogênea”, delineia conceitos 

                                                  
conhecimento gnosiológico e o científico ocorrem em nível de metalinguagem. O gnosiológico e 
o científico ocorrem em nível de metalinguagem. O gnosiológico opera-se em metalinguagem 
(L1) à linguagem-objeto do texto normativo (Lo). Já o científico, em metalinguagem (L2) à 
metalinguagem (L1). 
17 Sobre esta característica significativa do signo, consulte Luiz Alberto Warat, El derecho y su 
Lenguaje, Capítulo III; ver também Edward Lopes, Fundamentos da Lingüística Contemporânea, 
p. 41. 
18 Guibourg, Ghigliani e Guarinoni, Introducción al Conociomiento Cientifico, p. 68. 
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e afasta o jurídico do não-jurídico, demarca o universo de normas, retendo as 
características definientes das normas jurídicas”19. 

 
É neste sentido, portanto, que entendemos o conhecimento científico-

jurídico: o processo pelo qual demarca o universo das normas jurídicas, 
permitindo a aproximação dos sujeito cognoscente e o trabalho de análise do 
relacionamento entre tais normas e das mesmas com seu objeto, qual seja, a 
realidade empírica que as têm como prescritora de condutas. 
 
I.2 – A Linguagem da Ciência do Direito e do Direit o Positivo 
 

Direito, em acepção ampla, abarca uma gama enorme de 
significações. Cabe-nos, agora, as pertinentes à ciência do direito e à do direito 
positivo. 

 
Vimos que o conhecimento científico do direito positivo opera-se em 

etapa, de um modo geral, não se têm preocupado devidamente com as sensíveis 
e profundas dessemelhanças entre as duas regiões do conhecimento jurídico, o 
que explica, até certo ponto, a enorme profusão de conceitos e a dificuldade em 
definir qualquer um daqueles setores sem utilizar notações ou propriedades do 
outro. São comuns, nesse sentido, definições de ramos do Direito que começam 
por referências ao conjunto de regras jurídicas e terminam com alusões e 
princípios e composições que a Ciência desenvolveu a partir da análise do direito 
positivo. Por isso, não é demais enfatizar que o direito positivo é o complexo de 
normas jurídicas válidas num dado país. À Ciência do Direito cabe descrever 
esse enredo normativo, ordenando-o, declarando sua hierarquia, exibindo as 
formas lógicas que governam o entrelaçamento das várias unidades do sistema 
e oferecendo sus conteúdos de significação”20. 

 
Não se nega, ao revés, reafirmar-se, que tanto a ciência do direito 

quanto o direito positivo comungam o mesmo instrumento de manifestação 
perante o meio social, pois aí inserem-se por meio da linguagem. 

 
Embora com funções distintas, a linguagem da ciência apontando para 

o conjunto de normas com a finalidade de descrevê-las, e a do direito positivo 
para a conduta humana, para prescrevê-la, em ambos os casos requerem estes 
dois sistemas um instrumento intersubjetivo, qual seja, a linguagem. 

 
Com efeito, a manifestação por este único instrumento – a linguagem 

– prejudica a identificação das distintas regiões sobre as quais repousam a 
ciência do direito e o direito positivo. 

 

                                                  
 19 Lourival Vilanova, Norma Jurídica – Proposição Jurídica, Revista de Direito Público, vol. 61, p. 
 15.   

20 Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 2. 
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Mas a circunstância de a ciência e o direito estarem depositados em 
linguagem não imprime a unicidade pretendida alhures, nem tampouco autoriza a 
mescla das respectivas propriedades. 

 
Como já frisamos, ambos, o direito positivo e sua ciência, atingem o 

meio social por meio de linguagem que, por sua vez, manifesta-se também por 
uma única estrutura sintático-gramatical, a qual, em nosso caso, é a pertinente à 
língua portuguesa. 

 
Não lhes são comuns, entretanto, as estruturas lógicas, as respectivas 

proposições prescritivas e as proposições descritivas. Embora ambas as 
proposições sejam enunciadas em uma mesma linguagem, a do direito positivo 
tem função21 eminentemente prescritiva das condutas humanas, enquanto a das 
ciências tem a função de descrever as normas prescritivas de tais condutas. 

 
Há, portanto, evidente distinção do modo pelo qual atingem a 

realidade social. 
 
“O objeto da Ciência do Direito há de ser precisamente o estudo desse 

feixe de proposições, vale dizer, o contexto normativo que tem por escopo 
ordenar o procedimento dos seres humanos, na vida comunitária. O cientista do 
Direito vai debruçar-se sobre o universo das normas jurídicas, observando-as, 
investigando-as, interpretando-as segundo determinada metodologia”22. 

 
“Nada há de extraordinário em que exista para o Direito uma ciência 

ou, pelo menos, uma parte dela, que seja equivalente lógica do que é, para a 
Astronomia, a Mecânica celeste, e do que, para a história da humanidade, 
quiseram Quetelet e Auguste Comte fosse a física social, e Lazarus e Steinthal, a 
Völkerpsychologie. Todos os teoremas pressupõem, senão a efetividade, ao 
menos a referências; em compensação, tudo o que se realiza no mundo 
necessariamente pressupõe o teorema que “descreva” a efetuação”23. 

 
Por conta dessa vocação descritiva, podemos inferir das proposições 

pertinentes à ciência do direito seus valores de verdade e de falsidade, 
porquanto admitem a constatação empírica do objeto noticiado. 

 

                                                  
21 Nicola Abbagnano, Dicionário de Filosofia, p. 450: “Neste significado o tempo corresponde à 
palavra grega ergon no uso que dela faz Platão quando diz que a Função dos olhos é de ver,  a 
Função dos ouvidos é de ouvir e de que as virtudes são cada uma Função de uma determinada 
parte da alma, e Função da alma no seu conjunto é aquela de comandar e dirigir (Rep., I, 353 e 
segs). A Função neste sentido é a operação própria da coisa, no sentido de que é o que a coisa 
faz melhor do que as outras coisas (Ibid., 353ª). Aristóteles serve-se do termo com o mesmo 
sentido quando na Ética Nicomachea procura ver qual é a Função ou a operação própria do 
homem como ser racional (Et. Nic., I, 7)”.  
22 Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 2. 

 23  Pontes de Miranda, Sistema da Ciência Positiva do Direito, tomo I, p. 91. 
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“Cuando um enunciado hace referencia a certos estados de cosas, de 
tal suerte que sea posible determinar si es verdadeiro o falso, décimos que es 
um enunciado descritivo o declarativo, cuya verdad depende de la existência real 
Del estado de cosas descripto”24. 

 
No que tange às proposições do direito positivo, seus valores são de 

validade e invalidade, bastando aferir se mantêm relação de pertinencialidade 
com o sistema do direito positivo. 

 
A sempre acurada observação de Lourival Vilanova frisa: 

“Examinando-se os textos onde a teoria pura do direito tem feito a distinção entre 
norma jurídica (Rechtonorm) e proposição jurídica (Rechtssatz), vê-se que se 
estriba nos seguintes pontos: I – a norma jurídica provém do fato do costume, ou 
do ato do legislador (em sentido amplo); a proposição jurídica procede do ato 
cognoscente, da Ciência do Direito; II – o modo-de-referência (semântico) da 
norma jurídica é prescritivo de possíveis fatos de um universo-de-fatos; o modo-
de-referência das proposições jurídicas é o descritivo de fatos; III – 
conseqüentemente os valores de normas diferem dos valores de proposições: 
umas, válidas ou não-válidas; outras, verdadeiras ou falsas”25. 

 
Outra característica reluzente das proposições descritivas da ciência 

do direito, a qual, definitivamente, coloca termo à confusão mencionada, é que 
elas tomam os enunciados prescritivos do direito positivo como linguagem-
objeto, descrevendo-os. “Sua linguagem, sobre ser técnica, é científica, na 
medida em que as proposições descritivas que emite vêm carregadas da 
harmonia dos sistemas presididos pela lógica clássica, com as unidades do 
conjunto arrumadas e escalonadas segundo critérios que observam, 
estritamente, os princípios da identidade, da não-contradição e do meio 
excluído,que são três imposições formais do pensamento, no que concerne às 
proposições apofânticas”26. 

                                                  
24 Echave, Urquijo e Guibourg, Lógica, Proposición y Norma, p. 36.  
25 Lourival Vilanova, Norma Jurídica – Proposição Jurídica, Revista de Direito Público, vol. 61, p. 
12. Note-se que estamos usando aqui o termo proposição prescritiva no sentido que o Professor 
do Recife denomina de norma jurídica; do mesmo modo, quando mencionamos proposição 
descritiva, o Catedrático alude às proposições jurídicas relativas à ciência; trata-se não de 
equívoco da terminologia usada, mas de convenção, pois entendemos  necessário evidenciar 
que embora as prescritivas e as descritivas tenham suporte lógico nas proposições, juízos 
implicacionais, possuem, já no âmbito da linguagem, funções distintas que nos permite 
diferençar os planos do direito positivo da ciência do direito. O mestre Vilanova, a respeito dessa 
convenção terminológica, prefere reservar o termo “proposição” para os enunciados da 
metalinguagem da Ciência do Direito, conforme constatamos em As Estruturas Lógicas e o 
Sistema do Direito Positivo, p. 92. 
26 Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 5. Sobre os níveis de linguagem, 
consultar Guibourg, Ghigliani e Guarinoni, Introducción al Conocimiento Científico, p. 26. 
Também, com relação à hierarquia nos sistemas semióticos, ver Edward Lopes, Fundamentos 
da Lingüística Contemporânea, p. 18. 
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I.3 – A Semiótica como Instrumento de Compreensão d o Direito Positivo e 
da Ciência do Direito 

 
Direito é linguagem, já o dissemos, seja no que toca a acepção 

descritiva, seja a prescritiva. 
 
Impõe-se, dessa forma, buscarmos o instrumento – a semiótica – que 

nos autorize lidar e melhor compreender a fenomenologia da linguagem jurídica. 
 
“Sejamos coerentes com a premissa escolhida. Se fixamos o 

pressuposto de que o direito positivo é uma camada lingüística, vazada em 
termos prescritivos, com um vetor dirigido ao comportamento social, nas relações 
de intersubjetividade, nada mais natural que apresentarmos a proposta e 
interpretação do direito como um sistema de linguagem. E o conhecimento de 
toda e qualquer manifestação de linguagem pede a investigação de seus três 
planos fundamentais: a sintaxe, a semântica e a pragmática. Só assim 
reuniremos condições de analisar o conjunto de símbolos gráficos e auditivos 
que o ser humano emprega para transmitir conhecimentos, ordens, emoções ou 
formular perguntas. E a linguagem do direito positivo é transmissora de ordens, 
substanciadas em direitos e deveres garantidos por sanções”27. 

 
“No seu aspecto sintático interessam especificamente as 

interconexões entre os signos normativos, pondo-se entre parênteses os seus 
significados específicos e os objetos ou situações objetivas a que se referem, 
como também os emitentes e destinatários da mensagem normativa. A dimensão 
semântica diz respeito á relação entre o signo normativo e sua significação 
(aspecto conotativo), ou à relação entre o signo normativo e os objetos ou 
situações objetivas a que se refere (aspecto denotativo). A pragmática evidencia 
o relacionamento dos signos normativos com seus utentes, ou seja, os emitentes 
e destinatários das mensagens, revelando o aspecto dicursivo-dialógico da 
linguagem jurídica”28. 

 
Neste trabalho procuraremos explorar a sintaxe normativa das 

isenções, identificando a estrutura da norma de isenção e  o seu relacionamento 
com as demais normas que compõem o campo do direito tributário. Iremos em 
busca também da semântica destas normas, apurando o objeto para o qual 
estão voltadas. Em outras palavras, admitindo que as isenções revestem 
estruturas tipicamente normativas – são normas jurídicas – voltaremos nossa 
atenção para o vetor semântico desta pesquisa, investigando quais as condutas 
que serão reguladas. 

 
Quanto à pragmática das isenções, não obstante sua importância seja 

inquestionável, não iremos explorá-la neste trabalho de modo tão enfático quanto 
                                                  

27 Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 75. 
28 Marcelo Neves, Teoria da Inconstitucionalidade das Leis, p. 21. 
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os demais campos estudados, restringindo nossos comentários à indicação e, 
em algumas oportunidades, à crítica das decisões proferidas pelos tribunais 
administrativos e judiciais sobre o modo com que percebem o fenômeno 
isencional. 
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II – A Norma Jurídica 
 
II.1  A Proposição 
 

Proposição é uma estrutura implicacional condicionante do 
conhecimento, apresentando-se com um mínimo possível de significação. Nada 
diz a respeito do mundo dos objetos1. 

 
O conhecimento da norma jurídica representa o conhecimento do 

objeto formal edificado a partir do corte epistemológico que empreendemos nas 
significações constituintes do objeto material conhecido gnosiologicamente. 

 
O conhecimento das normas jurídicas, todavia, muitas vezes tem sido 

enunciado a partir de uma descrição direta delas próprias, não se atentando 
aqueles que assim o fazem que tais entidades são representações 
(significações) contidas em nosso intelecto. 

 
Sendo significação, mister delinear a sua integridade, o que nos 

obriga buscar primeiramente sua compostura sintática. Obriga-nos tal desejo, 
antes mesmo de contatar a norma jurídica, localizar o arcabouço que lhe dá 
apoio, identificando assim a categoria formal que permite o seu conhecimento. 

 
Esta empreitada inicia-se pelo isolamento temático da proposição, 

advertido por Lourival Vilanova2. 
 
Este isolamento requer a total abstração das relações que se operam 

quando o sujeito se propõe conhecer. Pressupõe afastar-nos momentaneamente 
das relações havidas entre o sujeito e as significações das normas jurídicas e 
também as percebidas entre aquele e os significados de tais normas, a fim de 
que emirjam a proposição, como categoria lógica não referente à experiência do 
sujeito. 

 
“Tomar, pois, a proposição em si mesma é tirá-la do contexto 

empírico, ou existencial, pondo entre parênteses os componentes desse 
contexto, numa mudança de atitude da consciência ante os objetos”3.  

 
Assim, não nos interessa, neste momento, quadrar a proposição 

relativa à norma, por exemplo, do art. 43 do Código Tributário Nacional, segundo 
a qual dada à aquisição de disponibilidade jurídica de renda ou proventos de 
qualquer natureza, deve-ser a prestação relativa ao imposto de renda. 

 

                                                  
1 Aqui é necessário retomarmos a distinção que o Prof. Vilanova faz entre “norma jurídica”, 
“proposição jurídica” – ver nota 25 supra – a fim de que, novamente, emirjam suas diferenças.  

 2 Lourival Vilanova, As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, p. 4. 
3 Ibidem, p. 5. O destaque é do autor. 
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O contato com tal norma já se encontra impregnado de linguagem 
jurídica, na qual, por sua vez, intrometem-se uma multiplicidade variável de 
fatores que encobrem a proposição como tal. 

 
A própria estrutura gramatical da linguagem em que se expressou tal 

norma deverá ser abandonada, pois é fruto da experiência e, via de 
conseqüência, influenciada pelo contexto jurídico-social. 

 
O ato de despir integralmente os conteúdos de significação permite-

nos verificar a proposição-só e observar suas leis de formação. 
 
“Assim, entre outras, as contidas nas proposições formais “A é A”, “A 

ao é não-A. Modalizando outras proposições formais: é analiticamente falso que 
A seja B e não-B; é analiticamente verdadeiro que A seja B ou A não seja B. 
Tais são as leis da lógica clássica, conhecidas com o nome de lei da identidade, 
de não-contradição e de exclusão de terceiro”4. 

 
A retroversão desta atitude intelectual  para  o encontro das estruturas 

formais, remete-nos a um campo específico, o domínio da lógica. 
 
Isto fica bastante claro quando constatamos que a desobediência das 

regras de formação sintático-gramaticais (pertencentes à linguagem) nada influi 
nas regras lógicas de formação da proposição. “Num experimento gramatical – 
que cuida da correção da linguagem e não dos valores-de-verdade das orações 
– posso substituir vocábulos nos lugares adequados e ainda que se dê orações 
corretas, enunciados falsos, formalmente a estrutura mantém-se intacta. Assim, 
é formalmente válido enunciar: “toda a árvore é um metal / esta coisa é uma 
árvore / então esta coisa é um metal”, ainda que a premissa e a conclusão sejam 
falsas. A validade é propriedade da forma lógica de relacionar, 
independentemente do conteúdo gramatical e conceptual das proposições 
constituintes. A validade independe da correção gramatical, e da verdade 
empírica: há algo próprio da forma lógica”5. 

 
No exemplo, vemos o cumprimento das regras de formação da 

proposição formal, enquanto a proposição empírica, gramaticalmente correta, 
apresenta um sem-sentido semântico, tornando falsa a verificação do objeto 
“árvore”. 

 
Solvido o problema semântico, haverá o conhecimento do objeto. 

Mas, ocorrendo a cisão das regras lógico-formais, como é o caso do 
desrespeitos à lei da não-contradição, não se tem a validade da proposição. O 

                                                  
4 Lourival Vilanova, As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, p. 6. 
5 Lourival Vilanova, As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, p. 8. O destaque é do 
autor. 
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preenchimento de suas variáveis não autoriza o conhecimento empírico de 
qualquer objeto. 

 
Exemplificando, a desobediência da lei formal da não-contradição (- 

[p. –p]) origina uma proposição sem-sentido: “Isto é uma árvore e isto não é uma 
árvore”. Observe-se que tal proposição, empírica, vez que já saturada pela 
linguagem, não autoriza o sujeito aproximar-se do objeto, pois ora o afirma, ora o 
nega, impossibilitando sua constatação junto ao mundo real. 

 
“Por aí está se vendo que a proposição (como estrutura lógica 

fundamental) coloca-se em outro nível, mais alto, que o nível da linguagem com 
que formulamos o conhecimento dos objetos e suas várias espécies”6. 

 
Proposição, portanto, é uma estrutura a priori, condicionante do 

conhecimento dos objetos ideais e empíricos. 
 
O conhecimento de nosso objeto formal, o conjunto das normas 

jurídicas, requer, então, o ingresso no universo das proposições que as 
estruturam. 

 
Partimos do texto legislativo, nosso índice temático, retornando o 

mesmo itinerário para o encontro das formas lógico-jurídicas, a estrutura 
sintática da norma jurídica. 

 
“O revestimento verbal das normas jurídicas positivas não obedece a 

uma forma padrão. Vertem-se nas peculiaridades de cada idioma e em 
estruturas gramaticais variadas. Geralmente, usam o indicativo-presente ou 
indicativo-futuro, modo verbal esse que oculta o verbo propriamente deôntico. O 
dever-ser transparece no verbo ser acompanhado de adjetivo participial: “está 
facultado ou permitido”, está proibido” (sem falar em outros verbos, como “poder” 
no presente ou futuro do indicativo). Transparece, mas não aparece com 
evidência formal. É preciso reduzir as múltiplas modalidades verbais à estrutura 
formalizada da linguagem lógica para se obter a fórmula “se se dá um fato F 
qualquer, então o sujeito S, deve fazer ou deve omitir ou pode fazer ou omitir ou 
pode fazer ou omitir conduta C ante outro sujeito S”7. 

 
Notamos que tal estrutura é implicacional, na medida que a hipótese 

(se se dá o fato “F”) implica a tese (o sujeito S, deve fazer ou deve omitir ou 
pode fazer ou omitir conduta C ante outro sujeito S). 

 
Formalizando, temos a seguinte estrutura: D[ h -> R (Sa, Sp)]. 
 

                                                  
6 Lourival Vilanova, As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, p. 5. O destaque é do 
autor. 
7 Ibidem, p. 51. 
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“Destacamos no interior desta fórmula a hipótese e a tese. A hipótese 
implica a tese. Descritor de possível situação fática do mundo natural ou social, 
o primeiro; prescritor da relação em que um sujeito Sa fica em face de outro 
sujeito Sp, o segundo. Retomando a fórmula D [h -> R (Sa, Sp)] temos: “D” 
functor-de-functor indicador da operação deôntica incidente sobre a relação de 
implicação interproposicional, é o functor “D” (deve ser o vínculo implicacional) 
que constitui o nexo jurídico das proposições jurídicas intranormativas (hipótese 
e tese); “h”, hipótese; “->”, conectivo implicacional; e “R” (Sa e Sp), tese. Nesta, 
“R” é variável relacional que no universo deôntico triparte-se nos modais 
obrigatório (O), permitindo (P) e proibido (V); “Sa” e “Sp” são os termos, relato e 
referente, desta relação. As formas lógicas são estruturas compostas por 
variáveis e constantes. Estas, sincategoremas, são invariantes operacionais que 
articulam internamente a fórmula proposicional ou functores de inter-
relacionamento proposicional; aquelas, categoremas, variáveis-de-objetos, de-
significados ou de-sujeitos. Aplicadas estas noções à fórmula D [h -> R (Sa, 
Sp)], infere-se que os functores “D” e “->” são sincategoremas, respectivamente, 
da classe dos operadores interproposicionais; “R” é variável functoral, cujos 
sincategoremas substituintes são aqueles já mencionados (O), (P) e (V), todas 
da classe dos operadores intraproposicionais; enquanto que “h”, “Sa” e “Sp” são 
categoremas, variáveis que se tornam significativas a partir dos conteúdos do 
direito positivo”8. 

 
Localizada tal estrutura, retomamos nossa viagem de retorno aos 

dados do mundo físico, para apanhar ali a linguagem do texto normativo e sacar 
os conteúdos que preencherão os categoremas da mencionada proposição. 

 
II.2 – A Norma Jurídica Completa 

 
Na medida que os categoremas da proposição implicacional vão 

sendo preenchidos com as significações advindas do selecionamento operado 
junto ao objeto material, verificamos a constituição da norma jurídica. 

 
A norma jurídica, então, ao é a estrutura que lhe dá forma, tampouco 

é o ato mesmo de revestir tal forma com conteúdos de significação, muito menos 
confunde-se com os enunciados do texto normativo (dado material), a partir dos 
quais iniciamos nossa viagem ao encontro das formas lógico-jurídicas. 

 
“A norma jurídica é uma estrutura lógico-sintática de significação: a 

norma conceptua fatos e condutas, representa-os não como desenho intuitivo, 
imagem reprodutiva (que somente pode ser do concreto – há normas abstratas) 
de fatos-evento e fatos-condutas. Representa-os como significações objetivas – 
endereçadas ao objetivo – confirmáveis ou não na espécie de eficácia ou 
ineficácia por parte das situações objetivas”9. 

                                                  
8 Eurico Marcos Diniz de Santi, Lançamento Tributário, p. 34. 

 
9 Lourival Vilanova, Norma Jurídica – Proposição Jurídica, Revista de Direito Público, vol. 61. 16. 
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Considerando-a como juízo de significação, contatamos que a norma 
jurídica encontra limites sintáticos e semânticos. 

 
O primeiro decorre da impossibilidade do abandono da estrutura 

lógico-sintática a que nos referimos anteriormente. Sem tal estrutura não 
teremos norma jurídica ; não mais haverá relação de implicação deôntica entre a 
descrição contida na hipótese e a prescrição inserida na tese. 

 
Daí porque advertir Lourival Vilanova que “o legislador pode 

selecionar fatos para sobre eles incidir as hipóteses, pode optar por estes ou 
aqueles conteúdos sociais e valorativos, mas não pode construir a hipótese sem 
a estrutura (sintática) e sem a função que lhe pertence por ser estrutura de uma 
hipótese. Pode vincular livremente, em função de contextos sociais e de 
valorações positivas e de valores ideais, quaisquer conseqüências às hipóteses 
delineadas. Mas não pode deixar de sujeitar-se às relações meramente formais 
ou lógicas que determinam a relação-de-implicação entre hipótese e 
conseqüentes”10. 

 
Ainda que dentro desta margem de atuação o legislador esteja 

autorizado a vincular hipótese e tese singulares, várias hipóteses a uma única 
tese, uma hipótese a várias teses ou hipóteses e teses múltiplas, frisamos que 
jamais poderá trabalhar sem a estrutura deôntico-implicacional sobre a qual 
ampara-se a norma jurídica. É limite sintático. 

 
Por outro lado, observa-se que no ato de selecionar fatos e condutas 

o legislador também encontra-se tolhido, porquanto não poderá eleger eventos 
do mundo empírico impossíveis ou necessários. 

 
A relação da norma jurídica com o seu objeto há de ser possível, pois 

não se presta a regular, por exemplo, um evento regido pela lei da causalidade 
física. 

 
Uma norma jurídica cujo conseqüente prescreva uma relação que 

pretenda vedar, permitir ou obrigar a observância da Lei da Gravidade é uma 
norma sem-sentido jurídico-semântico. O mesmo resultado teremos se o 
conseqüente de norma jurídica pretender regular a conduta do ser humano após 
sua morte, proibindo-o, obrigando-o ou mesmo permitindo-o fazer ou deixar de 
fazer algo. É limite semântico e, justamente por conta deste limite, o 
ordenamento jurídico cria a figura do espólio do de cujas, atribuindo-lhe a 
capacidade para figurar em algumas relações jurídicas, entre elas as 
processuais, conforme prevê o art. 12, inciso V, do Código de Processo Civil. 

 

                                                  
10 As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, p. 48. 
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Tais características, entretanto, não esgotam o capítulo da norma 
jurídica como entidade demarcadora do domínio do direito positivo. 

 
Há de se verificar que a só vinculação implicacional existente entre a 

hipótese e a tese, constituintes de uma norma jurídica, não encontramos ainda a 
norma jurídica completa, conformada pela vinculação de duas normas jurídicas, 
as quais, embora apresentem a mesma estrutura sintática, semanticamente 
distanciam-se por conta do modo com que se referem ao seu objetivo. 

 
A norma jurídica completa pressupõe bimembridade constitutiva. 
 
“É a licença científica que permite a cisão metodológica desta 

estrutura complexa, na série de normas que compõem o sistema do direito 
positivo. O primeiro membro denominamos norma primária; o segundo norma 
secundária. Apresentam ambas idêntica estrutura sintática, mas composição 
semântica distinta. A norma primária vincula deonticamente a ocorrência de 
dado fato a uma prescrição (relação jurídica); a norma secundária conecta-se 
sintaticamente à primeira, prescrevendo: se se verificar o fato de não ocorrência 
da prescrição da norma primária então deve ser uma relação jurídica que 
assegura o cumprimento daquela primeira, ou seja, dada a não observância de 
uma prescrição jurídica deve ser a sanção”11. 

 
A norma jurídica completa apresenta, assim, a seguinte estrutura: 
D { [h -> R’ (Sa,Sp] . [ - R’(Sa,Sp -> /R”(Sa,Sj] } 
 
Desformalizando-a teremos: 
 
- norma primária (em negrito): se dado fato “h”, então deve-ser a 

relação jurídica R’ entre Sa e Sp; e 
 
- norma secundária (sublinhada): se dado o fato do não cumprimento 

da relação jurídica R”, entre Sa e Sj, assim deve ser. O descumprimento da 
prestação objetiva na norma primária é fato jurídico para a instauração da norma 
secundária entre o sujeito “Sa” e o Poder Judiciário “Sj” que assegure o 
cumprimento da primeira relação desobedecida. 

 
Alerta-nos, entretanto, Eurico Marcos Diniz de Cante que tal 

concepção derivada da Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen, não permite o 
conhecimento integral do fenômeno normativo, deixando implícita a norma 
também componente daquela estrutura completa, denominada por aquele Autor 
como norma primária sancionatória. 

 

                                                  
11 Eurico Marcos Diniz de Santi, Lançamento Tributário, p. 36. 
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Com efeito, adverte o citado Autor que o critério de classificação 
adotado por Kelsen foi a presença ou não da sanção no prescritor das normas 
jurídicas, isto é, “a possibilidade do uso da coação organizada, mediante órgão 
jurisdicional, para fazer valer a efetivação do dever constituído pela eficácia 
jurídica de outras normas. Se presente este direito subjetivo temos norma 
secundária, caso contrário, norma primária. Norma de direito substantivo, esta; 
norma de direito adjetivo, aquela. Importa identificar nessa investigação uma 
categoria elipsada naquele corte abstrato: a norma primária sancionadora. A 
norma primária sancionadora, como norma secundária, tem por pressuposto o 
não-cumprimento de deveres ou obrigações; carece, entretanto, da eficácia 
coercitiva daquela. Nas normas primárias situam-se as relações jurídicas de 
direito material (substantivo), nas normas secundárias, as relações jurídicas de 
direito formal (adjetivo ou processual) em que o direito subjetivo é o de ação (em 
sentido processual)”. E, continua o ilustre Professor: “Têm-se, portanto, normas 
primárias, estabelecedoras de relações jurídicas de direito material decorrentes 
de (i) ato ou fato lícito, e (ii) de ato ou fato ilícito. A que tem pressuposto 
antijurídico denominamos de norma primária sancionadora, pois veicula uma 
sanção – no sentido de obrigação advinda do não-cumprimento de um dever 
jurídico – enquanto que a outra, por não apresentar aspecto sancionatório, 
convencionamos chamar norma primária dispositiva”12. 

 
Com a inserção da norma primária sancionatória no quadro da norma 

jurídica completa, esta passa a apresentar a seguinte configuração: 
 
D { [(p ->q).(-q -> r)]  . [ (-qv –r) ->S]} 
 
Desformalizando-a teremos as seguintes normas, todas elas 

estruturadas na forma hipotético-condicional e modalizadas pelo conectivo do 
dever-ser “D”: 

 
- norma primária dispositiva (sublinhada): (p ->q) 
 
- norma primária sancionatória (em negrito): (-q ->r) 
 
- norma secundária (em itálico): [ (-qv –r) ->S] 
 
As normas primárias dispositivas e sancionatória pertencem ao 

campo do direito material, qual seja, direito civil, comercial, trabalho, penal etc. 
 
Aplicada no campo do direito material tributário, a norma primária 

dispositiva tem o condão de estabelecer em seu antecedente o evento jurídico-
tributário (aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda, operação 
com circulação de mercadoria etc) e, em seu conseqüente, a relação jurídica 

                                                  
12 Lançamento Tributário, p. 37. 
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efectual tributária, por meio da qual haverá a vinculação entre contribuinte e 
fisco, em face de uma determinada prestação também tributária. 

 
A norma primária sancionatória, ainda dentro do contexto tributário, é 

responsável pela instituição das sanções fiscais (multas moratórias ou de ofício) 
e dos juros moratórios. Sua hipótese contém a descrição da inobservância da 
prestação tributária regrada no conseqüente da norma primária dispositiva. É a 
descrição de evento ilícito, o não cumprimento tempestivo da prestação 
tributária, ao qual vincula, em seu conseqüente, nova relação jurídica, voltada ao 
adimplemento da sanção moratória, de ofício, ou mesmo dos juros. 

 
Neste sentido, adverte-nos Ângela Maria da Motta Pacheco: “Assim o 

pagamento de um percentual de juros pela tardia adimplência da prestação do 
locatário, como a rescisão contratual, independente, de qualquer medida judicial, 
são geralmente cláusulas acessórias adjectas às cláusulas principais. Estas 
sanções decorrentes do descumprimento de cláusulas de contratos privados, ou 
seja de obrigações contratuais estipuladas negocialmente fazem parte das 
normas primárias. Todas as diligências empregadas pelo locador para ver 
cumpridas as obrigações do locatário passam-se no campo do direito civil longe 
da esfera do Poder Judiciário e das normas de direito processual”13. 

 
Incorrendo, todavia, o adimplemento ou havendo somente o 

adimplemento parcial de quaisquer destas relações jurídicas, quer a tipicamente 
tributária, quer as sancionatórias (multa ou jurus), estará configurada a hipótese 
da norma secundária, cujo conseqüente prescreve o direito de o respectivo 
credor ingressar com a ação judicial cabível, para pretender, junto ao órgão 
judicial competente, o cumprimento daquelas relações de direito material,ou 
direito substancial conforme costumeiramente adotado pela doutrina 
processualista. 

 
Este é o sentido de interesse processual prescrito no art. 3° do 

Código de Processo Civil, o qual foi interpretado por Cleide Previtalli Cais como 
“o interesse substancial ligado ao mérito, à razão que poderá vir a sr atribuída 
pela sentença, decorrente da existência do direito substancial sobre o qual se 
discute no processo e interesse processual que na grande maioria dos casos 
emerge da insatisfação do interesse ou direito substancial. Ambos são 
inconfundíveis e é simples verificar que o decorre do primeiro. Essa insatisfação 
firmada pelo próprio sistema configura o interesse processual, condição para o 
exercício da ação”14. 

 
Norma secundária, portanto, pertencente ao campo do direito adjetivo, 

do direito processual civil. 
 

                                                  
13 Sanções Tributárias e Sanções Penais Tributárias, p. 70. 
14 O Processo Tributário, p. 159. 
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II.3 – A Proposição Normativa 
 

Proposição Jurídica não se confunde com norma jurídica, nem 
também com a proposição que lhe confere estrutura. 

 
Proposição jurídica é metalinguagem constituinte da ciência do direito, 

porquanto tem a linguagem do direito positivo como linguagem-objeto. 
 
“Provém de atos teoréticos e em seu conjunto articulado constituem o 

sistema da ciência jurídica (dogmática). São atos secundários, fundados nos atos 
primários, os objetivantes de normas jurídicas. Conceptualmente e 
historicamente, é possível existir normas sem as proposições a elas referentes, 
ou, em outros termos, o direito positivo sem a Ciência do Direito. Para falarmos 
em linguagem da fenomenologia husserliana, as proposições (abreviadamente 
digamos ‘p-jurídicas’ e n’-jurídicas’, quando convier), assentam em atos de 
segundo grau, face aos de primeiro grau, os constituintes de normas”15. 

 
A proposição jurídica é o instrumento que dá condições de o cientista 

jurídico recolher o emaranhado de normas emergentes do contato com o texto 
normativo, conhecendo-as e organizando-as em forma de sistema. “O 
conhecimento científico-dogmático sobrevém e põe ordem (conceptual) nessa 
“multiplicidade heterogênea”, delineia conceitos e afasta o jurídico do não-
jurídico, demarca o universo de normas, retendo as características definientes 
das normas que são jurídicas. O cientista, porém, não faz o direito: fala sobre 
ele, menciona-o, toma-o em sua patente existência, pondo aspas nas normas 
para, em seu discurso de cientista, emitir enunciados sobre o direito. Mas como o 
direito é, ele próprio, discurso ou linguagem, a ciência, que também se compõe 
de linguagem sobrepõe-se-lhe na posição de uma linguagem sobre outra 
linguagem. A unidade sintática dessa metalinguagem científica é, justamente, a 
proposição jurídica. Por isso que é metalinguagem, não poderemos colocar a 
proposição jurídica ao lado da norma jurídica. Aquela está fora do sistema de 
direito positivo, pois seu sítio apropriado é o sistema da ciência do direito”16. 

 
II.4 – O Enunciado Normativo 
 

Enunciado, por sua vez, é o nosso índice temático, o dado material, 
ponto de partida para a demarcação do objeto material e do objeto formal, 
relacionados ao conhecimento gnosiológico e científico, respectivamente17. 

 
Quando nos manifestamos ante o meio social, operamos com 

enunciados lingüísticos18. 

                                                  
15 Lourival Vilanova, Norma Jurídica – Proposição Jurídica, Revista de Direito Público, vol. 61. 
15.  
16 Lourival Vilanova, Norma Jurídica – Proposição Jurídica, Revista de Direito Público, vol. 61. 
16. 
17 Ver subtítulo I.1. 
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O direito positivo insere-se no meio social por intermédio de 

enunciados veiculados em instrumentos introdutórios de normas19, os quais 
podem ser classificados, segundo o critério de inovação originária do 
ordenamento jurídico, em primários (leis no sentido lato), ou secundários 
(decretos e demais atos hierarquicamente inferiores). Não obstante, ambos os 
instrumentos estão constituídos por enunciados normativos, como, por exemplo, 
dá-se com os enunciados da Lei Federal n° 9532, pub licada no Diário Oficial da 
União (órgão competente) em 11.12.97. 

 
O enunciado normativo caracteriza-se, “por apresentar concretude 

existencial mediante um suporte físico, dado integrante da relação sígnica-
comunicacional que, como o próprio nome sugere, tem natureza física, material: 
as ondas sonoras, na linguagem natural; o depósito de tinta no papel, na 
comunicação escrita; o espaço condutor visual por onde trafegam os fótons, na 
comunicação mímica ou meramente iconográfica. Envolto no suporte físico 
respectivo, o enunciado refere-se a algo do mundo exterior ou interior, de 
existência concreta ou imaginária, atual ou passada, que é seu significado; e 
suscita em nossa mente uma noção, idéia ou conceito, que chamamos de 
significação. Estes três conceitos, suporte físico, significado e significação 
compõem o “triângulo básico” de Ogden e Ricards, modelo analítico da 
comunicação sígnica”20. 

 
Temos, então, textos normativos constituídos por enunciados 

normativos; estes, por sua vez, configuram o suporte físico de instrumentos 
introdutórios normativos primários, tais como as leis constitucionais, 
complementares, resoluções do Senado Federal, decreto-legislativo, leis 
ordinárias, medidas provisórias e, ainda, dos instrumentos introdutórios 
secundários, compostos pelos decretos21, portarias, instruções normativas, atos 
administrativos, sentenças, acórdãos, todos aptos a inserir normas jurídicas no 
ordenamento. 
 
II.5 – Evento e Fato Jurídicos 
 

Vimos que a norma jurídica estrutura-se sobre um juízo implicacional 
que relaciona, deonticamente, hipótese à tese. 

 

                                                  
18 Sobre o conceito de enunciados, como conjunto de palavras ou orações que cumprem a 
função de ser significativa, de expressar uma idéia, consultar Echave, Urquijo, Guibourg, 
Introdución al Conocimiente Cientifico, p. 36. 
19 Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 44. 
20 Eurico Marcos Diniz de Santi, Lançamento Tributário, p. 30. 
21 Sobre os limites dos decretos e a respectiva vedação de inovar o ordenamento, consultar as 
decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas nas Ações Direta de Inconstitucionalidade n° 
587-DF (TRJ 137/1100), n° 708-DF (RTJ 137/75) e n° 392-DF (RTJ 142/718). 
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É por meio da hipótese que se convertem dados do mundo real em 
eventos do mundo jurídico-existencial. 

 
Marcos Bernardes de Mello, não trabalhando com a diferença entre 

evento e fato jurídico, identificando ambos no mesmo fenômeno, manifesta-se d 
seguinte modo: “Na sua finalidade de ordenar a conduta humana, 
obrigatoriamente, o direito valora fatos e, através das normas jurídicas, erige à 
categoria de fato jurídico aqueles que têm relevância para o relacionamento 
inter-humano”22.  

 
No mesmo sentido Pontes de Miranda: “O direito, na escolha dos 

fatos, que hão de ser regrados (=sobre os quais incide a regra), deixa de lado, 
fora do jurídico, muitos fatos, que a alguns observadores e estudiosos parecem 
dignos de regulação; mas esse julgamento dos técnicos do direito, ou dos não-
técnicos, por mais procedente que seja, só se pode passar no plano político, 
moral ou cientifico, e nenhuma influência pode ter na dogmática jurídica. 
Enquanto a regra se não transforma em regra jurídica, isto é, enquanto não se 
faz incindível, cabe a crítica; não, depois. Só o direito separa os fatos que ele faz 
serem jurídicos, precisando linhas entre o jurídico e o aquém ou o além do 
jurídico (não-jurídico), como tira, ou acrescenta, ou altera alguns desses fatos 
para os fazer jurídicos; de modo que, ainda no tocante aos fatos do suporte 
fáctico das regras jurídicas, o direito procede a esquematização do mundo físico, 
a fim de o fazer, até certo ponto e dentro de limites precisos, jurídico (princípio da 
esquematização do fáctico)”23. 

 
Vê-se, portanto, que este processo de conversão dá-se pelo 

selecionamento de determinadas características do conceito do objeto material 
(evento) constituído a partir do dado existencial. 

 
Retenhamos, assim, a afirmação de Pontes de Miranda: “O fato, em si 

mesmo, não surte eficácia; é preciso que a lei incida sobre ele, que o faça 
jurídico”24. 

 
Fazendo-se uma releitura a tal colocação, inferimos que, na hipótese 

normativa, estabelece-se a definição intencional – conotação25 – de certas 
propriedades estas que são suficientes para a eleição de um novo conceito, o 
conceito hipotético-normativo elecionado não mais àquele objeto material, mas 
aos eventos de possível ocorrência existencial. 

 

                                                  
22 Teoria do Fato Jurídico, p. 08.  
23 Tratado de Direito Privado, tomo I, p. 21. 
24 Tratado de Direito Privado, tomo I, p. 22. 
25 Sobre definição denotativa ou extensional e conotativa ou intencional, ver Guibourg, Ghigliani, 
Guarinoni, Introdución al Conocimiento Cientifico, p. 57; ver também Tércio Sampaio Ferraz 
Júnior, Introdução ao Estudo do Direito, p. 37.  



32 
 

Na hipótese normativa não se encontram todas as propriedades 
daqueles conceitos, mas as bastante para torná-lo juridicamente relevantes. 

 
“Os conceitos, quer normativos, quer empírico-naturais ou empírico-

sociais, são seletores de propriedades. Nem tudo do real tem acolhida no 
universo das proposições. No campo do direito, especialmente, a hipótese 
apesar de sua descritividade, é qualificadora normativa do fáctico. O fato se torna 
fato jurídico porque ingressa no universo do direito através da porta aberta que é 
a hipótese. E o que determina quais as propriedades que entra, quais não 
entram, é o ato-de-valoração que preside à feitura da hipótese da norma”26. 

 
É interessante notar que a demarcação de conceitos realizada pela 

hipótese normativa não se refere, exclusivamente, a eventos existenciais; os 
conceitos pertinentes à hipótese poderão referir-se também a relações jurídicas 
já pertencentes ao mundo normativo. 

 
As relações jurídicas, efeitos dos fatos jurídicos, embora situadas na 

contraparte existencial do conseqüente (tese) de uma determinada norma, por 
ser relativa tal localização, poderão estar conceituadas na hipótese de outra 
norma jurídica. Assim o é quando relações jurídicas pertencentes 
(metodologicamente) ao campo do direito comercial, passam a integrar hipóteses 
de normas jurídicas integrantes da órbita do direito tributário. 

 
Daí advertir Lourival Vilanova que “o fato natural insere-se tão-só na 

hipótese. O fato de conduta, este, justamente porque vai ser modelado 
deonticamente, pode estar na hipótese e só ele na tese ou conseqüência da 
proposição normativa do Direito. Se entra para compor o tato jurídico, delineado 
na hipótese da proposição, é recolhido descritivamente. A hipótese é um 
descritor, ainda que o dado ou conteúdo da descrição seja fato já 
normativamente modelado. “Se o vendedor aliena coisa com vício oculto ...’ 
nesta hipótese, descreve-se algo que é prescritivo, porção do mundo jurídico. 
Por sua vez, noutra norma, em lugar de hipótese descritiva, toma o posto de 
prescritor: se alguém aliena coisa sua mediante contraprestação do preço, dever 
ter qualificação de vendedor”27. 

 
Abrindo-se parêntese no assunto pertinente a este subtópico, 

encontramos em tais colocações sobre a relatividade das relações jurídicas a 
justificativa cabível para o afastamento da tese que sustenta ser o direito 
tributário um direito de superposição. 

 
Com efeito, parece-nos equivocada tal assertiva, como alhures prega-

se com certa insistência, inclusive com suposto embasamento nos artigos 109 e 
110 do Código Tributário Nacional, porquanto se estamos diante de uma única 

                                                  
26 Lourival Vilanova, As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, p. 46. 
27 As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, p. 154. 
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camada de linguagem com função prescritiva, admitir a mencionada 
superposição implica admitir a existência de meta-linguagem e linguagem-objeto 
entre dois campos normativos – o direito tributário falando sobre o direito 
comercial, civil, trabalhista etc. Não que isto seja impossível, pois entre normas 
de estrutura e de comportamento há a sobreposição de linguagens prescritivas. 
Mas, no caso em tela, o que temos é que as relações jurídicas representam  o 
fato jurídico (posto já em linguagem competente) apto a desencadear efeitos 
jurídicos prescritos no relato dessa nova norma, qual seja, a norma tributária. 

 
Posto isto, retomemos, então, a distinção doutrinária entre evento e 

fato jurídico. 
 
Vimos que os Autores retrocitados denominam fato jurídico aquele 

acontecimento ocorrido no mundo existencial, cujas características integram o 
conceito pertinente à hipótese da norma jurídica, concepção esta distinta da 
terminologia que adotamos, segundo a qual este acontecimento há de ser 
nominada como evento jurídico, haja vista não estar ainda representado, no 
mundo jurídico, por linguagem competente, qual seja, aquela linguagem utilizada 
por órgãos e autoridades competentes para produzir enunciados normativos 
pertinentes a normas individuais e concretas, constituídas conforme regras de 
formação prescritas pelo sistema jurídico28.  

 
Tal distinção ora realizada busca apoio de Tércio Sampaio Ferraz 

Júnior, para quem “é preciso distinguir entre fato e evento. A travessia do 
Rubicão por César é um evento”. Mas “César atravessou o Rubicão” é um fato. 
Quando, pois, dizemos que “é um fato que César atravessou o Rubicão” 
conferimos realidade ao evento. “Fato” não é pois algo concreto, sensível, mas 
um elemento lingüístico capaz de organizar uma situação existencial como 
realidade. A possibilidade de se fazer o lamento “é fato que” depende, porém, de 
regras estruturais. Pode ser usado para o passado e o presente, mas não para o 
futuro (“é fato que amanhã vai chover”)29. 

 
Tal distinção serviu de apoio para Paulo de Barros Carvalho 

pronunciar que “o enunciado factual é protocolar, surpreendendo uma alteração 
devidamente individualizada no mundo fenomênico, com a clara determinação 
das condições de espaço e tempo em que se deu a ocorrência. Articulação de 
linguagem organizada assim, com esse teor de denotatividade, chamaremos de 
fato, fato político, econômico, biológico, psicológico, jurídico etc. No direito 
positivo, correspondem ao antecedente das normas individuais e concretas”30. 

 

                                                  
28 Sobre a definição de uso competente da linguagem, ver Tércio Sampaio Ferraz Júnior, 
Introdução ao Estudo do Direito, p. 179.  

 29 Idem, p. 278. 
30 Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária, p. 89. 

  



34 
 

Diante disso, fato jurídico subentende-se o evento jurídico constituído 
por enunciados competentes, relativos ao antecedente (e não hipótese, por ser 
um evento concreto) de normas individuais e concretas postas no sistema por 
autoridade ou pessoa também juridicamente competente. 

 
Tal distinção entre evento e fato jurídico produz relevante alteração no 

estudo analítico do fenômeno normativo, pois enquanto o evento jurídico permite 
a compreensão desse fenômeno e suas conseqüências (as relações jurídicas) 
ainda enquanto pertencentes à categoria dos fenômenos efectuais, segundo 
classificação de Lourival Vilanova, o rompimento e a adoção da categoria restrita 
de fato jurídico como enunciado protocolar inaugura o estudo da 
unidimensionalidade do direito, porquanto considera apenas as normas jurídicas 
postas no ordenamento por processo e órgão juridicamente competentes. A 
compreensão deste sistema normativo trabalha não mais com as categorias 
efectuais, mas com o que efetivamente for normativo, qual seja, as normas 
gerais e abstratas e as individuais e concretas. 

 
Considerando as possibilidades teoréticas destes dois modelos, 

enveredamos pela esteira do estritamente normativo, edificando nossas 
assertivas a partir do conceito restrito de fato jurídico, qual seja, o constituído por 
enunciado protocolar pertinente ao antecedente de norma jurídica individual e 
concreta. 

 
Desta feita, as normas jurídicas gerais e abstratas e as individuais e 

concretas demarcam o campo do juridicamente relevante; em outras palavras, 
aquilo que passou a integrar o universo do direito, porquanto, posto por norma 
jurídica, e aquilo que, embora pertencente ao universo social, pro expresso em 
linguagem, ao jurídico ao diz respeito. Pelo menos até que se opere o aludido 
fenômeno de positivação de normas. 

 
II.6 – Normas de Estrutura e Normas de Comportament o 
 

Retornemos à nossa colocação originária de que o direito positivo é 
constituído por linguagem. 

 
É um sistema de linguagem deonticamente organizado. 
 
Assim, da mesma forma que as regras gramaticais da língua 

portuguesa garantem a formação de frases, orações e períodos com sentido, o 
direito possui também suas regras de formação, por força das quais estabelece-
se o modo de criação, alteração e extinção das normas jurídicas consideradas 
válidas, quais sejam, as postas no sistema por órgão e pessoa competentes. 

 
Temos, neste caso, normas de estrutura que se encarregam de traçar 

o referencial jurídico para o nascimento ou óbito de outras normas, referencial 
jurídico para o nascimento ou óbito de outras normas, referencial este que, na 
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lição de Paulo de Barros Carvalho, cumpre a função de “determinar os órgão do 
sistema e os expedientes formais necessários para que se editem normas 
jurídicas válidas no ordenamento, bem como o modo pelo qual serão alteradas e 
desconstituídas”31. 

 
Em idêntico sentido encontramos a lição de Norberto Bobbio, que 

sustenta haver no ordenamento jurídico normas de comportamento 
conjuntamente a normas de estrutura. 

 
Frisa o mestre italiano que “as normas de estrutura podem também 

ser consideradas como as normas para a produção jurídica: quer dizer, como as 
normas que regulam os procedimentos de regulamentação jurídica. Elas não 
regulam o comportamento, mas o modo de regular um comportamento, ou, mais 
exatamente, o comportamento que elas regulam é o de produzir regras”32. 

 
Ao assim definir as normas de estrutura, Norberto Bobbio passa a 

identificá-las no ordenamento italiano, experiência muito próxima à que pode ser 
realizada junto ao ordenamento jurídico brasileiro, dada a hierarquização 
normativa que no mesmo também se verifica. 

 
Vejamos as palavras de Bobbio: “Tomemos agora um ordenamento 

estatal moderno. Em cada grau normativo encontraremos normas de conduta e 
normas de estrutura, isto é, normas dirigidas diretamente a regular à conduta de 
pessoas e normas destinadas a regular a produção de outras normas. 
Comecemos pela Constituição. Numa Constituição, como a italiana, há normas 
que atribuem diretamente direitos e deveres aos cidadãos, como as que dizem 
respeitos aos direitos de liberdade; mas existem outras normas que regulam o 
processo através do qual o Parlamento pode funcionar para exercer o Poder 
Legislativo e, portanto, não estabelecem nada a respeito de pessoas, limitando-
se a estabelecer a maneira pela qual outras normas dirigidas às pessoas 
poderão ser emanadas. Quanto às leis ordinárias, também, elas não são todas 
diretamente dirigidas aos cidadãos; muitas, como as leis penais e grande parte 
das leis de processo, têm a finalidade de oferecer aos juízes instruções sobre o 
modo através do qual eles devem produzir as normas individuais e concretas que 
são as sentenças; não são normas de conduta, mas normas para a produção de 
outras normas; é a presença e freqüência dessas normas que constituem a 
complexidade do ordenamento jurídico; e somente o estudo do ordenamento 
jurídico nos faz entender a natureza da importância dessas normas. Do ponto de 
vista formal, a teoria da norma jurídica havia parado na consideração das normas 
como imperativos, entendendo por imperativo a ordem de fazer ou não fazer. Se 
levarmos em consideração também às normas para a produção de outras 
normas, devemos colocar, ao lado das imperativas, entendidas como comando 
de fazer ou de não fazer, e que poderemos chamar de imperativas de primeira 

                                                  
31 Curso de Direito Tributário, p. 86.  
32 Teoria do Ordenamento Jurídico, p. 45. 
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instância, as imperativas de segunda instância, entendidas como comandos de 
comandar etc”33. 

 
Interessante notar que Bobbio propõe tal classificação tomando por 

critério a identificação de tais e quais normas que, no degrau mais baixo da 
pirâmide kelseniana, acabam por tocar34 a conduta de uma pessoa humana. Isto 
não quer dizer, entretanto, na visão daquele Professor, que as normas de 
estrutura não se identifiquem com qualquer outra espécie de norma jurídica. Ora, 
normas de estrutura normas são. 

 
Portanto, apresentam forma hipotético-condicional, atrelando a 

imputação jurídica (Lei da Causalidade Jurídica), a um acontecimento de 
possível ocorrência no mundo fenomênico. 

 
Embora geralmente prevejam em sua hipótese em evento a ser 

praticado por órgãos e não por pessoas, como é o caso do Congresso Nacional, 
as de estrutura são efetivamente normas, cujo conseqüente prescreve a 
modalização do comportamento de tais órgãos e dos demais entes reconhecidos 
pelo ordenamento jurídico como aptos a figurar em uma relação jurídica. 

 
Só assim teremos condição de compreender a assertiva de Bobbio 

sobre a complexidade dos modais deônticos das normas de estrutura. 
 
Só assim compreenderemos sua proposta de esquematização das 

normas de estrutura, segundo a qual, “a classificação desse tipo de norma é 
muito mais complexa que a classificação das normas de primeira instância, para 
as quais havíamos falado de ‘tripartição’ clássica em normas imperativas, 
proibitivas e permissivas.” Podem-se distinguir em nove tipos: 

 
1) Normas que mandam ordenar (por exemplo: art. 34, parágrafo 2°, da 

Constituição, em que o constituinte ordena ao legislador ordinário formular leis 
que tornem obrigatória a instrução). 

2) Normas que proíbem ordenar (art. 27, parágrafo 4°, da Constituição, 
onde se proíbe ao legislador impor a pena de morte). 

 
3) Normas que permitem ordenar (em todos os casos em que o 

constituinte entende não dever intervir a ditar normas sobre certas matérias, 
pode-se dizer que isso permite ao legislador ordenar. Por exemplo, o art. 32, 

                                                  
33 Teoria do Ordenamento Jurídico, p. 45, O Itálico é do autor. 
34 O termo tocar há de ser entendido na sua função figurada, na medida que as normas jurídicas, 
por pertencerem ao mundo do dever ser, não têm o condão de tocar fisicamente o mundo do ser, 
o mundo da realidade material. Esta característica do ordenamento jurídico foi abordada por 
Paulo de Barros Carvalho ao tratar da curva assintótica dos signos jurídicos, afirmando que 
estes jamais tocam a linha  dos objetos reais – Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributárias, 
p.94. 
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parágrafo 2°, da Constituição, permite ao legislado r ordinário estabelecer normas 
relativas ao tratamento sanitário). 

 
4) Normas que mandam proibir (art. 18, parágrafo 2°, da Constituição: 

o constituinte impõe ao legislador ordinário emanar normas proibitivas contra as 
associações secretas). 

 
5) Normas que proíbem proibir (art. 22 da Constituição: ninguém pode 

ser privado por motivos políticos da capacidade jurídica, da cidadania, do nome). 
 
6) Normas que permitem proibir (a propósito do art. 40 da Constituição, 

que sanciona a liberdade de greve, pode-se observar que nem nele nem em 
outro se fala em liberdade de suspensão ao trabalho; essa lacuna poderia ser 
interpretada como se o constituinte tivesse desejado deixar ao legislador 
ordinário a faculdade de proibi-la).  

 
7) Normas que mandam permitir (este caso coincide com o do número 

cinco). 
 
8) Normas que proíbem permitir (este caso coincide com o do número 

quatro). 
 
9) Norma que permitem permitir (como a permissão é a negação de 

uma proibição, este ó o caso de uma lei inconstitucional que negue a proibição 
de uma lei constitucional anterior)”35. 

 
 
Tal classificação é de extrema importância para o propósito desta 

dissertação, pois, a partir da mesma, teremos condições de demonstrar, 
juridicamente, o fenômeno da competência tributária e o da incompetência 
tributária, também denominada imunidade. 

 
Apenas para registrar e não esgotando o assunto, a competência 

tributária atribuída à União Federal nos artigos 153 e 154 da Constituição Federal 
de 1988 pode ser concebida como uma norma constitucional, cuja hipótese 
prevê a existência de um órgão denominada Congresso Nacional, e o 
conseqüente à modalização da conduta deste mesmo órgão, permitindo-o editar 
outras normas de cunho ordenatório de conduta, quais sejam, as tributárias. Vale 
dizer, a competência tributária enquadra-se entre aquelas normas constitucionais 
pertencentes ao grupo 3 da classificação de Bobbio. 

 
 
 

                                                  
35 Teoria do Ordenamento Jurídico, p. 47, O Itálico é do autor. 
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II.7 – Fontes do Direito 
 

O tema relativo a fontes do direito foi, certamente, um dos que mais 
chamou a atenção da doutrina. Eurico marcos Diniz de Santi, com agudez, bem 
esclareceu a dúvida que paira sobre este tema, enfatizando a plurissignificação 
do conceito: “A metafórica expressão “fonte de direito manifesta, em seu uso 
pela doutrina, uma caleidoscópica série de significações: (i) o fundamento de 
validade de uma ordem jurídica; (ii) o ato, fato jurídico lato sensu, juridicizado 
pelas normas que regulam a forma de produção normativa; (iv) as contingências 
extrajurídicas que condicionam psicologicamente a convicção e vontade do 
sujeito que pratica o ato de criação e considerada como fonte de direitos 
subjetivos e correlatos deveres. Todas estas acepções, observe-se, estão 
associadas a partes e etapas do fenômeno de produção normativa. Infere-se, 
desta proximidade dos matizes significativos, que a imprecisão deve-se à falta de 
fronteiras bem definidas no mundo extralingüístico (seu significado). Isto porque, 
expressões como fonte de direito, eficácia, validade, aplicação, vigência, 
incidência etc, referem-se a fenômenos abstratos que não têm existência 
concreta sem o logos constitutivo da linguagem. Daí a necessidade de se 
perscrutar os escaninhos do fenômeno jurídico para, com nitidez, definir estes 
conceitos”36. 

 
De fato, breve passagem pela doutrina nacional e estrangeira permite 

constatar diversas definições a respeito do conceito de fone de direito. 
 
Eduardo García Máynes sustenta que: “En la terminología jurídica 

tiene le palabra fuente tres acepciones que es necesaria distinguir con cuidado. 
Se habla, en efecto de fuentes formales, reales e históricas. Por fuentes formales 
entendemos los procesos de creación de las normas jurídicas. Llamamos fuentes 
reales a los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. 
En término fuente histórica, por último, aplícase a los documentos (inscripciones, 
papiros, libros etc), que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. El este 
postrer sentido se dice, por ejemplo, que las Instituciones, El Digesto, el Código y 
las Novelas, son fuentes del derecho romano”37. 

 
Vicente Ráo não trabalha com a distinção entre fontes formais e reais 

como fez o citado professor mexicano, preferindo mesclá-las para atribuir ao 
conjunto de normas e fatos a melhor definição para o conceito fontes de direito. 
Vejamo-lo: “Não é a norma, pois a fonte exclusiva dos direitos, senão a norma 
com os fatos sociais substancialmente conjugada, segundo as necessidades, as 
contingências e as aspirações humanas, individuais e coletivas, cujas soluções 
formam a ordem jurídica”38. 

 

                                                  
36 Lançamento Tributário, p. 51.  

 37 Introducción al Estudo Del Derecho, p. 50. O Itálico é do autor.  
38 Ato Jurídico, p. 26. 
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Partindo da premissa que toda estrutura normativa implica a existência 
de alguém com um poder de decidir a respeito do conteúdo de outras normas, 
Miguel Reale estabelece a seguinte divisão: “Consoante já resulta do exposto, 
sendo o poder um elemento essencial e consubstancial ao conceito de fonte do 
direito, esta se diversifica em tantas modalidades ou tipos quantas são as formas 
do poder de decidir na experiência social. A meu ver, quatro são as fontes do 
direito: a legal, resultante do poder estatal de legislar editando leis e seus 
corolários normativos;  a consuetudinária, expressão do poder social inerente à 
vida coletiva e revelada através de sucessivas e constantes formas de 
comportamento; a jurisdicional, que se vincula ao Poder Judiciário, expressando-
se através de sentenças de vários graus e extensão; e, finalmente, a fonte 
negocial, ligada ao poder que tem a vontade humana de instaurar vínculos 
reguladores do pactuando com outrem”39. 

 
Lourival Vilanova, por sua vez, assevera: “As normas de organização 

(e de competência) e as normas do ‘processo legislativo’, constitucionalmente 
postas, incidem em fatos e os fatos se tornam jurígenos. O que denominamos 
‘fontes do direito’ são fatos jurídicos criadores de normas: fatos sobre os quais 
incidem hipóteses fáticas, dando em resultado normas de certa hierarquia. 
Assim, as normas, potencialmente incidentes sobre as classes de fatos que 
delinearam, resultam de fatos que, por sua vez, são qualificados como fatos 
jurídicos por outras normas do sistema”40. 

 
Considerando as premissas assumidas neste trabalho, no sentido de 

que fato somente pode ser considerado jurídico quando pertencente ao 
enunciado protocolar de uma norma individual e concreta, em nosso 
entendimento, fontes de direito são referidas normas, pois somente por meio 
delas é que são postas outras normas no sistema. 

 
Nossa visão aproxima-se à do Professor Vilanova até o ponto em que 

o mesmo menciona a dualidade entre norma e fato, para afirmar que deste surge 
aquela. O ordenamento jurídico possuiria esta dialética entre norma e fato como 
seu ponto característico, enquanto para nós tal dialética há entre norma geral e 
abstrata e norma individual e concreta, na qual encontraremos os fatos jurídicos. 

 
Para nós, portanto, ordenamento jurídico apresenta-se em uma 

unidimensionalidade normativa, ao contrário da bidimencionalidade apontada 
pelo mestre Vilanova. 
 
II.8 – Norma e Sistema Normativo 
 

O vocábulo sistema apresenta também a característica de ser 
plurívoco, o que nos obriga a recortar esta multivocidade significativa para 

                                                  
39 Fontes e Modelos do Direito, p. 12. O Itálico é do autor. 
40 Causalidade e Relação no Direito, p. 23. 
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acolher aquela única que nos interessa, qual seja, a que define sistema 
normativo. 

 
Afirma Marcelo Neves que o termo sistema possui um significado de 

base41 que constitui o ponto de partida para a sua delimitação semântica. Tal 
significado seria a de “um conjunto de elementos (partes) que entram em relação 
formando um todo unitário”42. 

 
No mesmo sentido, encontramos Paulo de Barros Carvalho: 

“Surpreendido em seu significado de base, o sistema aparece como o objetivo 
formado de porções que se vinculam debaixo de um princípio unitário ou como a 
composição de partes orientadas por um vetor comum. Onde houver um 
conjunto de elementos relacionados entre si e aglutinados perante uma 
referência determinada, teremos a noção fundamental de sistema”43. 

 
Supedaneado nestas definições, Eurico Marcos Diniz de Santi edifica 

a seguinte classificação: “Segundo os critérios da forma em que se apresentam 
ao ser cognoscente e do modo de se relacionarem seus elementos, podemos 
classificar os sistemas como (i) reais ou empíricos e (ii) proposicionais. Os 
primeiros têm como elementos objetos extralingüísticos, físicos, biológicos, 
psíquicos e sociais, vinculados nas respectivas relações de causalidade. Os 
segundos são formados por proposições que se revestem na forma enunciativa e 
distingue-se em nomológicos e nomoempíricos. Os sistemas nomológicos são 
aqueles compostos de proposições analíticas, cujo desenvolvimento dá-se 
mediante processo dedutivo a partir de uma base axiomática situada no interior 
do sistema. Cite-se a exemplo destes, os sistemas matemáticos. Também 
formados por proposições, só que sintáticas, os sistemas nomoempíricos ou 
proposicionais empíricos, diversamente dos sistemas nomológicos, apresentam 
linguagem material aberta ao acrescentamento de novos enunciados e 
condicionada à experiência”44. 

 
O ordenamento jurídico de que estamos tratando, ou melhor, o 

conjunto de normas que tem por objeto o regramento das condutas 
intersubjetivas, insere-se no quadro pertencente aos sistemas nomoempíricos, 
sendo que, pelo fato de modalizarem tais condutas em permitidas, proibidas ou 
obrigatórias, pode-se afirmar outra de suas características, qual seja, a de ser 
um sistema de normas com função prescritiva. Daí advém outra de suas 
distinções se comparado ao sistema da Ciência do Direito, cuja função de suas 

                                                  
41 Luiz Alberto Warat, O Direito e sua Linguagem, p. 65.  
42 Teoria da Inconstitucionalidade das Leis, p. 2. 
43 Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária, p. 53. Sobre a definição de noção 
fundamental ou de conceito fundamental encontramos em Lourival Vilanova – Sobre o Conceito 
do Direito, p. 18 – a seguinte passagem: “Em todo sistema conceptual, existe um grupo de 
conceitos fundamentais, cuja amplitude cobre todo o território científico sobre o qual o dito 
sistema repousa. E tem de haver um conceito primário, fundamental de todos os demais 
conceitos. Esse conceito primário e fundamental tem a função de uma categoria do pensamento. 
44 Lançamento Tributário, p. 42.  
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proposições é justamente descrevê-lo; toma-o como linguagem objeto para 
narrar o relacionamento de suas normas. 

 
São as normas jurídicas, portanto, que dão a configuração ao 

respectivo sistema; é por este critério de identificação que se apura o sistema 
jurídico-normativo e o relacionamento de seus elementos, as normas válidas. 

 
Daí advertir Lourival Vilanova: “A proposição normativa fundamental 

de um sistema não se transpõe para o outro. Se a norma fundamental é a 
proposição básica, logicamente é um postulado. Começa o sistema proposicional 
normativo com ela. Não antes. É a proposição-limite. Antes, está o meramente 
factual (físico ou social), que ainda não se juridicizou. Sobre ela, estão possíveis 
valores que podem ser realizados através de formas jurídicas. Para a existência 
do sistema, como sistema de proposições normativas, o que se passou antes é 
histórica pré-jurídica, dogmaticamente irrelevante (Malberg, Teoria General Del 
Estado, pp. 1.167-1.170)”45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
45 As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, p. 108. 
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III. A Regra-Matriz da Norma Tributária 
 
III.1 – A Regra-Matriz como Norma Geral e Abstrata 
 

Iniciando este novo Capítulo, importa notar que não iremos aqui tratar 
de algo cuja compostura seja diferente daquela que identificamos ao examinar a 
norma jurídica, mais precisamente a norma primária dispositiva, pertencente ao 
quadro da norma jurídica completa. 

 
Estamos diante do mesmo juízo deôntico-implicacional, porém 

saturado com significações advindas dos enunciados do direito positivo tributário. 
 
Dando relevância a essa perspectiva semântica e, ainda, cindindo 

metodologicamente a norma jurídica completa, extrairemos apenas e tão 
somente a referida norma primária dispositiva, também denominada regra-matriz 
de incidência tributária, quando impregnada com os mencionados conteúdos de 
significação. 

 
Cabe a ela, à regra-matriz, prever genérica e abstratamente os 

critérios para a identificação do evento1 a ser realizado no mundo fenomênico, e 
da conduta prescrita. É geral por conotar as condutas-tipo e não uma conduta 
específica. É abstrata por conter, em sua hipótese, os critérios do fato já 
acontecido e revestido em linguagem aceita pelo ordenamento, cuja função 
compete à norma jurídica individual e concreta. 

 
Caracteriza-se ainda a regra-matriz por ser uma norma de conduta, 

por ordenar a conduta humana superveniente em permitida, obrigatória ou 
proibida2. 

 
“A regra-matriz de incidência, como anunciamos anteriormente, se 

inscreve entre as normas gerais e abstratas, havendo nela condicionalidade. O 
antecedente é posto em formulação hipotética: “Se ocorrer o fato F”. Além disso, 
integra o quadro das regras-de-conduta, pois define por inteiro a situação do 
evento, sobre qualificar deonticamente os comportamentos intersubjetivos por 
ela alcançados. No descritor da norma (hipótese, suposto, antecedente, teremos 
diretrizes para identificação de eventos portadores de expressão econômica. 
Haverá um critério material (comportamento de alguma pessoa), condicionado no 
tempo (critério temporal) e no espaço (critério espacial)”3. 

 
Acentuando a característica de a regra-matriz, enquanto norma geral e 

abstrata, conter exclusivamente critérios para eleição das classes de condutas-
tipo (eventos) circunscritas pro vetores temporais e espaciais, salienta o 

                                                  
1 Paulo de Barros Carvalho, Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária, p. 86. 
2 Norberto Bobbio, Teoria do Ordenamento Jurídico, p. 45.  
3 Paulo de Barros Carvalho, Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária, p. 78. 
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Professor Paulo de Barros Carvalho, o seguinte: “Essa nota revela, 
imediatamente, que a incidência de regra não ocorrerá enquanto norma 
individual e concreta, dando conta da subsunção do fato à classe de 
acontecimentos descritos no suposto, não for expedida pelo órgão competente. É 
que as normas gerais e abstratas não ferem diretamente as condutas 
intersubjetivas, para regulá-las. Exigem o processo de positivação, vale dizer, 
reclamam a presença de norma individual e concreta a fim de que a disciplina 
prevista para a generalidade dos casos possa chegar ao sucesso efetivamente 
ocorrido, modalizando deonticamente as condutas... Quero insistir nesse ponto: 
as normas gerais e abstratas reinvidicam, para a regulação efetiva dos 
comportamentos interpessoais, a expedição de normas individuais e concretas”4.  
 
III.2 – Hipótese Tributária 
 

Considerando o lado hipotético da regra-matriz, iremos encontrar os 
critérios de identificação do evento jurídico tributário. 

A esse respeito, aliás, oportuno se faz breve digressão sobre a 
seguinte questão. 

 
Devemos nos manter coerente com a premissa de que o direito 

positivo está edificado primordialmente sobre norma jurídica, cuja compostura é 
de um juízo implicacional, no qual atrelam-se, deonticamente, hipótese (ou 
antecedente) e tese (ou conseqüente). 

 
A imputação deôntica vincula, assim, o evento praticado a uma 

superveniente relação jurídica prescritiva de conduta. Postos em norma 
individual e concreta, atrela o fato jurídico à relação jurídica específica. 

 
Admitindo-se, portanto, tais características, somos obrigados a divergir 

de posição de relevante doutrina que sustenta encontrar-se na hipótese 
normativa praticamente todos os critérios jurídicos de identificação da regra-
matriz. 

 
O mestre Geraldo Atatiba avaliza o seguinte: “São, pois, aspectos da 

hipótese de incidência as qualidades que esta tem de determinar hipoteticamente 
os sujeitos da obrigação tributária, bem como seu conteúdo substancial, local e 
momento de nascimento. Daí designarmos os aspectos essenciais da hipótese 
de incidência tributária por: a) aspecto pessoal; b) aspecto material; c) aspecto 
temporal; e d) aspecto espacial”5.  

 
A assunção de tal posição não passou desapercebida pela arguta 

observação de Paulo de Barros Carvalho, a qual nos filiamos. São suas as 
palavras: “Com isso, o suposto das normas tributárias transformou-se na pedra 

                                                  
4 Ibidem, p. 83. 
5 Hipótese de Incidência Tributária, p. 75. 
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angular, o pequeno núcleo dos grandes conhecimentos, na fonte inesgotável em 
que haveríamos de haurir os dados fundamentais para a compreensão do 
fenômeno jurídico fiscal, surgindo assim a chamada escola de glorificação do 
fato gerador, que tem em Dino Jarach, mestre italiano, hoje radicado na 
Argentina, talvez seu mais conhecido arauto... Nos termos em que a doutrina o 
coloca, temos a negação tácita da norma jurídica como juízo hipotético, no qual 
se enlaça uma conseqüência a um antecedente. Seria, ademais, desmentir a 
afirmação mediante a qual a conseqüência das normas jurídicas é sempre a 
instauração de liame entre pessoas. Representaria, finalmente, mesclar aspectos 
de realidades distintas, enformando curiosa figura híbrida”6. 

 
Entendemos procedente a crítica, pois, se se admitir na hipótese a 

necessária presença do critério pessoal, como manifestado pelo Mestre Ataliba, 
teremos sérias dificuldades para explicar, por exemplo, o fenômeno da 
substituição tributária preceituado no art. 128, do Diploma Tributário Nacional. 
Isto porque, se tal critério for mesmo imprescindível para a demarcação do 
conjunto hipotético-normativo, e por meio dele elegermos o cidadão “X” como 
realizador da conduta “Z” prevista no critério material, não podermos explicar a 
relação jurídica instaurada, sob regime de substituição, entre o Poder Público e o 
cidadão “Y”, em função daquela mesma conduta “Z”. 

 
Note-se que não estamos pregando a desubjetivação do critério 

material. Mantemos coerência com as premissas deste trabalho, segundo as 
quais o direito positivo vocaciona-se à regulação de condutas7 humanas 
intersubjetivas, assim consideradas o resultado dos estímulos provocados por 
linguagem prescritiva, produzida por órgão competente. 

 
Interessa-nos firmar que embora subjacente ao critérios material 

visualizamos a pessoalidade da conduta – até porque o verbo que a expressa há 
de refletir um comportamento pessoal – isso na representa admitirmos um efetivo 
critério pessoal na configuração do mencionado conjunto referente à hipótese. 
Basta, para a demarcação deste conjunto, a localização dos critérios material, 
temporal e espacial, sendo pessoal irrelevante, pelo menos, enquanto analisada 
a hipótese da norma jurídica. 

 
Assim, retornando ao exemplo da substituição tributária, e 

considerando as previsões do art. 128 do Diploma Tributário Nacional, o evento 
jurídico será eleito mediante a composição dos mencionados critérios material, 
espacial e temporal. Já no conseqüente veremos elevado à categoria de sujeito 
passivo qualquer um dos agentes relacionados com a concretização do evento 

                                                  
6 Teoria da Norma Tributária, pp. 67/68. 
7 A Respeito da definição do termo conduta ver Nicola Abbagnano, Dicionário de Filosofia: 
“Conduta: toda resposta do organismo vivo a um estímulo, que seja objetivamente observável, 
ainda que não tenha caráter de uniformidade: no sentido de que varie ou possa variar em face 
de uma situação determinada”. 
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jurídico conotado na hipótese. Exemplificando, o parágrafo 1°, do art. 6°, da Lei 
Complementar n° 87, de 13.09.96, prevê a possibilid ade de determinada pessoa 
ser qualificada como responsável pelo recolhimento do ICMS relacionado a 
anteriores operações de circulação mercantil. A hipótese pertinente a ICMS leva 
em consideração a relação jurídica decorrente da celebração e concretização de 
contrato de compra e venda mercantil, no termos do art. 191 do Código 
Comercial, relação essa que, agora, encontra-se descrita na hipótese de nova 
norma jurídica, qual seja, a do ICMS. É o princípio da relatividade das relações 
jurídicas.  

 
Assim, se ocorrer a relação derivada do contrato mercantil deve-se ser 

a relação jurídica entre a Fazenda Pública Estadual e, a critério do legislador, 
conforme prevê o referido art. 128 do CTN, o comprador ou o vendedor da 
mercadoria. Ambos, sujeitos de direito, estão habilitados para integrar a relação 
jurídica tributária8. 

 
Por conta disso, verificamos que a imprescindibilidade do critério 

pessoal não é característica da hipótese, mas do conseqüente normativo, pois é 
aqui que será deflagrado o vínculo entre os sujeitos da relação jurídica – sujeito 
passivo e sujeito ativo – razão pela qual o sujeito haverá de ser pessoa de 
direito, capaz de suportar as prescrições manifestar a conduta exigida. 

 
Os critérios, portanto, relacionadas à hipótese são apenas o material, 

temporal e espacial. 
 
Abstraindo os demais e restringindo a análise apenas ao material, 

teremos a projeção abstrata de uma ação, omissão ou estado subjetivo. Assim é, 
por exemplo, no ICMS – considerando-se apenas as referências à circulação 
mercantil – no qual a ação é realizar operações jurídicas mercantis, e o 
qualificativo aponta para o objeto de tais operações, as mercadorias. Do mesmo 
modo no IPTU: a materialidade aponta para o estado de ser proprietário, ao qual 
conjuga-se o predicado, de imóvel urbano. 

 
O critério material lastreia-se sobre um verbo e um complemento. 

Vincula-se ao verbo por ser esse o termo gramatical responsável por ser esse o 
termo gramatical responsável por exprimir os acontecimentos ocorridos no tempo 
e nos espaço9. “O verbo é a palavra que expressa ação, estado e fenômeno da 
natureza situados no espaço-tempo. No direito é o verbo, associado a seu 
complemento, que “descreve” e prescreve materialmente as condutas inter-

                                                  
8 Com relação ao exemplo dado, deixamos de abordar os casos de substituição tributária 
instituída sobre operações futuras, cuja constitucionalidade entendemos frágil mesmo após a 
inserção do parágrafo 7° no art. 150 da Carta de 19 88, promovida pela Emenda Constitucional n° 
03/93. 
9 Celso Ferreira da Cunha,Gramática da Língua Portuguesa, p. 368. 
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humanas, formando a hipótese tributária, mediante a abstração de seus 
condicionantes espaços-temporais, o critério material”10. 

 
Justamente por destinar-se à identificação dos possíveis 

comportamentos humanos, participa Paulo de Barros Carvalho: “Regressando ao 
tópico da transcendente importância do verbo, para a definição do antecedente 
da norma-padrão do tributo, quadra advertir que não se pode utilizar os da classe 
dos pratica a ação, e bem assim ao complemento do predicado verbal, que, 
impreterivelmente, há de existir. Descabe falar-se, portanto, de verbos de sentido 
completo, que se expliquem por si mesmos. É forçoso que se trate de verbo 
pessoal e de predicação incompleta, o que importa a obrigatória presença de um 
complemento”11. 

 
Utilizando-nos dos critérios espacial e temporal temos condições de 

traçar, intencionalmente, as coordenadas temporo-espaciais do evento a ser 
expresso como fenômeno jurídico relevante12.  

 
O espacial dá-nos possibilidade de perceber em que parte do 

território13 a norma jurídica tributária projetará seus efeitos, podendo tal projeção 

                                                  
10 Eurico Marcos Diniz de Santi, Lançamento Tributário, p. 111.  
11 Curso de Direito Tributário, p. 169. 
12 As coordenadas de tempo e espaço representam os traços constitutivos da sensibilidade 
humana, analisada por Immanuel Kant na “Estética Transcendental” – Crítica da Razão Pura. 
Segundo Marilena de Souza Chauí, Kant, (Os pensadores, p. 09): “Na ‘Estética Transcendental’, 
Kant define a sensibilidade como uma faculdade da intuição através da qual os objetos são 
apreendidos pelo sujeito cognoscente. É necessário distinguir na sensibilidade – mostra Kant – 
dois elementos constitutivos: um, material e receptivo; outro, formal e ativo. A matéria do 
conhecimento são as impressões que o sujeito recebe dos objetos exteriores, enquanto a forma 
exprime a ordem na qual essas impressões são colocadas. São duas as formas de sensibilidade: 
o espaço e o tempo. Kant analisa-as detidamente, procurando demonstrar como são formas 
apriorísticas e, portanto, independentes da experiência sensível. Para Kant, não é porque o 
sujeito cognoscente percebe as coisas como exteriores a si mesmo e exteriores umas às outras 
que ele forma a noção de espaço; ao contrário, é porque possui o espaço como uma estrutura 
inerente à sua sensibilidade que o sujeito cognoscente pode perceber os objetos como 
relacionados espacialmente. Kant mostra ainda que é possível abstrair todas as coisas que 
estão no espaço, não se podendo fazer o mesmo com o próprio espaço. A argumentação 
Kantiana em relação ao tempo é fundamentalmente a mesma: a simultaneidade das coisas e 
sua sucessão não poderiam ser percebidas se a representação do tempo não lhes servisse de 
fundamento; acrescente-se a isso o fato de que todas as coisas que se enquadram dentro do 
tempo podem desaparecer, mas o próprio tempo não pode ser suprimido. Espaço e tempo 
seriam, assim, duas condições sem as quais é impossível conhecer”.  
13 Este vocábulo está adotado como porção territorial, sobre a qual projetá-se um plexo de 
normas jurídicas válidas, sentido esse que parece-nos ter sido aceito por Lourival Vilanova 
(Causalidade e Relação no Direito, p. 169) quando examina a formação do Estado moderno e as 
respectivas relações jurídicas das quais participa, dentre elas figurando a do território: “A relação 
de supra-ordenação, que reside na suprema potestas, vai desprivatizando a relação jurídica 
primitiva. Sobrevive, ainda em pleno século das revoluções, o resíduo da concepção privatística 
inserido na idéia, já de direito público, do imperium. O rei tem o império e, ao mesmo tempo, o 
domínio eminente sobre o território. A concepção de direito público, do território como órbita de 
validade do sistema jurídico, vai progressivamente eliminando esse resíduo patrimonial do 
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ocorrer num específico local – com ocorre com bens desembaraçados em 
repartições aduaneiras e sujeitos ao imposto de importação – em uma região, 
como é o caso do IPTU – que se projeta sobre as relações de propriedade 
territorial havidas dentro do período urbano – ou mesmo em todo o espaço físico 
desse território, nos casos do ICMS e do IPI14. 

 
Por sua vez, o temporal permite-nos verificar o momento a partir do 

qual determinada conduta prevista no critério material da hipótese passará a ser 
considerada, pela pessoa que a pratica, como um evento tributário. Enquanto tal 
conduta não estiver revestida em linguagem jurídica competente, será mero 
evento para o ordenamento normativo, ainda que seja fato para o ordenamento 
social. Relembremos que tal conduta precisa ser declarada por agente 
competente, seja particular ou público, o qual, expedindo norma individual e 
concreta, denota a conduta prevista na regra-matriz de incidência (relata o 
critério material), demarcando ainda em que momento a mesma foi praticada e 
em que circunstância espacial. 

 
Daí Paulo de Barros Carvalho apontar substancial distinção entre o 

critério temporal previsto na hipótese da regra-matriz e o tempo relacionado ao 
fato tributário. 

 
A previsão temporal da regra-matriz é abstrata e não nos fornece nada 

mais do que um índice para a marcação do tempo do evento, se e quando 
transformado em fato pela linguagem competente. Vejamos as palavras daquele 
Professor: “E já sabemos que os enunciados conotativos das normas gerais e 
abstratas fazem menção às coordenadas espaços-temporais. Todavia, nesses 
antecedentes normativos a referência é vaga, compondo-se de meras 
possibilidades temporo-espaciais, sem qualquer determinação efetiva. Somente 
com o advento do fato, com a produção do enunciado protocolar denotativo, irão 
aparecer as indicações precisas de um ponto no espaço social e de uma unidade 
na seqüência cronológica. A questão, contudo, não é tão simples. Convém 
separar, com bastante nitidez, o trato de tempo em que o fato se constitui  e o 
lugar do espaço em que é produzido, das referências temporais e especiais 
contidas na fórmula enunciativa. Falamos, por isso, em tempo e lugar do fato e 
tempo e lugar no fato”15. 

 
Identificamos, portanto, no temporal da norma geral a abstrata, o 

critério conotativo do possível marco de tempo do evento tributário, enquanto no 
enunciado lingüístico denotativo do fato, a indicação precisa e específica dessa 
coordenada cronológica. 
 

                                                  
Poder. O território, passa, depois, a ser uma relação jurídica entre o órgão ou os órgãos e o 
espaço político”. 
14 Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 171. 
15 Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária, p. 137. 
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III.3 – O Fato Jurídico Tributário e as Provas 
 

Alinhamo-nos à corrente doutrinária que sustenta haver distinção 
entre evento, fato social e fato jurídico. 

 
Parece-nos procedente tal afirmação e o seguinte exemplo bem 

demonstra a distinção do que é denominado evento e fato: O naufrágio de uma 
embarcação em determinada parte do oceano atlântico representa mero evento 
para os que estão em terra. 

 
Para que se torne fato, pelo menos para os não náufragos – os que 

estão distantes daquele acontecimento, será preciso que alguém, tomando 
contato com o evento, insira-o em um discurso comunicacional, no qual estarão 
presentes sujeitos emissor e receptor, código comum (linguagem) a ambos, 
conteúdo dessa linguagem e o canal transmissor (voz, ondas de rádio, telex etc). 
Sem tais requisitos, o evento continua estanque àquela situação, ou seja, não se 
considera fato; frise-se, não se considera fato em relação aos que não 
embarcaram, pois para aqueles que participaram do naufrágio, o evento adquire, 
obviamente, o predicado fático, na medida que é objeto de manifestação 
lingüística. 

 
Quando tomamos contato com nossa situação social verificamos que 

a mesma é permeada por fatos, pois constantemente protagonizamos discursos 
lingüísticos, ainda quando não queiramos nos comunicar. O ato de não 
comunicar é fato por ser manifestado em linguagem, ainda que no modo gestual 
omissivo. 

 
Considerando que ao direito cumpre regular condutas intersubjetivas, 

a tarefa do legislador, então, é selecionar os fatos sociais, a partir dos quais 
surgirão eventos e, posteriormente, fatos jurídicos. Essa tarefa, relevantemente 
influenciada pelos vetores axiológicos postos pelo ordenamento jurídico, 
manifesta-se em linguagem, a linguagem do direito positivo. 

 
A linguagem utilizada pelo legislador, metalinguagem da linguagem 

objetiva dos fatos sociais, é redutora dos caracteres desses fatos, sacando dali 
apenas e tão-somente o suficiente para conotar o evento jurídico16. 

 
Ao preencher os categoremas da norma jurídica completa, saturando 

os antecedentes da norma primária dispositiva, da primária sancionatória e da 
secundária, indica-se conotativamente, os critérios intencionais da superveniente 
compostura do fato jurídico. O fato jurídico mesmo não se encontra em tal norma 
geral e abstrata. Requer enunciado lingüístico denotativo, subsumido ao 
enunciado conotativo pertinente àquela norma, a geral e abstrata. 

                                                  
16 Lourival Vilanova, As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, pp. 45 e 154. 
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O caminho, portanto, para conhecimento do fato jurídico tributário 
passa invariavelmente pela investigação desse conjunto conotacional previsto na 
norma tributária geral e abstrata. 

 
Ocorre, porém, que muitas vezes encontramo-nos diante de objetos 

conotados na norma geral e abstrata, cuja extensão, a ser feita em discurso 
pertinente à norma individual e concreta, apresenta-se sobremaneira difícil. Isto 
se dá porque o instrumento de manifestação do direito é a linguagem, 
peculiarmente vaga e ambígua, que trás consigo limitações semânticas ou 
obstáculos para averiguação de suas significações17. 

 
Em outras palavras, não se tem precisão a respeito do evento descrito 

na hipótese normativa. 
 
Embora as normas tributárias devam conter, em respeito à tipicidade, 

critérios específicos de eleição dos eventos tributários – como é o caso do 
imposto sobre operações de circulação de mercadorias, cujo critério material 
aponta para operações com mercadorias – o exaurimento dessa necessidade 
deôntica não suprime as dificuldades de se saber o que vem a ser operações ou 
mesmo mercadorias, pois o problema aqui está além da seara da 
imprescindibilidade do tipo tributário. 

 
Estamos diante de problemas que envolvem a identificação do objeto 

da linguagem, vinculado, pois, à pesquisa semântica da linguagem jurídica. 
 
Daí Paulo de Barros Carvalho18 sublinhar a importância da teoria das 

provas para a identificação dos fatos jurídicos, porquanto, é por meio delas, das 

                                                  
17 A este respeito, vale transcrever a seguinte passagem em Tércio Sampaio Ferraz Júnior, 
Introdução ao Estudo do Direito, p. 35: “Os autores jurídicos, em sua maioria, têm visão 
conservadora da teoria da língua, sustentando, em geral, no que se refere aos objetos jurídicos, 
a possibilidade de definições reais, isto é, a idéia de que a definição de um termo deve refletir, 
por palavras, a coisa referida. Por isso, embora neguem o caráter vago do termo direito, que ora 
designa o objeto de estudo, ora é o nome da ciência (por exemplo: a “Ciência do Direito” estuda 
o “direito”), ora o conjunto de normas, ou das instituições (por exemplo: o direito brasileiro 
prescreve pena para o crime de morte, o direito não deve mais admitir a pena de banimento) – 
direito objetivo – ora é direito no sentido subjetivo (meu direito foi violado), todos eles não se 
furtam à tentativa de descobrir o que é “direito em geral”. E aí entram numa polêmica de séculos, 
cujas raízes, obviamente, estão, entre outros motivos, na sua concepção de língua. Via de regra, 
o que se observa é que grande parte das definições (reais) do direito, isto é, do fenômeno 
jurídico na sua “essência” ou são demasiado genéricas e abstratas e, embora aparentemente 
universais, imprestáveis para traçar-lhes limites, ou são muito circunstanciais, o que faz que 
percam a sua pretendida universalidade. Exemplo do primeiro caso é a afirmação de que o 
direito é a intenção firme e constante de dar a cada um o que é seu, não lesar os outros, realizar 
a justiça. No segundo, temos afirmações do tipo: direito é o conjunto de regras dotadas de 
coatividade e emanadas do poder constituído. Ao enfoque essencialista da língua se opõe uma 
concepção convencionalista, em geral definida pela chamada filosofia analítica”.  
18 Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária, p. 102.  
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provas, que se poderá elaborar o enunciado denotativo do fato, em linguagem 
aceita pelo direito. 

 
Diz o referido Professor: “Se os fatos são entidades lingüísticas, com 

pretensão veritativa, entendida esta cláusula como utilização de uma linguagem 
competente para provocar o consenso (Habermas), os fatos jurídicos serão 
aqueles enunciados que puderem sustentar-se em face das provas em direito 
admitidas. Aqui, no hemisfério do direito, usar competentemente a linguagem 
significa manipular de maneira adequada os seus signos e, em especial, a 
simbologia que diz respeito às provas, isto é, às técnicas que o direito positivo 
elegeu para articular os enunciados fáticos com que opera. De ver está que o 
discurso prescritivo do direito indica, fato por fato, os instrumentos credenciados 
para constituí-los, de tal sorte que os acontecimentos do mundo social que não 
puderem ser relatados com tais ferramentas de linguagem não ingressam nos 
domínios do jurídico, por mais evidentes que sejam. O sistema do direito positivo 
estabelece regras estruturais para organizar como fatos as situações 
existenciais que julga relevantes”19. 

 
Retornando, então, ao exemplo do enunciado da norma geral e 

abstrata pertinente ao imposto sobre circulação de mercadorias, não nos será 
suficiente para a denotação do fato jurídico “ter realizado operações com 
mercadorias”, os critérios intencionais manifestados no termo “mercadoria”. 

 
Não se denota o fato jurídico apenas com o instrumento conotativo 

inserido na regra-matriz tributária, fazendo-se importante contarmos com 
enunciados provindos de outros ramos do direito. 

 
Para sabermos se estamos ou não em face de um fato jurídico 

denominado contrato mercantil, não nos basta o critério da norma tributária, mas 
sim outros que são encontrados em enunciados do Código Comercial, Código 
Civil etc. 

 
Com efeito, de acordo com o art. 82 do Diploma Civil, poder-se-á 

afirmar a existência de uma relação jurídica entre vendedor e comprador de 
determinada mercadoria, independentemente de qualquer enunciado escrito que 
assim o preveja. 

 
Isto quer dizer que, neste aspecto, o direito positivo está a indicar a 

linguagem competente para a manifestação do fato jurídico, linguagem que não 
exige formalidades, assim entendida como a desnecessidade de um escrito 
formalizado ou registrado em cartório de títulos e documentos. 

 
Por outro lado, a existência desse vínculo haverá de ser provada por 

alguma linguagem competente para a manifestação do fato jurídico, haja vista 

                                                  
 19  Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária, p. 103 
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prescindir ela de um enunciado formal ou escrito. Se o próprio ordenamento 
assim estabelece deverá então prescrever qual linguagem competente. 

Se daquele contrato decorrer litígio pelo descumprimento de 
obrigações respectivas dos partícipes, a linguagem competente para prová-lo 
será a das testemunhas, segundo o art. 122, parágrafo 6°, do Código Comercial, 
combinado com o art. 400 do Código de Processo Civil. 

 
O contrato mercantil terá relevância para o ordenamento não no 

momento de ser manifestado em linguagem verbal dos respectivos contratantes, 
mas sim quando tiver sido expresso na linguagem aceita pelo ordenamento, a 
linguagem das testemunhas devidamente reduzida a termo, em fase probatória 
de processo civil. 

 
Mas não é só. A linguagem produzida no processo, embora nos 

assegure a respeito do contrato, enquanto norma jurídica válida, individual e 
concreta, não é suficiente para precisar o objeto da conduta prevista neste 
mesmo contrato; se diz respeito a uma mercadoria ou qualquer outro bem, 
móvel ou imóvel. 

 
Temos, dessa forma, de recorrer a outros enunciados jurídicos. 
 
Haveremos de continuar realizando a experiência jurídica colateral de 

que trata Paulo de Barros de Carvalho: “Façamos a distinção entre uma 
experiência colateral de padrão eminentemente jurídico e uma experiência 
colateral que se processe em hemisférios estranhos, portanto extrajurídicas. 
Dar-se-ia a primeira quando o intérprete, procurando captar a mensagem 
legislada, deixa de lado, por instantes, os enunciados com que iniciou seu 
trabalho e sai à procura de outras orações prescritivas, ou mesmo em diplomas 
diferentes, para construir adequadamente a norma jurídica ou para bem 
compreender figuras e setores do direito positivo. Assim toda vez que, disposto a 
aumentar seu conhecimento a propósito de uma figura de direito público ou 
privado, o sujeito freqüentar leis ou códigos relativos a outro ramo do direito, 
procurando, num estudo intra-sistemático, individualizar as possibilidades 
jurídicas do objeto de seu interesse”20. 

 
Assim, sobre mercadoria, devemos verificar se aquele objeto é 

também compatível com as características vertidas no enunciado do art. 191 do 
Diploma Comercial que diz: “É unicamente considerada mercantil a compra e 
venda de efeitos móveis ou semoventes, para os revender por grosso ou a 
retalho, na mesma espécie ou manufaturados, ou para alugar o seu uso”. 

 
Por sua vez, para compreendermos o que é bem móvel teremos de ir 

até o enunciado do art. 47 do mencionado Código Civil. 

                                                  
20 Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária, p. 99. 
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Vê-se, assim, que os critérios contidos na norma geral e abstrata 
tributária não autoriza o intérprete a construir, com estreita precisão, norma 
individual e concreta sem ao menos percorrer outros enunciados do direito 
positivo; sem ao menos transitar pelos caminhos da experiência jurídica 
colateral. 

 
Vejamos um outro exemplo, agora, percorrendo o tema das provas 

relativas ao pagamento de determinado crédito tributário. 
 
Temos nos deparado com lançamentos de ofício, embasados na 

regra de estrutura de que trata o art. 142 do Código Tributário Nacional, por meio 
dos quais agentes da administração tributária federal glosam despesas relativas 
ao imposto de renda de pessoa jurídica, considerando-as não realizadas pelo 
devedor e, portanto, indedutíveis. 

 
Muitas vezes o contribuinte descuida-se de formalizar cabalmente a 

contratação de determinada prestação, ou mesmo a sua efetiva realização, ou 
até o respectivo recibo do pagamento. 

 
Esses eventuais descuidos poderão não representar inocorrência da 

despesa e portanto, motivo para a sua glosa. Vale dizer, poderemos tornar 
aquele evento em fato jurídico, e, portanto, em despesa dedutível, se o 
contribuinte segui o itinerário das provas prescrito pelo direito positivo. 

 
No plano do já mencionado Código Comercial encontramos uma série 

de dispositivos que regulam a produção das provas, ou seja, regulam a 
produção da linguagem competente para a transformação de um determinado 
evento em fato jurídico, a partir da qual o contribuinte poderá sustentar a 
dedutibilidade da despesa perante o imposto de renda, até então negada pelo 
fisco, justamente por considerá-la manifestada em linguagem incompetente para 
aqueles fins. 

 
Dizem os seus arts. 12, 13 e 14 do mencionado Diploma Comercial, 

conforme redação dada pelo Decreto-lei n° 486, de 3  de março de 1969, que o 
comerciante deverá ter o livro Diário para registrar todas as operações 
pertinentes à sua atividade, não sendo suficiente, entretanto, que sejam feitos 
apenas registros, mas que os mesmos sigam a ordem cronológica de dia, mês e 
ano das operações, e ainda sejam escrituradas em folhas numeradas, sem 
entrelinhas ou rasuras e em idioma e moeda nacionais. 

 
Na medida que tais operações apóiem-se nessa linguagem 

competente, determinam os arts. 15 e 23 que as mesmas merecerão fé e farão 
prova contra terceiros, o que deve ser entendido que tais operações serão 
consideradas fato jurídico por terem sido manifestadas em linguagem aceita pelo 
ordenamento normativo. 
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Ainda na órbita do imposto de renda das pessoas jurídicas, não 
podemos nos olvidar das prescrições do parágrafo 1°, do art. 9°, do Decreto-lei 
n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, apontando na m esma direção daqueles 
dispositivos do Código Comercial, qual seja, de que os fatos expressos em 
linguagem e devidamente formalizados nos livros comerciais e fiscais, fazem 
prova a favor dos contribuintes, o que confirma que tais fatos são fatos jurídicos 
tributários por se encontrarem lavrados em linguagem competentemente 
admitida pelo direito, produzindo, com isso, os correspectivos efeitos jurídicos, 
dentre os quais está a capacidade de tornar dedutível certa despesa perante o 
imposto de renda. 

 
Por conta de tais colocações, estamos com Paulo de Barros Carvalho: 

“Quem quiser relatar com precisão os fatos jurídicos, nomeando-lhes os efeitos, 
que use a teoria das provas, responsável pelo estilo competente para referência 
aos acontecimentos do mundo do direito”21. 
 
III.4 – O Conseqüente da Norma Tributária 
 

Percorrido o tema do antecedente normativo, cumpre-nos, neste 
momento, debruçarmo-nos sobre o conseqüente da norma tributária. 

 
Mantenhamos em mente que, tal qual no antecedente, no 

conseqüente presenciamos apenas critérios intencionais, haja vista ainda 
estarmos trabalhando a estrutura normativa enquanto fenômeno geral e abstrato. 

 
Entretanto, diferentemente do antecedente, neste membro da norma 

jurídica há os requisitos da relação jurídica implicada deonticamente à 
concretização do fato jurídico, talhada pelos modais deônticos – proibido, 
permitido o obrigatório – próprios para a regulação da conduta intersubjetiva. 

 
Não apenas isto, é no conseqüente eu localizaremos também as 

características das pessoas relacionadas juridicamente, será o sujeito passivo da 
prestação – o devedor – e o sujeito ativo – o credor, convergendo ambos para 

                                                  
21 Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária, p. 90. Neste sentido, Ricardo Mariz de 
Oliveira, O Valor Probante dos Documentos Particulares e Fiscais e dos Lançamentos Contábeis 
face ao Fisco, Direito Tributário Atual, vol. 10, p. 2.797; Alberto Xavier, Imposto de Renda – 
Arbitramento de Lucros – Pressupostos e Limites, Revista de Direito Tributário, vol. 27/28, p. 76, 
e Conceito e Natureza do Lançamento Tributário, p. 147. Interessante também, posição do 
Fisco, ainda sob égide do Regulamento do Imposto de Renda de 1975, ao baixar o Parecer 
Normativo CST n° 10/76 e Parecer Normativo CST n° 1 0/85. Pesquise-se também Decreto 
Federal n° 1.925, de 10.06.96 (DOU I, 20.06.96), qu e trata da Convenção Interamericana sobre 
Prova e Informação do Direito Estrangeiro. Quanto ao posicionamento judicial, algumas decisões 
importantes: Recurso Especial n° 81.059-SC (STJ – 2 ª Turma – DJU I, 16.12.96), versando 
sobre o valor probante dos pagamentos efetuados por DARFs autenticados pelas instituições 
financeiras, e Recurso Especial n° 56.535-RJ (STJ –  2ª Turma – DJU I, 03.02.97); relativamente 
à jurisprudência administrativa: Acórdão CSRF/02-0368, da Câmara de Recursos Fiscais (DOU I, 
20.02.97, p. 3.129) que trata da prova feita nos livros comerciais e fiscais do contribuinte. 
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uma conduta, cuja mensuração econômica aparecerá pela conjugação da base 
de cálculo a ela relativa com a respectiva alíquota. 

 
No conseqüente normativo, portanto, encontraremos “feixes de 

informações que nos oferecem critérios de identificação dos elementos 
constitutivos do laço obrigacional: a) o critério pessoal, que aponta os sujeitos 
(ativo e passivo) da relação e b) o critério quantitativo, indicador dos fatores que, 
conjugados, exprimem o valor pecuniário da dívida (base de cálculo e 
alíquota)”22. 

 
Devemos notar que no conseqüente da norma geral e abstrata não 

verificamos a relação jurídica, assim entendida como o vínculo jurídico concreto, 
instaurado entre sujeitos e prestação identificados mediante linguagem 
competente. Relembremos que na órbita da norma geral e abstrata apenas 
deparamo-nos com critérios intencionais, seja do fato jurídico, seja da relação 
jurídica. 
 
III.5 – A Fenomenologia da Subsunção – O Problema d a Incidência 
 

Desde o início do presente trabalho temos adotado a premissa de que 
o direito encontra-se calcado em inumeráveis enunciados lingüísticos que 
servem de índice temático, de ponto de partida para que o intérprete vá 
preenchendo os categoremas de norma jurídica, aquela estrutura hipotético 
condicional modalizada pelo conectivo deôntico dever-ser. 

 
Implicitamente, portanto, está que a norma jurídica é uma entidade 

abstrata típica do raciocínio humano, a quem cabe manipulá-la respeitando 
apenas as dimensões sintáticas da estrutura que lhe dá suporte, e semânticas 
dos significados e significações da linguagem prescritiva que lhe serve de 
vestimenta. 

 
É o ser humano, em contato com os enunciados do direito posto, que 

se incumbe de estabelecer a incidência da norma. 
 
O problema da subsunção encontra-se justamente em precisar este 

fenômeno designado incidência  normativa. 
 
Subsunção é denominação que se dá à relação lógica de inclusão 

entre duas classes de objetos. “Entre duas classes arbitrárias K e L, podem 
existir diversas relações. Pode ocorrer, por exemplo, que todo elemento da 
classe K seja ao mesmo tempo um elemento da classe L; dizemos então que a 
classe K é uma subclasse da classe L ou está incluída na classe L ou que tem a 

                                                  
22 Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 202. 
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relação de inclusão com a classe L; e dizemos que a classe L inclui a classe K 
como subclasse”23. 

 
A subsunção, portanto, ou melhor a relação de inclusão dá-se entre as 

propriedades dos conceitos contidos tanto na hipótese, quanto no conseqüente 
da norma jurídica, e as propriedades dos conceitos pertinentes ao fato e relação 
jurídicos, dimensionados na linguagem competente da norma individual e 
concreta. Para que tenhamos a incidência deverá ocorrer o relacionamento de 
inclusão entre estas duas classes conceituais. 

 
A classe do conceito normativo inclui a do conceito do evento que, 

posto na linguagem das provas juridicamente admitidas, denota a classe do fato 
jurídico. 

É neste sentido, então, que haveremos de entender a célebre 
afirmação de Aufredo Augusto Becker, quando apontou a incidência infalível e 
automática como qualidades impostergáveis da norma jurídica24. 

 
A norma não incide sobre o evento, por serem entidades pertencentes 

a regiões distintas entre si. Inserir na região deôntica a tese da incidência, como 
fenômeno natural, regrado por leis causais do mundo do ser, implica reunir em 
um único mundo o ser e o dever-ser, e admitir que são uniformes suas 
respectivas leis. 

 
É cediço, entretanto, que o mundo do ser rege-se por leis causais (lei 

da gravidade, por exemplo), enquanto o do dever-ser pelas leis da imputação, ou 
da causalidade jurídica25. São distintos os valores destas regiões. No do ser os 
valores são o verdadeiro e falso, enquanto no do dever-ser são o válido e o não-
válido. O seguinte exemplo serve para distinguirmos estes planos. Basta a 
confirmação de um fato que não se submeta à lei da gravidade para que a 
mesma seja refutada. Dir-se-á que tal lei é falsa, na medida que sua 
comprovação empírica, permite a afirmação de que não se aplica na 
universidade dos fatos a ela submetidos. 

 
A lei da causalidade jurídica não deixa de operar no sistema 

normativo, se porventura uma determinada relação jurídica for descumprida. 
Neste caso, o próprio sistema resguarda-se prevendo a aplicação de outras 
normas, cujo pressuposto seja o referido descumprimento daquela relação. E 
ainda que da aplicação de tais normas não surtam os efeitos desejados, que é a 
motivação definitiva da conduta humana, não se poderá dizer que a norma 
desobedecida foi retirada do sistema. Vê-se, assim, que a não verificação 

                                                  
23 Alfred Tarski, Introducción a la Lógica y a la Metodología de las Ciencias Deductivas, p. 102. A 
respeito da Teoria das Classes consultar também Irving M. Copi, Introdução à Lógica, Cap. 5, e 
Ulrich Klung, Lógica Jurídica, Cap. II, tópico 6.  
24 Teoria Geral do Direito Tributário, p. 280. 
25 Lourival Vilanova, Causalidade e Relação no Direito, p. 60. 
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empírica da conduta prescrita na norma não lhe retira o predicado da validade. 
Tal predicado ser-lhe-á subtraído tão somente quando outra norma, aceita pelo 
sistema, assim o dispuser. 

 
A norma, portanto, habita a região dos entes lógicos, ideais, enquanto 

o evento pertencente ao mundo físico, real. Entretanto, quando ambos – norma e 
evento – são tomados pelo intérprete pelas suas versões conceptuais torna-se 
possível operar a mencionada relação de inclusão. 

 
“Somente um igual pode ser subsumido a outro igual. A um conceito 

apenas pode ser subsumido um conceito... a subsunção dum caso a um conceito 
jurídico representa a relação entre conceitos: um fato tem de ser pensado em 
conceitos, pois de que outra forma – como fato – não é conhecido, ao passo que 
os conceitos jurídicos, como o seu nome o diz, são sempre pensados na forma 
conceitual”26.  

 
Aprisionando os conceitos da norma e do evento o intérprete elabora, 

em seu intelecto, a subsunção (relação de inclusão) das respectivas classes, 
operando-se, assim, a incidência27 e, conseqüentemente, a designação da 
classe dos eventos jurídicos. 
 
III.6 – Irreflexividade, Conversa e Assimetria: Car acterísticas da Relação 
Jurídica 
 

Frisemos, preliminarmente, o seguinte. 
 
Quando abordamos o tema da relação jurídica estamos considerando 

não a relação que se dá entre antecedente e conseqüente da norma geral e 
abstrata. Certo que entre tais partes normativas há um específico e respectivo 
modo de comportamento, na medida que estão em relação de implicação 
deôntica28.  

 
Todavia, isto ao é suficiente para caracterizá-la como relação jurídica, 

na acepção que adotamos neste trabalho, que é a manifestada entre pessoas e 
prestação, especificamente identificados por intermédio de um enunciado 
lingüístico formulado segundo as regras já previstas pelo ordenamento. 

 

                                                  
26 Karl English, Introdução ao Pensamento Jurídico, p. 95.  
27 Oportuno mencionar que, para Eurico Marcos Diniz de Santi, Lançamento Tributário, p. 54, 
subsunção seria apenas parte da incidência, por representar apenas a coincidência,por exemplo, 
do conceito do aspecto material da hipótese, com o respectivo conceito do fato jurídico. 
Incidência representaria, assim, o fenômeno global, enquadrando a coincidência do conceito 
integral da hipótese e do conceito integral do que, para nós, denominamos evento. 
28 “Relação: o modo de ser ou de comportar-se dos objetos entre si”, conforme Nicola 
Abbagnano, Dicionário de Filosofia, p. 809.  
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Dando relevância a essa premissa, vamos verificar que as 
características da relação jurídica – irreflexividade, assimetria e conversa – 
decorrem mais de uma questão semântica do que propriamente sintático-
estrutural. 

 
Isto porque, projetando-se sobre o modus humano manifestado em 

linguagem, a relação jurídica assume a função de regular os comportamentos 
intersubjetivos que emergem desse fenômeno. Daí porque dizer-se que cabe ao 
direito regular a conduta do ser humano. 

 
Se assim é, a irreflexividade advém desse contexto comportamental.  
 
Considerando que no plano lógico uma relação pode ser reflexiva, ou 

seja, apresentar no referente e no relato objetos com mesma identidade29 (x R y, 
onde x = y), no plano das condutas intersubjetivas prescritas pelo direito, isto 
mostra-se impossível, porquanto credor e devedor não poderão ser a mesma 
pessoa. 

 
A irreflexividade é conseqüência dos limites semânticos da conduta 

que se quer ver regulada. Só se pode regular, pelo menos na esfera do 
ordenamento jurídico, condutas intersubjetivas, o que requer relação jurídica com 
pessoas distintas: relação jurídica irreflexiva. 

 
Outra característica que se extrai desse contexto intersubjetivo, diz 

respeito à assimetria da relação jurídica, assim considerada a peculiaridade de 
implicar a sua conversa. 

 
Neste sentido as palavras de Lourival Vilanova: “Tenha-se em conta o 

seguinte: toda relação tem termos e tem relação conversa (recíproca). Se A é 
comprador diante de B, B é vendedor em face da A. A relação jurídica conversa 
de comprar é vender, e a de vender é comprar. Fundado nessa estrutura 
relacional é que cada termo da relação A e B tem correlatamente direito subjetivo 
e dever jurídico. Quando A tem direito subjetivo, correspectivamente, B tem 
dever jurídico; quando A tem dever jurídico, B tem correlatamente direito 
subjetivo. Direito subjetivo e dever jurídico são correlatos: só existem na relação, 
não fora ou acima de relações jurídicas”30. 

 
Localizado, portanto, o credor na relação “Y”, haveremos de encontrar 

também o respectivo devedor dentro dessa mesma relação. “A” só é credor em 
face de outra pessoa de direito distinta dela mesma; só pode ser em face de 
“B”31. 

                                                  
29 “Identidade: mesma unidade substancial”, conforme Nicola Abbagnano, Dicionário de Filosofia, 
p. 503. 

 30 Causalidade e Relação no Direito, p. 120.  
31 Lourival Vilanova, As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, pp. 35,37 e 54; Paulo 
de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 192, e Eurico Marcos Diniz de Santi, 
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Os qualificativos locador/locatário, credor/devedor, 

contratante/contrado e mutuante/mutuário, por exemplo, representam a parte e 
contraparte (referente e relato) da relação jurídica, considerando essa feição 
assimétrica. 
 
III.7 – A Relação Jurídica e o Crédito Tributário 
 

Adiantamos linhas atrás que, em nosso entender, relação jurídica 
tributária haveria de ser compreendida a relação já submetida a um enunciado 
denotativo dos critérios intencionais contidos no conseqüente da norma geral e 
abstrata, na qual vinculam-se, modal e individualizadamente, sujeitos credor e 
devedor em face de uma prestação que se quer ver cumprida. 

 
Diferentemente, portanto, da relação existente no abstrato plano da 

norma geral, cujo vínculo, também deôntico, porém neutro (não modalizado 
pelos conectivos obrigatório, permitido e proibido), dá-se apenas entre os 
conjuntos conotacionais dos critérios de identificação dos respectivos 
antecedente e conseqüente desta norma. 

 
No plano da norma geral e abstrata não temos a eficácia legal do 

respectivo fato, nem a eficácia jurídica, que é a relação jurídica32. 
 
Não há relação jurídica nesta acepção que estamos adotando, pois a 

concretização do evento jurídico á ainda apenas potencial, com potencial são os 
efeitos decorrentes. 

 
“A concretização importa no substituir o sujeito genérico, o objeto 

indeterminado, o fato jurídico típico, os poderes e os deveres inespecificados, de 
um ato ou negócio jurídico típico, por sujeitos individualizados, prestações 
especificadas, fato jurídico concreto. Essa concreção do fato jurídico e da 
relação jurídica ocorre, porém, nos quadros esquemáticos das norma gerais. 
Mas, surgem, normas individuais, como as cláusulas de um contrato, que, em 
relação ao genérico da norma abstrata, acresce o individual. As cláusulas 
contratuais são normas que não inovam no abstrato direito objetivo, mas 
acrescentam algo de novo, não contido na norma geral (ato regra de Duguit e 

                                                  
Lançamento Tributário, p. 67. Bertrand Russel, Introdução à Filosofia Matemática, p. 47, expõe 
com bastante clareza os seguintes conceitos: “Assimetria, isto é, a propriedade de ser 
incompatível  com o inverso, é uma característica do mais alto interesse e importância. A fim de 
desenvolver suas funções, consideraremos vários exemplos. A relação marido é assimetria, o 
mesmo se dando com a relação de esposa; isto é, se a é marido de b, b não pose ser marido de 
a, o mesmo se dando no tocante a esposa. Por outro lado, a relação cônjuge é simétrica: se a é 
cônjuge de b, então b é cônjuge de a”. 
32 Eurico Marcos Diniz de Santi, Lançamento Tributário, p. 61. 
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Jèze): no plano existencial, onde se acham poderes/deveres, 
direitos/obrigações”33. 

 
Neste contexto, o fato jurídico está para o antecedente da norma geral 

e abstrata, assim como a relação jurídica está para o respectivo conseqüente. 
Distinguem-se fato e relação, do antecedente e conseqüente, por conta dos 
critérios de concretude e especificidade. 

 
Por isso, avisa-nos o Professor Vilanova que “sendo a relação jurídica 

eficácia de pressupostos fáticos, vindo depois da realização do fato (pela 
causalidade jurídica), a relação jurídica é concreta, individuada. É a realização, a 
concreção da conseqüência jurídica, como o fato jurídico é a realização da 
hipótese fática. Nesse sentido descabe falarmos em relações jurídicas 
abstratas”34. 

 
Importante ressaltar que a crítica que este Professor faz sobre a 

existência de relações abstratas, em nada assemelha-se à sua concepção sobre 
as relações jurídicas efectuais, segundo as quais seriam relações35 decorrentes 
da realização do evento previsto na hipótese da norma geral e abstrata; seriam, 
assim, relações individualizadas nos sujeitos e prestação, porém ainda sem a 
adequada concretude lingüística; corresponderiam à eficácia jurídica decorrente 
da eficácia legal do evento, segundo a fenomenologia de juridiscização do fato 
jurídico descrita por Pontes de Miranda36. 

 
Mantendo as mesmas características de individualidade subjetiva e 

prestacional, Paulo de Barros Carvalho agrega um outro componente às 
relações jurídicas, sustentando que tal predicado somente poderá ser atribuído 
àquelas que participem de um peculiar discurso comunicacional, qual seja, o 
discurso prescrito pelo ordenamento jurídico37. 

 
Relações jurídicas tributárias, segundo tal concepção, seriam aquelas 

cujo suporte apresenta um enunciado fático devidamente regulado por normas 
de estrutura, no caso, relações postas no ordenamento por lançamento tributário 

                                                  
33 Lourival Vilanova, Causalidade e Relação no Direito, p. 85; no mesmo sentido, Eurico Marcos 
Diniz de Santi, Lançamento Tributário, p. 67: “Nas normas gerais e abstratas situam-se relações 
formais-jurídicas. As relações jurídicas – em sentido técnico dogmático – pertencem ao domínio 
do concreto, advém de fatos no tempo-espaço localizados. Relação jurídica neste sentido estrito, 
não é uma relação qualquer, mas é aquela que se dá entre sujeitos de direito em razão da 
ocorrência de determinado fato jurídico. É concreta, pois prescreve uma conduta específica e 
não uma conduta-tipo (abstrata); é individual, os termos da relação “Sa” e “Sp”, categoremas, 
referente a relato, são identificáveis, individualizáveis, não são meras categorias de sujeitos 
quaisquer”.  
34 Lourival Vilanova, Causalidade e Relação no Direito, p. 122. 
35 Lourival Vilanova, Causalidade e Relação no Direito, p. 75. No mesmo sentido, Pontes de 
Miranda, Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n° 1 de 1969, tomo II, p. 366. 
36 Tratado de Direito Privado, tomo I, p. 1 a 37; do mesmo autor, ver, Sistema de Ciência Positiva 
do Direito, tomo II, p. 269. 
37 Paulo de Barros Carvalho, Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária, p. 152. 
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efetuado por agente administrativo (art. 142, CTN), ou pelo próprio contribuinte 
(art. 150 do CTN), este denominado lançamento por homologação. 

 
Por sua vez, crédito tributário, ainda conforme Barros Carvalho38, 

representa a relação de direito subjetivo entre fisco e contribuinte, havida no 
interior da relação jurídica (intranormativa), cuja conversa seria a relação de 
dever subjetivo (débito tributário) existente entre contribuinte e fisco, ambas as 
relações subjetivas convergindo para o cumprimento de determinada prestação 
tributária. 

 
Considerando tais conceituações, temos condições de empreender à 

elucidação39 da terminologia adotada pelo Código Tributário Nacional, ao 
mencionar o termo obrigação tributária e crédito tributário em alguns 
dispositivos. 

 
No ser art. 113, temos a seguinte redação: 
 
“Art. 113. A obrigação tributária é principal e acessória. 
 
Parágrafo 1º - A obrigação principal surge com a ocorrência do fato 

gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e 
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente”. 

 
Parece-nos que por trás dessa definição de obrigação tributária paira 

o significado pertinente à relação jurídica efectual40, de acordo com o 
pensamento do Professor Vilanova, porquanto ainda desprovida de concretude 
existencial, a qual somente será alcançada quando ocorrer sua formalização por 
ato-norma efetuado pela administração (lançamento de ofício), ou pelo 
contribuinte (lançamento por homologação). 

 
No art. 139 do mesmo Diploma, encontramos a seguinte definição: 
 
“Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a 

mesma natureza desta”. 
 

                                                  
38 Paulo de Barros Carvalho, Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária, p. 218; do mesmo 
autor, ver, Curso de Direito Tributário, pp. 200 e 322. Diversamente, Eurico Marcos Diniz de 
Santi, Lançamento Tributário, p. 158, reserva ao nome próprio “crédito tributário” o significado 
pertinente à própria relação jurídica intranormativa, ou seja, aquela com concretude existencial 
lingüística a que se refere Paulo de Barros Carvalho. 
39 Elucidação é o processo por meio do qual restringe-se o significado de determinada palavra ou 
vocábulo, pretendendo-se com isso diminuir os problemas da vaguidade e ambigüidade e ao 
mesmo tempo vinculá-lo à supervenientes aparições no texto. A respeito das várias espécies de 
definições, consulte Guibourg, Ghigliani, Guarinoni, Introdución al Conocimiento Cientifico, pp. 53 
e segs. 
40 Neste mesmo sentido, Eurico Marcos Diniz de Santi, Lançamento Tributário, p. 158. 
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Aqui, entendemos que o legislador está referindo-se à relação jurídica 
efetiva entre fisco e contribuinte, que atribui àquele o direito subjetivo para exigir 
(está permitido exigir) o cumprimento da prestação tributária do contribuinte, 
relação esta, vimos, cuja conversa é a relação de débito tributário, ou de dever 
subjetivo do contribuinte. 

 
Igualmente se dá no artigo 141, quando trata das hipóteses de 

alteração, extinção ou suspensão da exigibilidade da relação de crédito 
tributário. Vejamos sua redação: 

 
“Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se 

modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 
previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 
responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas 
garantias”. 

 
Também no artigo 151, que trata especificamente das hipóteses de 

suspensão de sua exigibilidade, refere-se ao crédito tributário enquanto relação 
de direito subjetivo entre fisco e contribuinte, já devidamente formalizada por ato-
norma administrativo ou instrumental. A relação conversa (de débito tributário), 
cuja titularidade ativa é do devedor, permite que esse pleiteie a suspensão dos 
efeitos da relação de crédito tributário. 

 
Curioso ocorre com o significado deste termo diante das previsões do 

artigo 156, inciso I, do CTN, que determina ser o pagamento forma de extinção 
do crédito tributário. 

 
Na maioria das vezes o temo crédito tributário tem sido empregado 

para significar a já mencionada relação de direito subjetivo do fisco, implicando, 
logicamente, a relação de débito tributário do contribuinte. 

 
Entretanto, no saco deste dispositivo, temos uma concepção ambígua 

de crédito tributário, sendo a primeira a que o considera a realização da conduta 
de pagar ou de cumprir a prestação tributária, prevista hipoteticamente no 
antecedente de norma geral e abstrata da extinção. 

 
Já a segunda tem em vista a concretização do conseqüente desta 

norma geral e abstrata, de onde emerge norma individual e concreta destinada a 
relacionar-se, no plano lógico das relações, com a relação de crédito tributário, 
cujo resultado será a sua extinção, ou melhor, a anulação do mencionado 
vínculo jurídico existente entre fisco e contribuinte41. 

                                                  
41 Paulo de Barros Carvalho, Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária, pp. 165 e 223. 
Consultar também Alfred Tarski, Introdución a la Lógica y a la Metodologia de lãs Ciências 
Dedutivas, p. 100; para este último autor, classes nulas são as que não contêm  nenhum objeto. 
Posto isto, nulas representam as classes de relações jurídicas cuja propriedade não seja um 
crédito tributário, assim entendido uma relação de direito subjetivo entre fisco e contribuinte. 
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Não sendo objeto deste trabalho o exame analítico de todas as 

demais formas de extinção da relação de direito subjetivo do fisco, contidas no 
artigo 156, restringiremos o comentário ao supra-exposto. No que toca ao 
significado relacionado ao art. 175 daquele diploma, trataremos no capítulo 
seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

IV – A Isenção Tributária 
 
IV.1 – O Significado da Expressão “Exclusão do Créd ito Tributário” 
Prevista no CTN. A Isenção e a Anistia 
 

Inclinamos nossas atenções, agora, para o propósito de desvendar o 
significado normativo do art. 175 do Código Tributário Nacional, vazado nos 
seguintes termos:  

 
“Art. 175. Excluem o crédito tributário; 
 
I – a isenção; 
 
II – a anistia. 
 
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o 

cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal 
cujo crédito seja excluído, ou dela conseqüente”. 

 
Um primeiro ponto deve ser ponderado. 
 
Contém este dispositivo fenômenos normativos diametralmente 

distintos, muito embora estejam contidos em um único contexto gramatical. 
 
Verifique-se que “exclusão do crédito tributário” está englobando tanto 

o caso da isenção, quanto o da anistia, cujo pressuposto, segundo o prescrito no 
art. 180 daquele mesmo Diploma, é o cometimento de infrações, ou seja, a 
realização de um ilícito. 

 
Tal situação poderia causar espécie se já de antemão não 

estivéssemos avisados de que o contexto sintático-semântico-normativo não 
coincide com o gramatical, sendo esse apenas o índice temático para a devida 
inquirição daquele. 

 
Dessa feita, cumpre ao hermeneuta,em face da estrutura da norma 

jurídica completa – norma primária dispositiva + norma secundária – ir saturando 
os respectivos categoremas com as significações que extrai dos enunciados 
normativos postos no sistema jurídico. 

 
Assim, a construção das normas jurídicas dependerá das 

propriedades retiradas daqueles enunciados e, ainda, do modo como serão 
organizados os conjuntos de elementos relacionados aos aspectos dos 
respectivos antecedentes e conseqüentes das mencionadas normas jurídicas. 

 
Examinando-se, então, o previsto no inciso I, do art. 175 do CTN, 

somos surpreendidos por concepções de crédito tributário bastante distintas 
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daquelas observadas nos tópicos anteriores, atreladas ao direito subjetivo de 
fisco exigir a prestação tributária. 

 
Temos aqui duas concepções, quais sejam, uma que se vincula à 

norma tributária geral e abstrata, e outra que se liga à relação jurídica isencional, 
derivada de norma de isenção geral e abstrata, cuja pertinência ao ordenamento 
jurídico sustentamos haver. 

 
Vejamos a primeira. Se, por exemplo, as propriedades componentes 

da significação dos enunciados normativos ao permitirem ao intérprete a 
construção de conjuntos aptos a preencher todos os categoremas da norma 
jurídica, a concepção de “exclusão de crédito tributário” estará voltada para as 
modificações havidas apenas no âmbito da norma tributária geral e abstrata. 

 
Com efeito, imaginemos a situação prevista no inciso VI, do art. 5°, do 

Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto Federal 2.637, de 25.06.98, 
segundo a qual não se considera industrialização a manipulação em farmácia, 
para venda direta ao consumidor, de medicamentos oficinais e magistrais, 
mediante receita médica. 

 
Abandonando a escrita do direito positivo, nem sempre apegada aos 

cuidados que a análise científica exige, teríamos o fenômeno normativo 
isencional avançando sobre o critério material da norma tributária geral e 
abstrata, particularmente sobre o verbo que lhe dá sentido, para empregar-lhe 
nova roupagem, de modo que de tal industrialização não mais configuraria 
suporte fático suficiente para ensejar o evento tributável que daria ensejo à 
relação do imposto sobre produtos industrializados1. 

 
Sustenta a doutrina de Paulo de Barros Carvalho que tal fenômeno 

normativo produziria efeitos exclusivamente na esfera da norma tributária, em 
um ou vários de seus aspectos, sempre modificando parcialmente sua estrutura. 

 
No exemplo supra mencionado, haveria alteração do aspecto 

material, por força da modificação de seus critérios conotativos, pois a operação 
de aviar medicamentos para consumidor, mediante receita médica, deixaria de 
figurar no conjunto dos respectivos elementos da norma tributária. 

 
A isenção, portanto, seria norma de estrutura, intrometendo 

modificação no âmbito da regra-matriz de incidência tributária, esta sim, norma 
de conduta2. 

 
Particularmente, arriscamos dissentir desta respeitável opinião, por 

entender que a norma de isenção poderá apresentar-se também como norma de 

                                                  
 1 Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 332.  
 2 Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 329.  
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comportamento, atingindo diretamente a conduta do particular. Todas essas 
questões, estaremos expondo no tópico seguinte. 

 
Por ora, fiquemos com o registro de que, segundo essa vertente 

doutrinária, o significado de “exclusão do crédito tributário”, de acordo com o art. 
175, inciso I, do CTN, apontaria para aquelas alterações ocorridas nos aspectos 
da regra-matriz tributária. 

 
Vê-se, assim, que a concepção de crédito tributário não mais diz 

respeito ao direito subjetivo de o fisco exigir do contribuinte a prestação 
tributária, porquanto, ocorrendo o encontro de norma tributária e de isenção, 
ainda no seu estado geral e abstrato, não estaremos autorizados a falar em 
evento e respectiva relação jurídica e, conseqüentemente nas respectivas 
relações de crédito e débito tributário. 

 
Exclusão do crédito tributário seria, assim, o fenômeno jurídico da 

não-incidência, ou conforme nossa concepção, uma incidência fraca, decorrente 
da modificação da norma tributária geral e abstrata. 

 
Vejamos, agora, a concepção com que mais nos afeiçoamos, 

segundo a qual exclusão de crédito tributário refere-se a uma relação jurídica 
entre fisco e particular, portanto, atrelada a uma norma de comportamento. 
Abordaremos aqui apenas um exemplo que constitui a aplicação dos 
fundamentos doutrinários expostos no tópico subseqüente. 

 
Considerando então que nosso índice temático do direito positivo 

permite-nos adequar significações aos componentes de uma estrutura jurídica, 
advirá daí a prefalada regra-matriz isencional, com compostura sintática 
semelhante à da regra-matriz tributária, cuja hipótese descreverá abstratamente 
a concretização de um evento, implicando o conseqüente que, por sua vez, 
conterá a prescrição, também abstrata, de um efeito, uma relação jurídica 
isencional. 

 
Como se vê, há semelhança formal entre tais regras-matrizes, não 

correspondida, todavia, quando abordamos o respectivo vetor semântico. 
 
Uma norma tributária, cujo antecedente preveja a futura concretização 

da conduta “X”, implica o conseqüente, no qual teremos uma relação jurídica 
entre fisco e contribuinte. 

 
Em tal relação, crédito tributário corresponderá ao direito subjetivo de 

o fisco exigir a prestação tributária (está permitido exigir), contraposto ao débito 
tributário do contribuinte, que denominamos dever subjetivo de cumprir a 
prestação (está obrigado a prestar). 

 
Suponhamos agora a norma isencional.  
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O antecedente será a previsão hipotética da concretização da aludida 

conduta “X”, enquanto no conseqüente haverá a prescrição de uma relação 
jurídica também entre fisco e contribuinte, composta pelo dever subjetivo de o 
fisco não exigir a prestação (débito isencional) e o correspectivo direito subjetivo 
de o contribuinte não ser exigido (crédito isencional). 

 
Assim, a conduta “X” que até o advento da norma de isenção 

correspondia à materialização da hipótese da regra tributária, passa agora a ser 
elemento do conjunto hipotético da norma de isenção. 

 
Por força da relação que há entre tais conjuntos de antecedentes 

normativos, o pertencente à regra tributária passa a conotar apenas os eventos 
jurídicos, cujos critérios não se identifiquem com os da conduta “X”, pois estes 
estarão, agora, englobados no conjunto normativo da hipótese da regra de 
isenção. 

 
Estamos diante de um cálculo relacional. No caso, diante de uma 

relação de intersecção3 entre classes de antecedentes: a do antecedente da 
norma tributária relacionando-se com o antecedente da norma isencional. 

 
O encontro dessas normas, que implica o cálculo relacional das 

classes formadas pelos elementos dos respectivos antecedentes, indica a 
mutilação parcial a que se refere Paulo de Barros Carvalho4.  

 
Cálculo relacional5 haverá também entre os conseqüentes das 

referidas normas tributárias e isencional, provocando a alteração na composição 
dos respectivos conjuntos dos sujeitos passivos contidos nesses conseqüentes. 

 
Por conta da concretização daquela mesma conduta “X”, o sujeito 

passivo não mais estará compondo a relação jurídica tributária, na qualidade de 
devedor, mas sim, aparecerá na relação jurídica isencional, na qualidade de 
credor, com o direito subjetivo de estar permitido a não cumprir a prestação (está 
permitido omitir a conduta). 

 
Aplicamos aqui os ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho: “Se a 

relação jurídica é um ente da região dos objetos ideais, como os números, os 
conceitos e as figuras geométricas, obviamente que suas transformações 
deveriam estar sujeitas ao cálculo correspondente. Quem pretender diminuir, 
acrescentar ou fazer desaparecer um número aritmético, terá que entrar numa 
das operações que a Aritmética indica. Fora desse cálculo, inexiste possibilidade 
de alteração. Com as fórmulas da Lógica Proposicional Alética sucede o mesmo. 

                                                  
3 Alfred Tarski, Introdución a la Lógica y a la Metodologia de lãs Ciências Dedutivas, p. 121.  
4 Curso de Direito Tributário, p. 329. 
5 Alfred Tarski, Introdución a la Lógica y a la Metodologia de lãs Ciências Dedutivas, p. 117. 
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Havemos de mobilizar as regras de transformação, sem o que não obteremos 
qualquer mudança nas expressões simbólicas com que trabalhamos. Ora, claro 
está que no universo das relações, integrante de um capítulo da Lógica do 
Predicados ou Lógica dos Termos, chamado de Lógica dos Predicados 
Poliádicos (equivalente nominal de Teoria das Relações), como já tive a 
oportunidade de salientar, não poderia ser diferente. Vale repetir não ser 
admissível, nesse hemisfério, promover-se qualquer alteração fora do jogo 
operacional do cálculo das relações”6. 

 
Diante disso, verificamos que “exclusão do crédito tributário”, a que se 

refere o aludido art. 175, inciso I, do Diploma Tributário, aponta para a relação 
jurídica correspctiva ao conseqüente da norma de isenção, dentro da qual 
aparecerá o direito subjetivo (relação de crédito isencional) de o contribuinte não 
cumprir a prestação (está permitido omitir a conduta de prestar), vinculado ao 
dever subjetivo (débito isencional) de o fisco não exigir tal prestação. 

 
Sintaticamente, portanto, ajustam-se as concepções de crédito 

tributário analisadas até este momento. Porém, semanticamente, a distância é 
significativa, na medida em que naquelas relações (tributárias) aponta-se para o 
direito subjetivo de o fisco exigir a prestação e, na prevista no art. 175, I, do 
CTN, para o direito subjetivo de o contribuinte não ter a conduta de realizar a 
prestação pecuniária7.  

 
Vejamos agora as anotações que dizem respeito ao inciso II, do art. 

175, do CTN, mais especificamente, à “exclusão do crédito tributário” pro força 
da anistia. Qual relação é excluída com a aplicação da norma da anistia? 

 
Antes, porém, de prosseguirmos neste feito, devemos reavivar nossa 

memória sobre o efetivo significado que estamos dando a crédito tributário, 
conforme regulado no art. 139, do CTN. 

 
Crédito tributário, enquanto decorrente da obrigação principal, 

entendemos o direito subjetivo de o fisco exigir a prestação tributária, que 
implica o dever subjetivo de o contribuinte executá-la. Ambos, direito e dever, 
compondo a relação jurídica intranormativa, sinônimo de obrigação principal, 
segundo a terminologia do referido Diploma (art. 113). 

 

                                                  
6 Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária, p. 215.  
7 A denominação de contribuinte que adotamos para identificar o sujeito titular do direito subjetivo 
de não prestar, na norma isencional, não tem, obviamente, o mesmo significado utilizado pela 
doutrina, que o vincula ao titular do dever de prestar na regra-matriz tributária. Mesmo sabendo 
do risco de adotarmos uma denominação com tal ambigüidade, preferimos mantê-la a estipular 
outro nome, pois clara está a situação jurídica do contribuinte quando o defrontamos com a 
regra-matriz da isenção. 
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Quando abordamos o tema da anistia devemos, primeiramente, 
reportarmo-nos á estrutura da norma primária sancionatória, parte da norma 
jurídica completa, que prevê em sua hipótese a concretização de um evento 
ilícito e,l na tese, a relação jurídica entre fisco e contribuinte, cuja prestação que 
lhe é objeto, denomina-se multa8. 

 
Mantida está a homogeneidade sintática entre tais estruturas 

normativas. Todavia, novamente, enfrentaremos diversificação no campo 
semântico, pois, vimos, o evento jurídico, na primária sancionatória, pressupõe o 
ilícito, qual seja, o não cumprimento do dever subjetivo do contribuinte, contido 
na relação jurídica tributária (dever de cumprir a prestação pecuniária). 

 
No tocante à norma da anistia, sua hipótese descreverá 

conotativamente a relação jurídica decorrente da norma primária sancionatória. 
É a relação jurídica da multa que será o fato descrito na hipótese da norma de 
anistia. Quando posta em linguagem competente, tal relação sancionatória será 
fato jurídico suficiente para desencadear os efeitos (eficácia jurídica) do 
conseqüente da norma de anistia. 

 
No conseqüente teremos a prescrição da relação da anistia, cujo 

relacionamento com a de multa (sancionatória) produzirá a extinção desta. 
Sintaticamente, termos aqui os mesmos efeitos da relação advinda com o 
pagamento da prestação tributária. Haverá a extinção da relação sancionatória, 
decorrente do cálculo relacional havido com a relação da anistia. O produto 
deste cálculo é um conjunto vazio, representativo da inexistência, no campo dos 
fenômenos, de condutas obrigatórias ao comprimento de uma prestação a título 
de multa. 

 
Juridicamente, portanto, inexistirá relação sancionatória que tenha por 

objeto multa decorrente do descumprimento da relação jurídica tributária. Este é 
o efeito da aplicação da norma de anistia. 

 
Portanto, quando o inciso II do art. 175 do Código Tributário Nacional 

alude à “exclusão do crédito tributário”, está referindo-se à extinção da relação 
de multa, advinda da aplicação da norma primária sancionatória, extinção que 
ocorreu por força de seu relacionamento com a relação da anistia. Exclusão de 
crédito tributário, neste contexto, assume o significado de extinção da relação de 
multa, diferentemente do que verificamos ao examinar o fenômeno da exclusão 
quando opera-se a norma de isenção.  

 
Procede, assim, a advertência de Paulo de Barros Carvalho, relativa à 

amplitude semântica do art. 175, do CTN: “É bom que se diga existir certa 
desordem de conceitos, no que respeita à anistia, sobretudo porque nosso 

                                                  
8 Neste sentido, Sacha Navarro Coelho, Teoria e Prática das Multas Tributárias, p. 50; consulte 
também, Roque Antonio Carraza, Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 352. 
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legislador reuniu o crédito do tributo e o crédito da penalidade fiscal numa só 
expressão: crédito tributário”9. 

 
Outro ponto importante a ser destacado no exame da anistia é o que 

vincula sua aplicação apenas e tão somente a eventos ou fatos jurídicos já 
ocorridos no mundo fenomênico. Prevê o art. 180 do CTN o seguinte: 

 
“Art. 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas 

anteriormente á vigência da lei que a concede, não se aplicando: 
 
I – aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos 

que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou 
simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele; 

 
II – salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio 

entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas”. 
 
Quando o caput do art. 180 determina que a aplicação da anistia será 

apenas para as infrações ocorridas anteriormente à sua vigência, não faz 
distinção entre fatos ilícitos que já estejam devidamente suportados em 
enunciado protocolar de norma individual e concreta, e eventos que ainda não 
apresentem tal característica. Isto porque o conjunto dos acontecimentos 
englobados na previsão está denominado como infrações, que poderão ser tanto 
aqueles descumprimentos amparados em linguagem competente, quanto os 
ainda não manifestados em linguagem. 

 
No caso de ilícitos ainda não vertidos em linguagem, será a própria 

norma de aplicação da anistia que fará a sua formalização, transformando-o em 
fato jurídico suficiente apto a dar nascimento á relação jurídica da anistia. Frise-
se que a aplicação da norma de anistia poderá ser feita tanto pelo contribuinte 
anistiado, quanto pela autoridade administrativa competente, porque ambos 
poderão vir a ser autorizados pela lei que a instituir, conforme previsto no caput 
do art. 182 do CTN, verbis: 

 
“Art. 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é 

efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em 
requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das 
condições e do comprimento dos requisitos previstos em lei para sua 
concessão”. 

 
Ficará, assim, a critério da legislação de cada ente tributante 

estabelecer o modus de aplicação10 da anistia. Quando o Diploma Tributário 

                                                  
9 Curso de Direito Tributário, p. 341.  
10 Processo de positivação, para nós é o processo de aplicação das normas jurídicas por pessoa 
competente. Seguimos a linha tracejada por Eurico Marcos Diniz de Santi, Lançamento 
Tributário, p. 69; “Aplicação, reiteramos, definindo estipulativamente, é o fato jurídico suficiente, 
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autoriza a concessão em caráter geral, parece-nos conferir a competência para 
sua aplicação tanto para os contribuintes, quanto para as autoridades fiscais. 

 
Desta feita, exclusão do crédito tributário, conforme o enunciado do 

art. 175, incisos II, do CTN, envia o intérprete para as seguintes concepções: (a) 
no caso da isenção, admitindo-a como norma de comportamento, (a.i) 
pressupõe antecedente ou conseqüente que se relacionam com os da regra-
matriz tributária; (a.ii) dentro deste conseqüente, exclusão do crédito indica a 
relação jurídica entre contribuinte e fisco, que confere ao primeiro o direito 
subjetivo de não cumprir a prestação (está permitido omitir a conduta ou a 
prestação); para o fisco o dever subjetivo de não exigir o cumprimento da 
prestação (está vedado exigir); (b) no caso da anistia: também uma norma com 
estrutura hipotético-condicional; (b.i) na sua hipótese haverá a previsão de 
ocorrência da relação jurídica pertinente à norma primária dispositiva (relação de 
multa); (b.ii) no conseqüente, a relação jurídica da anistia que, relacionando-se 
com a da multa, produzirá um conjunto vazio, representativo da inexistência de 
condutas obrigatórias ao cumprimento da prestação sancionatória (multa). 
 
IV.2 – Isenção como Norma de Comportamento 
 

A afirmação que inicia este tópico do trabalho não coincide com 
importantes posições de renomados juristas11, para quem a isenção não se 
apresentaria como um típico fenômeno normativo, estruturado em uma 
proposição hipotético-condicional. 

 
Não obstante, entendemo-la sustentável e, para que isso torne-se 

claro, mister retroagirmos a algumas formulações. 
 
Quando tratamos da distinção entre normas de conduta e de estrutura 

acompanhamos a célebre orientação de Norberto Bobbio e Paulo de barros 
Carvalho, os quais atribuem à primeira a propriedade de dirigir-se imediatamente 
á conduta intersubjetiva das pessoas, ao passo que na segunda tal 
característica seria apenas mediata, afinando-se à missão de fazer emergir no 

                                                  
realizado por ato jurídico de autoridade, para produção de normas jurídicas. Este fato jurídico 
corresponde à eficácia legal de norma de estrutura (norma produtora de outras normas)”. Paulo 
de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 69, sustenta que aplicar a lei “é o ato 
mediante o qual alguém interpreta a amplitude do preceito geral, fazendo-o incidir no caso 
particular e sacando, assim, a norma individual”. José Souto Maior Borges, Isenções Tributárias, 
p. 149, admite que o processo de aplicação não requer necessariamente pessoa investida da 
competência de inserir norma no ordenamento, podendo ser apenas o intérprete, como o faz o 
advogado no exercício de sua função.  
11 Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 328; Roque Antonio Carraza, Curso 
de Direito Constitucional Tributário, pp. 325 e segs. 
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ordenamento jurídico enunciados lingüístico-normativos, cujas significações 
utilizamos para a composição das referidas normas de conduta12. 

 
Ao sustentarmos tal característica para as isenções devemos, então, 

identificar qual a norma de estrutura que projeta no ordenamento enunciados 
normativos, a fim de empreendermos aquela tarefa de montagem da sua 
respectiva norma de comportamento. 

 
Isto nos obriga a tocar, ainda que brevemente, o tema das 

competências, a qual tem sido apregoada pela doutrina como a “aptidão para 
criar, in abstrato, tributos”13. 

 
“Ao outorgar essa aptidão, o constituinte fê-lo às pessoas políticas, 

obviamente por serem as únicas que possuem Poder Legislativo e indicou 
expressamente os fatos que poderiam ser descritos na norma e conectados à 
entrega de dinheiro”14. 

 
Precisaremos o conceito de competência, que se mostra ambíguo, 

pois tanto pode ser utilizado com o significado de uma norma, como quanto ao 
exercício do direito subjetivo respectivo a esta norma. Nas linhas que seguem, 
acreditamos expor tal ambigüidade relacionada à competência, à medida que 
evidenciaremos a distinção entre a norma e o exercício decorrente da mesma. 

 
Mantendo-nos reto às premissas de nosso trabalho, o sistema jurídico 

apresenta fechamento e homogeneidade sintáticos decorrentes do conjunto de 
normas constitucionais e da compostura hipotético-condicional pertinente a 
qualquer norma, na qual vinculam-se, pela imputação deôntica, predecessor e 
sucessor. 

 
Sendo norma, cabe, primeiramente, à Constituição, assumindo às 

vezes de estrutura, juridicizar quais e tais eventos do fenômeno social tornar-se-
ão fatos jurídicos capazes de desencadear a dialética normativa. 

 
É por isso que se dividem as normas em de estrutura e de conduta, 

pois, com tal classificação, permite-se compreender esse afunilamento do 
ordenamento numa série de normas cada vez mais específicas na sua peculiar 
função de motivar a conduta humana intersubjetiva. 

                                                  
12 É importante notar que não estamos fechando as funções das normas de estrutura como 
exclusivamente capacitadas a projetar enunciados normativos constituintes de normas de 
comportamento. Estamos apenas realçando tal função por ser ela imprescindível para a presente 
dissertação. 
13 Roque Antonio Carraza, Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 218. No mesmo sentido 
Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 142. Carlos Santiago Nino, Introdución 
al Análisis Del Derecho, p. 222, define competência como “la facultada para regular 
jurídicamente la conducta de los demás”. 
14 Marco Aurélio Greco, Norma Jurídica Tributária, p. 58. 
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Considerando o significado de competência enquanto norma, temos, 

então, uma norma de estrutura localizada no nível das normas constitucionais, 
cujo antecedente prevê um órgão15 legislativo competente e o respectivo 
processo de produção de enunciados normativos, a partir dos quais, compondo 
a significação, formaremos normas de comportamento, no caso, regras-matrizes 
de incidência tributária ou de isenção. 

 
Com efeito, ao analisarmos, por exemplo, o enunciado contido no art. 

153, inciso I, da Constituição Federal, começamos a compreender a extensão do 
fenômeno normativo relativo à disponibilização da renda, para fins tributários. 

 
Subjacente a tal enunciado apuramos uma norma prevendo órgão 

qualificados para dar início ao processo legislativo complementar para regulação 
daquela exação (art. 61 e parágrafo 1°, inciso II, letra b), seguido de um 
qualificado processo de produção (maioria absoluta – art. 69) em ambas as 
Casas Legislativas (respectivamente o órgão Câmara dos Deputados e o órgão 
Senado Federal), exigindo, ainda, a sanção presidencial ou promulgação (art. 
65) e, finalmente, a publicação feita por órgão também juridicamente 
competente, qual seja, pelo diário da imprensa oficial. 

 
Ora, dada a existência desta norma de competência para legislar e o 

seu respectivo exercício (exercício da competência legislativa), obtém-se, ao 
final, o produto do processo legislativo, qual seja, enunciados normativos 
identificados em uma específica lei complementar, portadores de significados 
jurídicos. 

 
No caso do exemplo adotado, o resultado do exercício da 

competência legislativa aponta para os enunciados pertinentes ao Código 
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25.10.66), cu jos enunciados do art. 43 
conotam propriedades do conceito renda, peça fundamental para a organização 
da hipótese da respectiva regra-matriz do imposto sobre a renda: a conduta 
hipotética deverá estar relacionada á aquisição de disponibilidade econômica ou 
jurídica, assim entendido o acréscimo patrimonial decorrente da aplicação do 
capital, da renda ou da combinação de ambos, ou ainda, quaisquer acréscimos 
patrimoniais não vinculados aos mesmos. 

 
Vê-se que ainda não é possível preenchermos completamente essa 

regra-matriz, pois, embora já tenhamos algumas características da sua hipótese, 
nem esta e tampouco o conseqüente estão exauridos. 

 
Isso porque, faz-se necessário localizarmos outros enunciados 

normativos advindos de outra norma de competência constitucional e de novo 
                                                  
 15 Tanto o órgão quanto o processo de produção normativa derivam de feixes de normas que os 
 transformam em jurídicos, conforme preleciona Lourival Vilanova, Causalidade e Relação no 
 Direito, pp. 168 e segs.  
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exercício de competência do órgão poder legislativo, que, agora, estará 
exercendo-a para elaborar lei ordinária, cujo quorum não é qualificado, também 
relativa à norma do imposto de renda16.  

 
Vamos encontrar, então, o art. 6°, do Decreto-lei n ° 1598, de 

26.12.7717, definindo lucro real como o lucro líquido do exercício, ajustado pelas 
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação 
tributária. Mas, como se vê, ainda não esgotamos os aspectos da regra do 
imposto de renda, obrigando-nos a continuar a consultar os sucessivos 
enunciados postos pelo direito positivo. Contatamos, então, o parágrafo 1° do 
aludido art. 6°, que trata do conceito lucro líquid o, o qual, por sua vez, reporta-se 
ao art. 11. 

Estamos empreendendo assim uma longa experiência (jurídica) 
colateral, conforme salientado por Paulo de Barros Carvalho18, experiência essa 
imprescindível para formação dos objetos jurídicos, no caso, da regra-matriz do 
imposto de renda a que nos referimos no momento. 

 
Conhecidos tais enunciados, refletimos as significações do termo 

renda e de todas as demais atinentes à mencionada regra-matriz – do aspecto 
espacial, temporal, pessoal e quantitativo alíquota e base de cálculo19. 

 
Formaremos, com base nas propriedades fixadas pela legislação 

(entenda-se pelos enunciados legislativos), conjuntos de elementos que irão 
integrar os aspectos da hipótese e do conseqüente da norma desse imposto 
federal. 

 
Vemos com esse exemplo que competência pode ser tratada como 

um típico fenômeno normativo identificado por norma de estrutura constitucional 
                                                  

16 Se atribuirmos à referida norma de estrutura constitucional todos os qualificativos do processo 
legislativo em exame, chegaremos à conclusão que estamos  diante de uma única norma de 
estrutura responsável pela produção dos enunciados; porém, se lhe atribuirmos os predicados 
pertinentes a um processo legislativo qualificado, típico de lei complementar, deveremos inferir, 
então, que na Constituição há, pelo menos, duas normas de estrutura responsáveis pela 
produção daqueles enunciados: a que projeta os relacionados à lei complementar e os 
vinculados à lei ordinária. Seguimos a segunda alternativa, portanto, duas normas de estrutura: a 
da lei complementar e a da lei ordinária.  
17 Este decreto-lei foi editado sob a vigência da Constituição Federal de 1967, com a Emenda 
Constitucional n° 01/69, cujo art. 55, inciso II, d ava-lhe questionável fundamento da validade. 
18 Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária, p. 98.  
19 Neste sentido, assevera Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 167. “Ao 
escolher os fatos jurídicos que lhe interessam como pretexto para desencadear efeitos jurídicos, 
o legislador expede conceitos que selecionam propriedades do evento. Lembra aquele ilustre 
professor que os conceitos, quer normativos, quer empírico-naturais ou empírico-sociais, são, 
invariavelmente, seletores de propriedade. Seria impossível cogitar de uma descrição que 
pudesse captar o fato na sua infinita riqueza de seus predicados. O fato natural da 
consangüinidade, pondera K. Engish, não entra, ele todo, em sua conseqüência “parentesco”. E 
citando o exemplo de Pontes de Miranda: “A própria morte não é fato que entra nu, em sua 
rudeza, em sua definitividade no mundo jurídico. 
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(norma de competência), cujo respectivo exercício enseja o surgimento de 
enunciados normativos voltados à demarcação de um certo termo jurídico20. 

 
No caso do conceito renda, as referidas normas de estrutura 

permitiram a exposição de suas propriedades (jurídicas) no contexto do sistema 
jurídico. 

 
Se esse fenômeno indica estarmos diante de normas de estrutura, 

cujo exercício ensejou enunciados e significações que compuseram a regra-
matriz do imposto de renda, qual será, então, a norma de competência ou de 
estrutura relacionada à regra-matriz da isenção? Vale dizer, qual a norma de 
estrutura, cujos enunciados nos autorizam lapidar a norma de comportamento da 
isenção? 

 
A resposta a tal indagação parece ter sido tangenciada por José 

Souto Maior Borges ao afirmar: “Na outorga constitucional de competência 
tributária está necessariamente contida a atribuição da faculdade de isentar. 
Neste sentido, pode-se afirmar que o poder de isentar é corolário do poder de 
tributar”21. 

 
Tivemos a oportunidade de demonstrar que competência tributária, 

enquanto norma, refere-se a uma de estrutura que demarca no seu antecedente 
o órgão e o respectivo processo legislativo e, no conseqüente, o resultado deste 
processo, os enunciados normativos contidos em determinado veículo 
introdutório, índice temático para as significações que extrairemos para a 
elaboração de normas de conduta. Enquanto direito subjetivo, competência é o 
exercício da conduta decorrente da permissão contida nesta norma. 

 
No exemplo da regra do imposto de renda, pudemos verificar que os 

enunciados postos por leis complementar ou ordinária trouxeram definições do 
termo renda, ou seja, as propriedades desse termo, ou os critérios de uso do 

                                                  
20 Neste sentido também haveremos de compreender o art. 6° do Código Tributário Nacional, ao 
dispor que a atribuição de competência aos entes tributantes abrange a competência legislativa 
plena. A plenitude legislativa refere-se aos enunciados normativos responsáveis pela 
especificação das propriedades de um determinado conceito jurídico. Tal competência, não 
obstante intitulada plena pelo CTN, sofre limitações de índole semântica, à medida que 
propriedades mínimas já contidas nos enunciados constitucionais. Assim, em relação ao termo 
renda, não poderá caracterizá-lo uma propriedade atribuída ao termo mercadoria: renda como 
objeto da prestação acertada em um contrato mercantil. Objeto de tal prestação é a mercadoria. 
Neste sentido, sobre as limitações da legislação plena, Aliomar Baleeiro, Direito Tributário 
Brasileiro, p. 72.  

 21 Isenções Tributárias, p. 32. No mesmo sentido, Seabra Fagundes, Revogabilidade das 
 Isenções Tributárias, Revista de Direito Administrativo, vol. 58, p. 1; Rubens Gomes de Sousa, 
 Natureza dos dispositivos legais que concedem isenções tributárias, Estudos de Direito 
 Tributário, p. 252. 
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mesmo, a partir dos quais demarcamos o objeto22 normativo renda e sua regra-
matriz. 

 
Assim, quando Souto Maior Borges diz que a competência de isentar 

é conseqüência da de tributar, afigura-nos que o Mestre está referindo-se a esse 
fenômeno normativo, ou melhor, à ou às normas de estrutura, cujo exercício do 
direito nelas conferido, pelos respectivos órgãos legislativos, produz enunciados 
com significações suficientes para demarcar os conceitos relacionados aos 
elementos da regra-matriz de isenção. 

 
Com efeito, a partir do significado de base23 contido na Carta magna, 

e, via de conseqüência, de propriedades básicas a ele relacionadas, sucessivos 
enunciados normativos irão introduzir no termo renda outras tantas 
propriedades, de modo a tornar o conjunto de elementos por ele referido cada 
vez mais específico. 

 
Parece-nos, então, que a competência para isentar, aludida por Souto 

Maior Borges, é o exercício do direito subjetivo de legislar, regulado pelas 
referidas normas constitucionais de estrutura, cujas significações dos 
enunciados inseridos no veículo introdutor produzido moldam o conceito renda. 

 
A moldagem dá-se por força do relacionamento de conjuntos de 

elementos formados por tais enunciados. Admitamos que o conjunto relacionado 
ao termo renda (o qual denominaremos “Z”) apresente as propriedades “a”, “b” e 
“c”. 

 
Ao mesmo poderão ser agregadas outras mais, “d”, “e” e “f”, 

pertencentes a um outro conjunto de elementos (“k”), bastando que sejam 
utilizados os instrumentos legislativos adequados. O primeiro deles é que, no 
plano jurídico-existencial, manifestem-se os referidos enunciados normativos. O 
segundo é que, o plano lógico-jurídico, efetue-se o cálculo relacional entre tais 
conjuntos. 

 
Assim, para criarmos o conjunto de elementos “Z.1”, haveremos de 

contar com o relacionamento entre os conjuntos “Z” e “K”. As propriedades de 
“Z” e “K” darão forma ao conjunto “Z.1”, à medida que estabeleçamos a adição 
ou união de ambos os conjuntos de propriedades24. 

                                                  
22 Estas seriam as características definitórias da palavra, segundo Guibourg, Ghigliani, 
Guarinoni, Introdución al Conocimiento Cientifico, pp. 46 e segs.  
23 Luiz Alberto Warat, Introdução Geral ao Direito, p. 124. Para este Autor significado de base é 
aquele que “no plano teórico”, podemos reconhecer abstraindo a significação de uso e 
considerando um sentido padronizado a partir dos elementos de significação comuns nos 
diferentes usos”. 
24 Alfred Tarski, Introdución a la Lógica y a la Metodologia de las Ciencias Deductivas, p. 105. 
Segundo este autor “Dadas dos clases cualesquiera K y L, puede formarse una nueva clase M 
que continue como elementos aquellos, y solamente aquellos, objetos que pertenecen al menos 
a una de las clases K y L; podria decirse que la clase M se obtiene de la clase K agregándole los 
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O relacionamento das propriedades “a”, “b” e “c”, com os elementos 

“d”, “e” e “f”, terá por produto o conjunto da soma de todas elas. O termo renda 
será representado, assim, não mais por um conjunto com três, mas um com seis 
propriedades. 

 
Por sua vez, se o propósito for subtrair propriedades do referido 

conjunto, haveremos de contar novamente com o cálculo relacional, no caso, a 
relação de interseção entre classes25. 

 
Retornando aos referidos conjuntos, teremos o conjunto “Z” 

determinado pelas propriedades “a” e “b” interseccionando-se com o conjunto 
“X”, cuja propriedade será “c”26. Ambos conjuntos não vazios e mutuamente 
excludente, ou disjuntos. 

 
Aí está, segundo entendemos, a competência para isentar 

mencionada por Souto Maior Borges. Os enunciados normativos introduzidos 
por norma de estrutura refletem significações que se aglutinam em conjunto de 
elementos, cuja relação dará nova forma ao conjunto de elementos atrelado ao 
termo renda. 

 
Competência para isentar, portanto, deve ser entendida sob estas 

duas perspectivas jurídicas; a existencial vinculada aos enunciados e à lógica, 
atrelada ao relacionamento entre conjuntos de elementos que demarcam os 
conceitos tributários e isentos em questão. 

 
Justamente neste ponto situa-se nossa divergência em relação ao 

pensamento de Paulo de Barros Carvalho. 
 
Segundo este Professor a isenção impõe limites na regra-matriz 

tributária, por decorrência do cálculo relacional havido em um ou alguns de sus 
aspectos. Assim, nas significações advindas dos enunciados normativos 

                                                  
elementos de la clase L. Esta operación el llamada adición de clases, y la clase M recibe el 
nombre de suma o unión de las clases K y L”. 
25 Alfred Tarski, Introdución a la Lógica y a la Metodologia de las Ciencias Deductivas, p. 102. 
“Decimos que dos clases K y L se Intesecan si ellas tienem al menos un elemento en común y, 
además, cada una contiene elementos no contenidos en la otra”. No caso abordado em nosso 
trabalho, as classes de objetos cogitados têm em comum a propriedade de não serem classes  
vazias ou nulas e também de os respectivos elementos não pertencerem nem a uma, nem a 
outra. Tais classes são mutuamente excludentes. 
26 “Ou uma coisa tem propriedades que nenhuma outra tem, e pode-se então sem mais distinguí-
la das outras através de uma descrição, e referi-la; ou então há diversas coisas que têm em 
comum as suas propriedades, e é de todo impossível mostrar uma delas. Se nada distingue uma 
coisa não posso distinguí-la, porque senão fica distinta”. Ludwig Wittgenstein, Tratado Lógico-
Filosófico – Investigações Filosóficas, p. 33/2.12331. 
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encontraríamos apenas conjuntos isolados e vocacionados ao exclusivo 
relacionamento com a regra-matriz. 

 
Entendemos que o fenômeno em tela não apresenta unicamente tal 

dimensão, porquanto os conjuntos poderão estar formando uma estrutura 
normativa típica de comportamento, que também poderá relacionar-se com a 
regra-matriz tributária. 

 
A possibilidade de composição dessa estrutura normativa, que 

denominamos regra-matriz isencional, dependerá das significações extraídas 
dos enunciados normativos e suas propriedades. 

 
Se forem suficientes para saturar os categoremas de uma estrutura 

normativa hipotético-condicional, haveremos de ter uma regra-matriz de isenção, 
com antecedente e conseqüente prevendo, hipotética e respectivamente, o 
evento isento e a relação jurídica de isenção entre fisco e contribuinte. 

 
Quando acima definimos os conjuntos “K”, “Z”, “Z.1” e “X”, marcando 

suas propriedades, trabalhamos com uma linguagem que reduziu muito seu 
campo de significação, permitindo, com isso, melhor compreensão do fenômeno 
normativo sob nossa análise. 

 
Entretanto, quando voltamos a atenção para o exame das 

propriedades dos termos jurídicos, verificamos que a tarefa mostra-se com grau 
de dificuldade muito maior; vale dizer, a demarcação de um conjunto de 
elementos e sua respectiva significação, tomando-se por base o direito posto, 
não é algo que o intérprete executa automaticamente com o simples contato 
com seu índice temático que é o texto legislativo. 

 
Isto ocorre porque o direito positivo deita-se sobre linguagem, a qual 

sempre estará marcada pelas seguintes características indicadas por Alf Ross27: 
 

                                                  
27 Sobre el Derecho y La Justicia, p. 112. Este relacionamento das palavras e respectivas 
orações é definido por Luiz Alberto Warat, O Direito e sua Linguagem, p. 31, como relações 
sintagmáticas, de primeiro e de segundo grau, e associativas. As sintagmáticas permitem 
identificar o significado das palavras por um processo de contraste e oposição com outros 
termos contidos na própria oração. Assim, o significado originado por relações de primeiro grau 
seria derivado do contraste imediato das palavras, com aquelas que a cercam. De segundo grau, 
por força do contato mediato com outra palavras que a acompanham na oração. Por sua vez, 
relações associativas, define Warat: “as palavras, segundo Saussure, associam-se na memória 
e, assim formam grupo no seio dos quais se exercem relações muito diversas. Desta forma, a 
palavra “mãe”, por exemplo, evocará uma série de outras palavras (ternura, proteção, 
segurança). Tais conecções são completamente diferentes das relações sintagmáticas. O seu 
suporte não é a extensão. Elas não se articulam in presentia das palavras no discurso, mas se 
manifestam de forma interiorizada no sujeito (in absentia). Estamos falando daquilo que 
Saussure denomina “relações associativas”.  
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“Em resumen, los seguintes axiomas se aplican a lãs palabras en el 
uso cotidiano: 1) El significado posible de toda palabra es vago; su posible 
campo de referencia es indefinido; 2) La mayor parte de lãs palabras son 
ambíguas; 3) El significado de uma palabra se determina em forma más precisa 
cuando ella es considerada como parte integrante de uma determinada 
expresión; 4) El significado de uma expresión – y com ello el significado de lãs 
palavras contenidas em la misma – se determina em forma más precisa cuando 
la expresión es considerada em la conexión em que es forlulada. Esta conexión 
puede ser lingüística (el contexto) o no lingüística (la situación). A partir de 3) y 
4) es posible formular la siguinte generalización; el significado de una palavra es 
uma función de la conexion – expresión, contexto, situación”. 

 
Tais problemas, todavia, não devem fazer o intérprete recuar quando 

possuidor dos instrumentos capazes de fazê-lo transpor as barreiras naturais da 
linguagem cotidiana, própria do direito positivo. 

 
Quer pela compreensão das relações sintagmáticas e associativas, 

quer pelas conexões contextuais ou situacionais, o intérprete terá em mãos 
competentes meios de desvendar a ambigüidade e vaguidade dos enunciados 
legislativos, ou seja, de referir-se a um dado objeto, no caso, em última 
instância, à conduta regulada intersubjetivamente. 

 
Esclarecedor o exemplo citado por Luiz Alberto Warat: “... poderíamos 

pensar que as palavras ‘matar’ e ‘alguém’ adquirem uma significação jurídica 
quando as analisamos como formadoras do sintagma ‘matar alguém’; no 
entanto, esse sintagma só adquire o seu sentido pleno quando do 
entrelaçamento com outros tipos penais com o ‘bem jurídico’ protegido e incluído 
em cada um dos títulos do Código Penal”28. 

 
Diante desse quadro, no qual a significação de um certo enunciado 

normativo torna-se clara a media que submetida a freqüentes processos de 
oposição a outras significações advindas do contexto jurídico, cabe indagar se 
tais significações poderão ou não compor a regra-matriz de isenção que 
mencionamos. 

 
Parece-nos que a resposta é afirmativa. 
 
Com efeito, o processo de interpretação dos textos normativos o 

exegeta encontra-se tolhido pelos referenciais sintáticos da norma jurídica 
completa, e semânticos, estes últimos que serão descobertos com o uso dos 
instrumentos contextuais-sintagmáticos. 

 

                                                  
28 O Direito e sua Linguagem, p. 31. 
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Dentro deste campo, caberá a ele, ao intérprete, ir qualificando os 
aspectos da estrutura normativa, dando feição a regras-matrizes tributárias, de 
isenção, normas que impõem deveres instrumentais etc. 

 
O limite a esta atividade, portanto, está na projeção semântica dos 

enunciados. 
 
Sendo suficientes para exaurir os categoremas da regra-matriz 

tributária, a implicação e a aplicação deôntica se encarregarão de fazer o resto. 
Do mesmo modo acontecerá se tais enunciados permitirem o preenchimento dos 
aspectos da regra-matriz da isenção. 

 
Teremos, no caso da mencionada regra-matriz da isenção, na 

hipótese, a previsão da possível ocorrência do evento jurídico isento e, no 
conseqüente, da relação jurídica de isenção. 

 
Imaginemos o seguinte enunciado29: estão isentas do imposto de 

renda as pessoas sexagenárias. 
 
No exemplo proposto, e seguindo a tese de que a isenção provocaria 

mutilações parciais no âmbito da regra tributária, tal enunciado estaria a indicar 
alterações do aspecto pessoal, na parte em que retira do seu conjunto aquelas 
pessoas com sessenta anos ou mais. 

 
Deformando parcialmente um de seus aspectos, a regra-matriz 

tributária se projetaria sobre o mundo existencial de acordo com a performance, 
segundo a qual, o enunciado que diz que os sexagenários estão isentos do 
imposto de renda, remete a uma primeira significação atrelada ao conjunto de 
elementos que atendam à seguinte função: o conjunto de todas as condutas de 
adquirir renda por pessoa de sessenta anos ou mais. Tal conjunto, por sua vez, 
assumirá a posição do aspecto material da regra-matriz isencional, conclusão 
que chegamos por confrontá-la, a significação, com outras pertencentes ao 
contexto que estamos analisando. Tal conduta deriva de enunciado manifestado 
em contexto jurídico, o que nos obriga a extrair o seu qualificativo normativo. 
Além disso, aponta uma conduta humana, algo possível se a linguagem que a 
expressar utilizar-se de verbo pessoal e incompleto. 

 
A própria análise da significação do termo renda, segundo suas 

características jurídicas, nos levará à mesma conclusão de que se vincula à 
renda adquirida por pessoa, física ou jurídica. 

 

                                                  
29 Posto por lei complementar ou ordinária. 
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Já as significações espaços-temporais do evento-conduta decorrem 
das condições formais apriorísticas do conhecimento humano, advertidas por 
Immanuel Kant30.  

 
Para conhecer o evento jurídico isento será preciso ainda que tais 

coordenadas correspondam àquelas intencionalmente dispostas na regra de 
isenção, o que foi conseguido por meio de contrastes realizados com as 
coordenadas de tempo e espaço contidas na hipótese da regra-matriz o imposto 
de renda. 

 
Tomamos de empréstimos, neste momento, as palavras de Paulo de 

Barros Carvalho que, embora referindo-se ao critério espacial da regra-matriz 
tributária, entendemos inteiramente aplicáveis aos critérios temporal e mesmo o 
especial da regra-matriz da isenção: “Há regras jurídicas que trazem expressos 
os locais em que o fato deve ocorrer, a fim de que irradie os efeitos que lhe são 
característicos. Outras, porém, nada mencionam, carregando implícitos os 
indícios que nos permitem saber onde nasceu o laço obrigacional. É uma opção 
do legislador. Aquilo que de real encontramos, no plano do direito positivo 
brasileiro, é uma dose maior ou menor de esmero na composição dos critérios 
espaciais, de tal modo que alguns são elaborados com mais cuidado que outros. 
Todavia, ainda que aparentemente pensemos ter o político se esquecido de 
mencioná-lo, haverá sempre um plexo de indicações, mesmo tácitas e latentes, 
para assinalar o lugar preciso em que aconteceu aquela ação, tomada como 
núcleo do suposto normativo”31. 

 
Aplicável, também, sua classificação a respeito do critério espacial: 

“Acreditamos que os elementos indicadores da condição de espaço, nos 
supostos das normas tributárias, hão de guardar uma dessas três formas 
compositivas, diretriz que nos conduz a classificar o gênero tributo na 
conformidade do grau de elaboração do critério espacial da respectiva hipótese 
tributária: 

 
a) hipótese cujo critério espacial faz menção a determinado local para 

a ocorrência do fato típico; 
b) hipótese em que o critério espacial alude a áreas específicas, de tal 

sorte que o acontecimento apenas ocorrerá se dentro delas estiver 
geograficamente contido; 

c) hipótese de critério espacial bem genérico, onde todo e qualquer 
fato, que suceda sob o manto da vigência territorial da lei instituidora, estará apto 
a desencadear seus efeitos peculiares”32. 

 
A hipótese da regra de isenção permite visualizar o evento jurídico 

isento, qual seja, a conduta de adquirir renda por pessoa sexagenária, ao final 
                                                  

30 Crítica da Razão Pura, pp. 61 a 87; No mesmo sentido, coletânea Os Pensadores, p. 09.  
31 Curso de Direito Tributário, p. 170. 

 32  Curso de Direito Tributário, p. 172 



81 
 

de cada período de apuração33 e conforme as possibilidades espaciais acima 
indicadas. 

 
Vejamos, agora, o seu conseqüente. Particularmente o seu aspecto 

pessoal. 
 
Considerando que o enunciado prevê a conduta de pessoas com, no 

mínimo, sessenta anos, refere-se a um conjunto que apresenta uma primeira 
característica posta por enunciados do Código Civil, quais sejam, que seus 
elementos correspondam a sujeitos de direito (art. 2°), aos quais conjugar-se-ão 
a propriedade originada pelo enunciado isencional, resultado: sujeitos de direito 
com no mínimo 60 anos. 

 
Temos assim, o critério de identificação desse conjunto, cujos 

elementos deverão satisfazer á seguinte função proposicional: “X” 60 anos – o 
conjunto de todos os sujeitos de direito “X” , tais que “X” sejam pessoas que 
tenham 60 anos ou mais34. 

 
Portanto, no critério material da regra-matriz da isenção verificamos o 

conjunto dos elementos relacionados à conduta de adquirir renda por pessoa 
com sessenta anos ou mais; enquanto no pessoal, na parte credora dessa 
relação jurídica da isenção, sujeitos de direito com pelo menos sessenta anos. 

 
Seguimos em frente para localizar a contraparte nesta relação de 

isenção. 
 
Mantendo-nos junto ao exemplo do imposto de renda, identificamos 

que o devedor será a União Federal35. 
 
Por fim, no que diz respeito ao critério quantitativo, a regra de isenção 

trará também uma base de cálculo, uma perspectiva dimensível36 da conduta 
que se quer ver desonerada, e respectiva alíquota que poderá variar de 1% a 

                                                  
 33 No tocante ao período de apuração, igualmente, está a critério do legislador, podendo ser 
 anual, mensal, semestral ou até diário.  

34 Alfred Tarski, Introducción a la Lógica y a la Metodología de las Ciencias Deductivas, p. 97.  
35 Pessoa jurídica de direito público interno – art. 14, incido I, do Código Civil. Ressalte-se que 
desconsideramos a possibilidade de figurar nessa relação terceiros distintos da União Federal. A 
respeito deste assunto, consultar Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 202. 
36 Geraldo Ataliba, Hipótese de Incidência Tributária, p. 101. A título esclarecedor, para os 
critérios conotacionais que estamos sustentando pertencer à regra-matriz da isenção, enquanto 
norma geral e abstrata, o Prof. Aires Barreto, (Base de Cálculo, Alíquota e princípios 
constitucionais, p. 91), adota a terminologia de base de cálculo, reservando ao termo base 
calculada o que entendemos haver quando do surgimento do enunciado protocolar denotativo de 
situação objetiva, advindo do ato-norma formalizador do crédito tributário efetuado pelo 
contribuinte ou do efetivo lançamento tributário feito por agente competente. 
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100%, dependendo dos fundamentos axiológicos que nortearão a atividade do 
legislador ao fixá-la. 

 
A base de cálculo da regra de isenção justifica-se pela proximidade do 

art. 3°, do Código Tributário Nacional, permitindo enquadrá-la na categoria das 
relações patrimoniais, porquanto a prestação, enquanto objeto da relação 
jurídica isencional, pode ser dimensionada em termos pecuniários37. 

 
Como dissemos, a alíquota tem sua significação condicionada ao 

modo explícito ou implícito de como os enunciados a ela se referem. Geralmente 
tais enunciados quedam silenciosos a seu respeito, permitindo inferir que, de 
acordo com fundamentos valorativos subjacentes a tal medida e a 
patrimonialidade da relação, toda aquela perspectiva dimensível estará isenta. 
Vale dizer, que a alíquota a ser aplicada é a de 100% (cem por cento) sobre a 
base de cálculo, qual seja, sobre a perspectiva dimensível daquela conduta 
colhida no aspecto material da hipótese. 

 
Diante do exposto, conclui-se: dependendo das significações que 

venham a ser extraídas dos enunciados normativos, postos por norma de 
estrutura, o fenômeno da isenção poderá estar embasado por norma de 
comportamento, cujos categoremas devidamente esgotados darão nascimento 
ao que denominamos regra-matriz de isenção. 
 

                                                  
37 Estamos aqui, seguindo a classificação de Caio Mário da Silva Pereira, Instituições do Direito 
Civil, vol. II, p. 13. Para este autor: “Como já acima dissemos, o objeto da obrigação é uma 
prestação, e esta sempre constitui um ato humano, uma atividade do homem, uma atuação do 
sujeito passivo. Às vezes este fato do homem se concretiza ou se materializa numa coisa. Mas, 
ainda assim, não é de confundir-se o objeto da obrigação com a coisa sobre que incide. Quando 
a prestação é um facere, está nítido o ato de devedor: a ação humana como seu objeto, 
consistente na realização de um trabalho, na confecção de uma coisa, na emissão de uma 
declaração de vontade etc., tudo envolvido na expressão genérica – prestação de um fato – e, 
como no facere se contém igualmente o non facere, o mesmo sentido de atividade humana está 
abrangido na omissão u na abstenção, tal qual se apresenta na ação. Quando a obrigação é de 
dar ou de entregar, seu objeto não é a coisa a ser entregue, porém a atividade que se impôs ao 
sujeito passivo, de efetuar a entrega daquele bem; o credor tem o direito a uma prestação, e esta 
consiste exatamente na ação de entregar, correlata ao direito reconhecido ao sujeito ativo de 
exigir que lhe seja efetuada a entrega. O objeto da obrigação pode variar de categoria, dizendo-
se que é positivo, e a obrigação se diz também positiva quando se cumpre por um dare ou um 
facere; ou negativo e se fala que há obrigação negativa, quando implica em uma abstenção”. 
Adotando os termos do Caio Mário, a relação de isenção enquadra-se dentre as obrigações 
negativas de dar. Tal afirmativa, entretanto, requer o seguinte esclarecimento. Se examinarmos 
atentamente a classificação do Professor Caio Mário, notaremos que a relevância está toda na 
posição do devedor em face do credor; assim, a obrigação é de dar ou de fazer, porque o 
devedor deverá ter a ação de entregar a coisa ou de fazer algo. No exemplo trabalhado, então, 
seria inaplicável esta classificação, porque na relação de isenção aparece como devedor a União 
Federal. Entretanto, se deslocarmos o mencionado ponto de relevância para a posição do 
credor, e modalizarmos a prestação com o negador, teremos mantida a classificação. Dessa 
forma, as obrigações de isenção seriam de non dare, pois o credor está permitido omitir ou não 
prestar. 
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IV.3 – A Regra-Matriz da Isenção, seu Antecedente e  Conseqüente 
 

Aproveitando o exemplo exposto no tópico anterior, temos condições 
de formular a regra-matriz da isenção. 

 
Com estrutura idêntica à tributária, diferençando-se nos seus vetores 

semânticos, a isencional contém uma hipótese conotando as propriedades de um 
certo evento ainda por ocorrer em determinadas coordenadas de tempo e de 
espaço, e uma tese, ou conseqüente, prescrevendo o efeito da possível 
concretização do evento hipotético, que é a relação jurídica isencional entre 
contribuinte e fisco. 

 
À compostura geral e abstrata38 deste conjunto hipotético-condicional, 

denominamos regra-matriz da isenção.Vejamos, então, os respectivos aspectos, 
parafraseando as anotações de Paulo de Barros Carvalho39 e adaptando-as às 
premissas deste trabalho: 

 
I – a hipótese: 
 
a) critério material: qualificação de uma conduta-tipo, de um evento, 

feita por um verbo pessoal e respectivo complemento40; 
b) conotação das coordenadas abstratas de tempo e de espaço 

daquela conduta-tipo; 
 
II – o conseqüente 
 
c) conotação dos sujeitos ativo e passivo da superveniente relação 

jurídica isencional; 

                                                  
38 Sobre os conceitos de norma jurídica geral e abstrata, seguimos Norberto Bobbio, Teoria della 
Norma Giuridica, p. 231: “Così consigliamo di parlare di norme genetali quando ci troviamo di 
fronte a norma che si revolgono a uma classe de persone; e di norme astratte quando ci troviamo 
di fronte a norme Che regolano un’azione-tipo (o uma classe di azioni)”.  
39 Curso de Direito Tributário, p. 331; a adaptação é necessária porque o mencionado Professor 
sustenta que a isenção, sendo norma de estrutura, atingiria a regra-matriz de incidência tributária 
por oito modos distintos, sempre ligados aos respectivos aspectos dessa regra de incidência 
tributária. Para nós, todavia, por admitirmos a regra-matriz da isenção como norma de conduta, 
sustentamos não a mutilação parcial dos critérios da regra tributária, mas sim a formação dos 
critérios da própria regra da isenção. 
40 Cabe o seguinte alerta de Paulo de Barros Carvalho, ibidem, p. 169: “Regressando ao tópico 
da transcendente importância do verbo, para definição do antecedente da norma-padrão do 
tributo, quadra advertir que não se pode utilizar os da classe dos impessoais (como haver), ou 
aqueles sem sujeito (como chover), porque comprometeriam a operatividade dos desígnios 
normativos, impossibilitando ou dificultando seu alcance. Isso concerne ao sujeito, que pratica a 
ação, e bem assim ao complemento do predicado verbal, que, impreterivelmente, há de existir. 
Descabe falar-se, portanto, de verbos de sentido completo, que se expliquem por si mesmos. É 
forçoso que se trate de verbo pessoal e de predicação incompleta, o que importa a obrigatória 
presença de um complemento”. 
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d) conotação dos elementos quantitativos dessa relação, vertidos na 
base de cálculo e respectiva alíquota. 
 
IV.4 – A Relação Jurídica de Isenção e o Direito Ad quirido 
 

Posta à lume a estrutura da norma de isenção, fixemo-nos, agora, no 
seu conseqüente, a respeito do qual entendemos caber ainda alguns 
esclarecimentos atinentes á relação jurídica isencional entre contribuinte (isento) 
e fisco. 

 
Igualmente à relação jurídica tributária, na qual examinamos as 

respectivas relações de crédito (fisco versus contribuinte) e débito (conversa: 
contribuinte versus fisco), na regra de isenção há a de crédito e débito 
isencional, protagonizadas pelo contribuinte isento e o fisco. 

 
Na primeira, de crédito, encontraremos o contribuinte vinculado ao 

fisco por uma relação que lhe confere o direito de abster-se a determinada 
conduta; está permitido omitir certa conduta. Na de débito, a relação entre fisco 
e contribuinte, conferindo àquele (ao fisco) o dever de não exigir a prestação; 
está proibido exigir. 

 
Esclareçamos a afirmação que, em princípio, poderá causar espécie, 

pois sujeita á seguinte indagação: Como o contribuinte isento pode figurar numa 
relação jurídica se não ocorreu a concretização de evento previsto em norma? 

 
Exatamente neste ponto é que se encontra nossa divergência em 

relação à doutrina que se dedicou ao assunto. 
 
A divergência está em que, realmente, sob a óptica da regra-matriz de 

incidência tributária, não haverá a concretização de uma conduta-tipo. Sob tal 
plataforma, frise-se, da regra tributária, visualizaremos apenas e tão somente 
dois planos jurídico: o abstrato, conotando o superveniente evento e relação 
jurídicos tributários; e o concreto: o fato e a relação devidamente concretizados 
(também tributários)41. 

 
Entretanto, esta mesma perspectiva não assegura àquele que a tem 

por ponto de observação afirmar a efetiva inexistência de previsão de outros 
eventos jurídicos demarcados por normas, cuja concretização dará nascimento a 
relações também jurídicas. 

 
Isto porque, considerando o relacionamento, no plano lógico, entre as 

normas tributária e isencional, as propriedades do evento tributário deixam de 

                                                  
41 Desconsiderem-se, neste momento, as distinções que fizemos para as relações jurídicas 
efectual e intranormativa. O que estamos querendo evidenciar é somente o que se encontra no 
âmbito de incidência da regra. 
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integrar a hipótese da respectiva regra-matriz, para compor a hipótese da norma 
de isenção. Teremos, agora, não mais a conotação do evento tributário, mas sim 
do evento isento, resultado da incorporação de suas propriedades no 
antecedente da mencionada regra-matriz isencional. 

 
Portanto, a concretização em enunciado protocolar da respectiva 

conduta prevista nesta hipótese dará ensejo ao fato isento e não mais ao fato 
pertencente à regra-matriz tributária. Via de conseqüência, pela causalidade 
jurídica, teremos a relação jurídica de isenção. 

 
Esclarecedoras, do que ora afirmamos, são as colocações de Alfredo 

Augusto Becker: “O que diferencia uma regra jurídica de outra, conferindo 
especificidade a cada regra jurídica, é o conteúdo da hipótese de incidência e da 
regra; noutras palavras, é a natureza dos fatos que compõem a hipótese de 
incidência e a natureza das conseqüências (efeitos jurídicos; exemplo: conteúdo 
da relação jurídica) predeterminadas pela regra e condicionadas à realização 
integral da hipótese pelos acontecimentos de todos os fatos previstos como 
elementos integrantes de sua composição”42. 

 
Como vimos no tópico referente à norma de isenção enquanto norma 

de comportamento, a qualificação do evento e da relação de isenção 
dependerão de as significações dos enunciados normativos terem condições de 
preencher os categoremas de uma proposição normativa, dando vez à regra-
matriz de isenção. Se tais significações forem suficientes, lá estará, no 
ordenamento, a regra-matriz de isenção tributária, regulando, abstratamente, 
condutas e relações jurídicas, todas elas pertencentes ao campo isencional, 
este, inevitavelmente jurídico43. 

                                                  
42 Teoria Geral do Direito Tributário, p. 290. Neste mesmo sentido, parece-nos a posição de 
Souto Maior Borges, Isenções Tributárias, p. 164: “A norma de isenção, obstando o nascimento 
da obrigação tributária para seu beneficiário, produz o que já se denominou fato gerador isento, 
essencialmente distinto do fato gerador do tributo”.  
43 Retornando a Becker, op. cit., p. 293: “Tudo aquilo que existe é um fato e também fato é o 
não-existir de qualquer coisa; o acontecer é fato e outro fato é o não-acontecer (ex.: abstenção, 
omissão, silêncio). Isto permite classificar os fatos em positivos e negativos. Fato positivo é o 
fato de algo existir ou acontecer; fato negativo é o fato de algo não-existir ou de não ter 
acontecido. A hipótese de incidência pode consistir em fato positivo ou negativo. Este é o motivo 
porque a expressão ‘fato’, a rigor, abrange: o ato, o fato (senso estrito) e o estado de fato. 
Entretanto costuma-se, quase sempre, reservar o vocábulo ‘fato’ como se fosse classe distinta 
do ‘fato’. É interessante observar que o estado de fato é o fato (estrito senso) que aconteceu e 
permanece e que, por isto, pode ser contemplado: ou no momento em que aconteceu (portanto, 
como fato estrito senso). A hipótese de incidência pode consistir em qualquer fato (sentido lato) 
positivo ou negativo, seja de natureza física, biológica, psíquica, econômica, política, artística, 
religiosa etc ...e inclusive de natureza jurídica. Basta que a interpretação da lei (fórmula literal 
legislativa) revele estar um determinado fato incluído na composição da hipótese de incidência 
da regra jurídica. E, se além daquele fato, outro deveria estar incluído (ou excluído) com 
fundamento perfeitamente procedente no plano político ou no moral ou por um princípio de 
justiça, ainda assim aquele outro fato não realizará a incidência da regra jurídica e a 
conseqüente irradiação dos efeitos jurídicos. O fato (sentido lato) do mundo pré-jurídico, quando 
realiza hipótese de incidência, recebe, automaticamente, a incidência da respectiva regra jurídica 
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Segundo nossa análise, parece ser este também o entendimento de 
Antônio Roberto Sampaio Dória: “Daí falar-se, usualmente, em direito público 
subjetivo do contribuinte, para designar que seu status se determina de acordo 
com as leis vigentes no momento da verificação dos fatos tributáveis (fatos 
geradores ou hipóteses de exclusão do débito fiscal). Se cotejarmos os 
elementos constitutivos do direito adquirido, aduzidos em o número 22 do 
capítulo precedente, com o direito público subjetivo do contribuinte, haveremos 
de concluir que eles se fundem em harmoniosa identidade. Com efeito, 

 
a) existirá uma norma geral vigente ao tempo e no lugar da ocorrência 

do fato, definindo-o como fato gerador de um tributo; 
b) haverá a ocorrência do fato gerador, capaz de produzir uma 

conseqüência (obrigação tributária), prevista na norma em favor de um titular 
(direito subjetivo do Estado a uma prestação e do contribuinte a satisfazê-la nos 
termos em que a lei previa); 

c) incorporação da conseqüência (direito subjetivo do contribuinte de 
se liberar da obrigação de acordo com a lei) ao patrimônio do titular, sendo-lhe 
de utilidade concreta (poupar o contribuinte seu patrimônio de ônus mais 
gravosos que aquele nascido com a obrigação); 

d) inexistência de condição preestabelecida, alterável a arbítrio de 
terceiro. 

 
Por outro lado, se com relação ao requisito sob letra a) supra, existir 

lei de isenção (excluindo, portanto, o crédito tributário) ou inexistir lei definindo 
como tributável ou gerador determinado fato (imunidade ou não-incidência), 
segue-se que a verificação in concreto desse mesmo fato não se traduz pela 
criação de uma obrigação tributária (conseqüência), pelo que assiste ao titular 
um direito subjetivo, de utilidade concreta e integrado ao seu patrimônio, de não 
fazer ao Estado, com base na manifestação de riqueza ocorrida (fato), qualquer 
prestação pecuniária compulsória (tributo). Tratando-se, por conseguinte, de um 
direito adquirido, não pode lei posterior à ocorrência do fato, sob pena de 
inconstitucionalidade, retroagir para estabelecer um tributo então inexistente, 
para agravar o que era devido de acordo com a norma vigente ou para, de 
qualquer modo, obnerar as demais condições do débito fiscal do contribuinte”44. 

 
Direito adquirido à isenção, portanto, é a relação jurídica decorrente 

da concretização do fato jurídico isento, havida entre contribuinte (isento) e fisco, 
que regula sua conduta (a do contribuinte), permitindo-lhe abster-se (está 
permitido omitir) do comprimento da prestação jurídica (tributária)45. 

                                                  
que, ao incidir, juridiciza-o, transfigurando-o em fato jurídico (ato jurídico, fato jurídico sentido do 
estrito, estado de fato jurídico) e, pois, integra o mundo jurídico”. Os grifos são do autor. 
44 Da Lei Tributária no Tempo, pp. 119/120. O itálico é do autor. Confira-se também Souto Maior 
Borges, Isenções Tributárias, p. 167. 

 
 45 Sobre a definição de direito subjetivo, importante conferir Pontes de Miranda, Sistema de 
 Ciência Positiva no Direito, tomo II, p. 301: “O direito subjetivo é “individualização” da posição 



87 
 

 
A relação de direito subjetivo isencional implica sua conversa, a 

relação de dever subjetivo isencional, formada entre fisco (e contribuinte isento), 
desautorizando-lhe (está proibido exigir) qualquer medida de exigência da 
prestação (tributária). 

 
A modalização de ambas as condutas decorre do caráter 

necessariamente relacional da regra de isenção, espécie de norma jurídica. 
 
Explica-nos, neste sentido, Lourival Vilanova: “Em rigor, sistema 

normativo unitário (conjunto de uma só proposição deôntica) é impossível se o 
modo deôntico for (o da única proposição normativa), por exemplo, o do 
proibido. Retomando argumentos de Bobbio (Teoria dell “Ordinamento Giuridico, 
pp. 25-30) e desenvolvendo-os: sistema normativo cuja única proposição tudo 
exaustivamente proibisse, não só impossibilitaria a existência humana, como 
coexistência, que requer um mínimo de permissibilidade lícita, como seria um 
contra-sentido deôntico: dada a estrutura relacional do functor deôntico, se numa 
relação há o vedar ou proibir conduta, na relação conversa, necessariamente, 
dá-se o permitir. Se a algum sujeito se veda conduta C, a outro, 
correspectivamente, se confere conduta C, de caráter permissivo. Inversamente, 
se se permite ação ou omissão a alguém, proibi-se outrem de impedir o 
permissivo concedido”46. 

 
Apresentamos, assim, as razões de nossa discórdia da tese que 

sustenta a norma de isenção como norma de estrutura. 
 
Verifica-se que a defesa desta tese leva em consideração o fenômeno 

normativo que envolve o relacionamento entre a regra tributária e a da isenção. 
 
Poder-se-ia argüir que, em termos práticos, ter-se-iam os mesmos 

efeitos na tese ora sustentada e na que predomina na doutrina, pois ambas 
desembocam no resultado segundo o qual o fisco estaria impedido de exigir a 
prestação tributária. 

 
A isenção, enquanto norma de estrutura, produziria compôs de não 

juridicização no antecedente ou no conseqüente da regra tributária. Revestida 
como norma de comportamento impediria a exigência da prestação por força da 
relação jurídica isencional. 

                                                  
 jurídica, o reconhecimento de que alguém, a quem o direito objetivo concede ou reconhece tal 
 posição, pode invocá-lo, não como sujeito ativo (a titularidade também o pode, como se reclamo 
 aos guardas do jardim a livre abertura dos portões, ou quanto o automóvel que embaraça a 
 entrada), e sim como sujeito ativo em que o direito se precisou, fazendo-se ‘linha’, em vez de 
 uma das linhas indefinidas da superfície, e se localizou, tornando-se ‘invocável’ e ‘realizável’ na 
 espécie individual”. Neste mesmo sentido, Lucia Valle Figueiredo, Estudos de Direito Tributário, 
 p. 36.  

46 As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, p. 152. 
  



88 
 

 
Em oposição a esta indagação, esclarecemos que ainda que 

eventualmente possam apresentar o mesmo efeito prático, não nos autoriza a 
abandonar, dentro de uma concepção científico-analítica, a integridade do 
fenômeno normativo. 

 
Além disso, a nos apartarmos daquela corrente vinculada à isenção 

como norma de estrutura, não estamos querendo dizer que inexista o fenômeno 
da não-incidência legalmente qualificada, como sustentado por Souto Maior 
Borges47. 

 
Acompanhamos este entendimento. 
 
Acrescentamos, porém, a afirmação de que suas conclusões 

restringem-se apenas à análise das modificações havidas na regra-matriz 
tributária. 

 
A não-incidência da regra tributária seria legalmente qualificada por 

decorrer da norma de isenção. Certo. Todavia tais alterações são provocadas 
por outra regra-matriz, cujo antecedente juridicizará o evento isento, do qual, 
concretizado, surgirá a relação de isenção tal como prevista no conseqüente. 

 
Em termos práticos, realmente os efeitos são os mesmos, mas não há 

precisão de fenômeno jurídico como ocorre nos planos sintático-semântico 
normativos. 
 
IV.5 – O Fenômeno da Não-Incidência sob o Enfoque d a Regra Tributária e 
da Regra de Isenção 
 

A definição da não-incidência tem sido feita pela doutrina de nosso 
país sempre atrelada ao próprio conceito de incidência. 

 
Souto Maior Borges a define como: “Não-incidência é conceito 

correlacionado com o de incidência48”. Por sua vez, Ruy Barbosa Nogueira 
afirma que não-incidência “é o inverso, isto é, o fato de a situação ter ficado fora 
dos limites do campo tributário, ou melhor, a não-ocorrência do fato gerador, 
porque a lei não descreve a hipótese de incidência”49. E também, Alfredo 
Augusto Becker, leciona: “A expressão “caso de não-incidência” significa que o 
acontecimento deste ou daqueles fatos são insuficientes, ou excedentes, ou 
simplesmente estranhos para a realização da hipótese de incidência da regra 
jurídica de tributação”50. 

 

                                                  
47 Isenções Tributárias, p. 156.  
48 Isenções Tributárias, p. 156. 
49 Curso de Direito Tributário, p. 171.  
50 Teoria Geral de Direito Tributário, p. 276. 
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Acompanhamos tais posições compreendendo-as, entretanto, pelo 
prisma lógico-jurídico, segundo o qual a incidência dá-se por conta da relação de 
inclusão (subsunção) entre o conceito do evento realizado no mundo existencial 
e o conceito previsto no antecedente da hipótese normativa. 

 
Portanto, é a co-incidência entre conceitos que determina a incidência 

a que se refere a doutrina51. Desta forma, não-incidência refere-se à 
impossibilidade de composição daqueles conceitos pertinentes à norma e ao 
evento, tendo-se em conta divergência entre as propriedades de cada um. 

 
Fato há na conduta manifestada em linguagem, mas não chega a 

tornar-se fato jurídico por inocorrência da subsunção; dá-se a inocorrência da 
eficácia legal sobre o fato, segundo classificação de Pontes de Miranda52. Há, 
neste caso, suporte fático insuficiente para a composição de fato jurídico 
suficiente53. 

 
Souto Maior Borges54 sustenta que a não-incidência tributária poderia 

ser dividida entre a denominada pura e simples, na medida em que se refeririam 
a “fatos inteiramente estranhos á regra jurídica de tributação, a circunstância que 
se colocam fora da competência do ente tributante”, e as qualificadas, estas 
subdivididas entre as constitucionais e legalmente predicadas, postas conforme 
distintos veículos introdutórios de normas. Aquelas, introduzidas por veículo 
constitucional, dando ensejo às imunidades tributárias. Estas, por veículo 
infraconstitucional (lei ordinária), originando as isenções.  

 
Verifica-se que a melhor doutrina nacional trata a não-incidência 

apenas examinando-a sob o enfoque da regra-matriz tributária. Assim, ocorre a 
não-incidência porque os eventos relacionados ao suporte fático, não são 
suficientes para compor o fato jurídico suficiente vinculado à hipóteses da regra 
tributária. 

 
O critério, no entanto, parece-nos ignorar o exame deste fenômeno 

sob as luzes da regra-matriz da isenção. 
 
Com efeito, a classificação que sustenta ser a norma de isenção uma 

espécie de não-incidência legalmente qualificada observa o fenômeno normativo 
do mirante sobreposto apenas à mencionada regra-matriz tributária. Isto porque, 
o relacionamento com a regra de isenção impõe-lhe compôs de não-incidência, 
reconhecidos por força da eliminação de certas propriedades da hipótese ou do 

                                                  
51 Infere-se, portanto, que não aceitamos a tese de que a incidência indica o processo pelo qual 
a norma desce até os fatos. Sendo categorias distintas, uma lógica e outra existencial, 
respectivamente, norma e dado objetivo não podem unir-se para dar nascimento ao fato jurídico. 
52 Tratado de Direito Privado, tomo I, p. 04. 
53 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, tomo I, p. 75. 
54 Isenções Tributárias, p. 130. 
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conseqüente, prejudicando a juridicização do suporte fático ou o nascimento da 
relação jurídica tributária. 

 
No entanto, sendo a regra de isenção pertencente ao sistema jurídico, 

não se poderá falar de campo não-incidência, pois se há norma pressupõe-se a 
juridicização do correspectivo evento isento que, posto em enunciado protocolar 
competente, dará notícia do fato jurídico isento. Portanto, incidência há. 

 
Em outras palavras, a indicação de um campo de não-incidência 

permite apenas inferir que tal campo refere-se a eventos que não são 
juridicizados pela regra tributária; não se tornarão fatos jurídicos tributários por 
incorrência da eficácia legal da respectiva regra tributária. Mas isto não autoriza 
o intérprete afirmar que tais eventos jamais poderão ser considerados fatos 
jurídicos, porquanto, juridicizados pela regra de isenção, fatos jurídicos serão, da 
espécie dos isentos. 

 
Portanto, a classificação da norma de isenção como norma de não-

incidência (legalmente qualificada) deve referir-se apenas aos resultados vistos 
no âmbito de incidência da regra tributária. 

 
Outra questão de igual importância refere-se à seguinte indagação: 

Determinado evento do mundo social, cujas propriedades não correspondam às 
da regra-matriz tributária, nem às de isenção, poderia ser qualificado como 
pertencente a um campo de não-incidência jurídica? 

 
A resposta que se nos apresenta é negativa. O evento circunscrito em 

tais condições é evento jurídico, ainda que não relacionado às referidas regras-
matrizes. 

Com efeito, costuma-se equacionar este problema com a assertiva de 
que eventos assim ocorridos não seriam qualificados pelo ordenamento jurídico, 
porque ao mesmo não se atrelaria nenhum fenômeno normativo. 

 
Em nossa concepção isto não subsiste, à medida que abordamos o 

ordenamento jurídico como um conjunto de normas válidas, as quais, embora 
fechadas sintaticamente a três e únicos três modais deônticos (obrigatório, 
permitido e vedado), são abertas a quaisquer comportamentos do mundo 
existencial. O ordenamento, apesar de fechado sintaticamente àqueles tipos 
modais, está aberto semanticamente à contextura dos acontecimentos 
existenciais. 

 
Estamos, aqui, com Marcelo Neves, para quem: “Os sistemas 

nomoempíricos são constituídos de proposições que se referem – genérica ou 
individualmente, direta e indiretamente – a objetos reais em uma linguagem 
material aberta e condicionada fundamentalmente à experiência. Compõem-se, 
portanto, de proposições sintéticas. Daí porque são sistemas nos quais, além da 
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dimensão sintática (formal), possuem relevância as dimensões semântica 
(matéria) e pragmática (teleológica ou ideológica)”55. 

 
Dada esta completude do ordenamento jurídico, fechada em relação 

às formas, aberta em relação ao comportamento, não cabe afirmar condutas 
pertencentes ao campo da não-incidência jurídica. “Sob o ponto de vista sintático 
e semântico do sistema de proposições normativas do Direito, a conduta que não 
estiver proibida, ou não for obrigatória, é permitida. Quarta possibilidade não se 
dá. Sintaticamente, os modais deônticos são irredutíveis, mas interdefiníveis, 
modalizando-se o operador de negação. Assim, o proibido é equivalente ao 
obrigatório não-fazer, ou ao não-permitido fazer: em símbolos, V(p) = O(não-p) = 
não-P(p). Partindo-se de um modal, ou de V, ou de O, ou de P, obtém-se três 
equivalências proposicionais mediante o functor não incidindo noutro functor 
deôntico, ou no argumento proposicional (encerrado dentro dos parênteses)... 
Ou, então, os atos permitidos são o conjunto-complemento, descontados do 
universo deôntico o conjunto de atos proibidos mais o conjunto de atos 
obrigatórios, ou seja: os x tais que não pertencem ao conjunto A, que não 
pertencem ao conjunto B, mas pertencem ao conjunto C, dentro do universo (de 
condutas) U”56. 

 
Assim, conduta não integrada ao campo relativo à regra tributária, 

nem ao campo da regra de isenção, não se classifica no das não-jurídicas 
(campo extrajurídico), porque normatizadas são e, portanto, relacionadas com o 
conjunto de normas válidas do sistema; serão juridicizadas por norma, cujo 
modal é o permitido. Se a conduta, enquanto fato jurídico, não gera relação 
tributária, cujo modal é obrigatório (prestar o tributo), então é porque a relação é 
de permissão, decorrente da incidência de outra norma pertencente ao sistema, 
admitido o seu fechamento sintático, em face de toda e qualquer manifestação 
humana objetiva. 

 
Mas qual seria, então, a distinção entre esta conduta permitida 

pertencente ao sistema normativo, e aquela relativa à norma de isenção, também 
modalizada com o permitido? 

 
A distinção pode ser feita se acolhermos a divisão do modal 

permissivo em permissão forte e permissão fraca, preconizada por G. Henrik Von 
Wright, segundo o qual: “De los actos que han sido sometidos a norma, algunos 
son permitidos, otros prohibidos, otros mandados. Aquellos actos que no han 
sido sometidos, a norma son ipso facto o prohibidos. Si un agente hace tal acto, 
el legislador no puede acusarle de violar la ley. En este sentido, tal acto puede 
decirse que está “permitido”. Si aceptamos esta división de los actos en dos 
grupos principales – relativos a una autoridade de norams dada – u se decidimos 
llamar a los actos permitidos simplesmente en viutud del hecho de que no están 

                                                  
55 Teoria da Inconstitucionalidade das Leis, p. 06.  
56 Lourival Vilanova, As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, p. 153. 
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prohibidos, entonces será sensato distinguir entre dos especies de permiso. A 
uno los llamaré permisos fuertes, a los otros débiles, respectivamente. Un acto 
se dirá que está permitido en el sentido fuerte, se no está prohibido, pero ha sido 
sometido a norma. Los actos que están permitidos en el sentido fuerte, lo están 
también en el sientido débil pero no necesariamente viceversa. Hablando en 
términos generales, un acto está permitido en el sentido fuerte si la autoridad ha 
considerado su estado normativo y decide permitilo. Pero no debe entenderse 
que significa que la autoridad es necesariamente consciente de haber permitido 
el acto. El permiso puede tembíen ser una consecuencia lógica de las normas 
que ha emitido. Explicaremos más adelante qué significa esto. Un permiso débil 
no es un caráter de las normas independiente. Los permisos débiles no son 
absoluto prescriciones o normas. Sólo un permiso fuerte es un caráter de las 
normas”57. 

 
Esta mesma distinção fez Lourival Vilanova: “A permissão positiva, 

pois, é norma exceptiva de outra norma geral proibitiva. É norma particular ou de 
conteúdo especificado: com seu âmbito-de-validade pessoal, material, temporal e 
espacial indicado. No caput de um artigo de lei proibi-se uma classe de ações a 
uma classe de sujeitos; num parágrafo, excetua-se expressamente a 
limitadamente uma subclasse de ações de âmbito da vedação genérica. A 
permissão negativa não implica proibição expressa. Como não implica, obtemo-
la como complemento da soma das condutas (diretamente) proibidas, das 
obrigatórias e das permitidas positivas. Ou seja, que não estiver diretamente, 
expressamente regulado, está negativamente permitido: na fórmula estrita, 
permitido fazer tido o que não estiver (diretamente proibido)58. 

 
Desta forma, o que distingue o comportamento regulado pela norma 

de isenção (permissão forte) e o prescrito na norma permissiva fraca, é que o 
primeiro é objeto de regra estruturada a partir de enunciados expressos contidos 
em veículo introdutor de norma. A conduta está permitida porque objeto de 
norma de isenção, decorrente da lei ordinária número tal, publicada no órgão 
competente qual. 

 
Esta é a determinação do art. 176 do Código Tributário Nacional ao 

prever que a isenção será sempre decorrente de lei que especifique as 
condições e requisitos para sua concessão. Os enunciados relativos à isenção 
deverão ser expresso. A norma daí construída, portanto, modalizada uma 
conduta com o permissivo forte, posta em relação jurídica perante o ente 
tributante. 

 
A permissão fraca, por sua vez, também relaciona-se a regra jurídica 

pertencente ao sistema, porém não decorre de enunciado expresso em veículo 
introdutor de norma; tem por objeto uma conduta cuja realização é admitida 

                                                  
57 Norma y Acción uma Investigación Lógica, p. 101.  
58 As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, p. 198. 
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como modalizada em função da completude sintática do ordenamento, aceita por 
nós. Decorre justamente de norma fortemente influenciada pelo vetor axiológico 
do sistema normativo, segundo o qual “tudo o que não está proibido, está 
permitido”. 
 
IV.6 – Distinções entre Isenção e Imunidade 
 

A doutrina não tem sido uníssona quando o tema envolve a 
caracterização da natureza do fenômeno jurídico imunidade, embora substancial 
parte afirme ser uma efetiva limitação do poder de tributar imposta pela própria 
Constituição Federal59. 

 
Vejamos, assim, a posição de alguns renomados autores. 
 
Diz Souto Maior Borges: “Ao proceder à repartição do poder 

impositivo, pelo mecanismo da competência tributária, a Constituição Federal 
coloca fora do campo tributável reservado à União, Estados-membros, Distrito 
Federal e Municípios certos bens, pessoas e serviços, obstando, assim – com o 
limitar o âmbito de incidência da tributação – o exercício das atividades 
legislativas do ente tributante. Em última análise, ao estabelecer imunidades, a 
Carta Magna delimita a competência tributária de cada uma das entidades da 
Federação brasileira. Mais precisamente ainda: a eficácia específica do preceito 
imunitório consiste em delimitar a competência tributária aos entes públicos. 
Porquanto consiste numa limitação constitucional, a imunidade é uma vedação, 
uma negativa, uma inibição para o exercício da competência tributária. A 
imunidade é um princípio constitucional de exclusão da competência tributária. A 
rigor, portanto, a imunidade não subtrai competência tributária, pois essa é 
apenas a soma das atribuições fiscais que a Constituição Federal outorgou ao 
poder tributante e o campo material constitucionalmente imune nunca pertenceu 
à competência deste. A competência tributária já nasce limitada”60. 

 
Ruy Barbosa Nogueira, reportando-se à lição de Amílcar Araújo 

Falcão, menciona: “a Constituição faz, originariamente, a distribuição da 
competência impositiva ou do poder de tributar; ao fazer a outorga dessa 
competência, condiciona-a, ou melhor, clausula-a, declarando os casos em que 
ela não poderá ser exercida. A imunidade é, assim, uma forma de não-incidência 
pela supressão da competência impositiva para tributar certos fatos, situações 
ou pessoas, por disposição constitucional”61. 

 
Por sua vez, Alimar Baleeiro afirma: “As limitações constitucionais ao 

poder de tributar funcionam quase sempre por meio das imunidades fiscais, isto 

                                                  
59 Na Constituição Federal de 1988, as principais estariam previstas no art. 150, inciso VI, 
alíneas “a” a “d”, dispositivo regulado pelos arts. 9° e 14° do Código Tributário Nacional.  
60 Isenções Tributárias, p. 180. 

 
61 Curso de Direito Tributário, p. 171.  
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é, disposições da lei maior que vedam ao legislador ordinário decretar impostos 
sobre certas pessoas, matérias ou fatos, enfim, situações que define”62. 

 
Em obra de fôlego, Misabel Abreu Machado Derzi sintetizou referido 

posicionamento doutrinário, asseverando: “Do ponto de vista jurídico, todos se 
põem de acordo em que a imunidade:  

 
1. é regra jurídica, com sede constitucional; 
 
2. é delimitativa (no sentido negativo) da competência dos entes 

políticos da Federação, ou regra de incompetência; 
 
3. obsta o exercício da atividade legislativa do ente estatal, pois nega 

a competência para criar imposição em relação a certos fatos especiais e 
determinados; 

 
4. distingue-se da isenção, que se dá no plano infraconstitucional da 

lei ordinária ou complementar”63. 
 
Rompendo vários conceitos dogmatizados o tempo, insurgiu-se Paulo 

de Barros Carvalho64 contra tais características atribuídas às imunidades. No 
tocante à tese que sustenta ser este instituto uma limitação constitucional ao 
poder de tributar, adverte sobre a inexistência de sucessão temporal entre 
normas que ora firmam a competência do ente tributante, ora a suprime. 
Marcadas pela sincronia, as normas de competência e de incompetência, 
simultaneamente, lapidariam o efetivo campo de imposição das pessoas 
jurídicas de direito público. 

 
Para aqueles que sustentaram a imunidade como exclusão ou 

supressão ao poder de tributar, contradiz Barros Carvalho dizendo da 
impossibilidade de se aceitá-la, sob idêntica perspectiva sincrônica das normas 
que compõem o ordenamento jurídico, pois não se cogita de uma prévia 
competência impositiva alterada posteriormente por outra norma com função 
supressiva ou de exclusão. 

 
Já para a tese da imunidade segundo uma não-incidência 

constitucionalmente qualificada levanta-se Barros Carvalho advertindo sobre a 
impropriedade de conceituação nesses termos que dariam margem a 
interpretações equivocadas do fenômeno, aproximando-o ao da efetiva 
percussão da regra tributária. Salienta que, sendo norma de estrutura, as 
imunidades contribuíram para a formação do campo de atuação do ente 

                                                  
62 Introdução à Ciência das Finanças, p. 296. 
63 Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, p. 225, Atualização da obra de Aliomar 
Baleeiro. 
64 Curso de Direito Tributário, p. 108. 
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tributante, algo logicamente anterior ao processo mesmo de produção das 
normas tributárias, haja vista estas últimas estarem condicionadas a tal 
processo. 

 
Acaba, assim, definindo-as: “classe finita e imediatamente 

determinável de normas jurídicas, contidas no texto da Constituição Federal, e 
que estabelecem, de modo expresso, a incompetência das pessoas políticas de 
direito constitucional interno para expedir regras instituidoras de tributos que 
alcancem situações específicas e suficientemente caracterizadas”65. 

 
Amotina-se Misabel Derzi contra a formulação de Barros Carvalho, 

para defender as imunidades enquanto regras delimitadoras da competência 
impositiva dos entes tributantes, de índole excepcional. Vejamos suas palavras: 
“Ora, o mencionado art. 151, I, não regula uma imunidade (apesar de Paulo de 
Barros Carvalho supor o contrário. Cf., op. Cit., 113). Apenas reafirma o princípio 
da uniformidade e unidade econômico-territorial do Estado Federal, que é uma 
especificação da igualdade, assim como a unidade nacional. Princípio não é 
uma imunidade, embora imunidades estejam expressamente consagradas, por 
causa de valores e princípios fundamentais. Qual será, então, a especificidade 
conceitual da imunidade: Por que razão, tradicionalmente, legalidade, 
irretroatividade, anterioridade, capacidade econômica de contribuir, vedação ao 
confisco e outros princípios não são imunidades, embora sejam todos limitações 
constitucionais ao poder de tributar? Observe-se que aquilo que se 
convencionou chamar de imunidade (assim como acontece com a isenção, no 
plano das leis) é regra parcial, de exceção. A imunidade e a isenção jamais são 
totais ou coincidentes (no sentido negativo), no primeiro caso, com a norma 
atributiva de poder tributário, no segundo, com o âmbito de incidência do tributo. 
Se o forem, equivalerão à cassação da competência ou à revogação da lei 
tributante, daí a explicável analogia, feita pela doutrina, ente imunidade e 
isenção, em que pesem as suas diferenças substanciais. A imunidade é regra 
constitucional expressa (ou implicitamente necessária) que estabelece a não-
competência das pessoas políticas da federação para tributar certos fatos e 
situações, e forma amplamente determinada, delimitando negativamente, por 
meio de redução parcial, a norma de atribuição de poder tributário. A imunidade 
é, portanto, regra de exceção e de delimitação de competência, que atua, não de 
forma sucessiva no tempo, mas concomitante. A redução que se opera no 
âmbito de abrangência da norma concessiva de poder tributário e tão só lógica, 
mas não temporal”66. 

 
Com a transcrição desses textos, observamos que o debate está, 

precisamente, em se saber se há ou não ajuste de normas constitucionais, para 

                                                  
65 Paulo de Barros de Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 118. 

  
66 Limitações Constitucionais do Poder de Tributar, p. 227, Atualização da obra de Aliomar 
Baleeiro.  
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a formação do campo competencial tributário. Em outras palavras, se a 
imunidade limita ou não a competência impositiva das pessoas políticas. 

 
Acreditamos que a avaliação elaborada pela doutrina pode receber 

diferentes enfoques, neste ponto suso referido. 
 
Num primeiro momento, há de se aclarar a ambigüidade contida na 

expressão “limitação de competência impositiva”, porque limitação pode dar-se 
tanto no campo dos significados relacionados aos enunciados normativos, 
quanto no campo eminentemente estrutural das normas constitucionais. Quer 
naquele, quer neste, pode-se afirmar que há limitação de competência 
constitucional. 

 
Vejamos, primeiramente, a limitação da competência segundo os 

significados dos enunciado constitucionais.  
 
Enunciados constitucionais nada mais são do que suportes físicos, 

materiais. Constituem linguagem vernecular, portadora de mensagens 
convencionais67. 

 
Portanto, sendo linguagem, projetam significações. 
 
O problema, então, neste primeiro plano de interpretação, está na 

dificuldade de se determinar tais significações, a partir das quais veremos surgir 
o campo de competência impositiva, assim considerado o das significações 
jurídicas que preencherão os categoremas da norma de imunidade, espécie de 
norma constitucional. 

 
Tal dificuldade decorre do fato de que tais enunciado são 

marcadamente afetados pela generalidade de sus termos, sempre vagos e 
ambíguos, apresentando baixo índice conotativo e, inversamente proporcional, 
alto grau denotativo68. Quanto menor for o índice de propriedades de um certo 
conceito, maior será sua denotação, portanto, maior o número de objetos que 
atendem às suas propriedades. 

 

                                                  
67 Irving M. Copi, Introdução à Lógica, p. 121: “Como nos comunicamos mutuamente e 
compreendemos os termos que empregamos, os significados intensivos ou conotativos desses 
termos não são subjetivos nem objetivos, nas acepções já explicadas. Aqueles que atribuem o 
mesmo significado a um termo devem usar o mesmo critério para decidir, a respeito de qualquer 
objeto, se este faz parte ou não da extensão desse termo. Este acordo estabelece uma 
convenção e, assim, o significado de um termo recebe o nome de conotação convencional ou 
intenção. A conotação convencional de um termo é o seu aspecto mais importante para os fins 
de definição e comunicação, visto que é público e, ao mesmo tempo, pode ser conhecido por 
pessoas que não são oniscientes”. 

 
68 Marcelo Neves, Teoria da Inconstitucionalidade das Leis, p. 137.  
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A distinção entre conotação e denotação, quando aplicável aos 
conceitos normativos, vem explicar uma característica que a doutrina69 
costumeiramente atribui às imunidades, segundo a qual estas requereriam 
interpretação ampla, contrariamente às isenções, que exigiriam interpretação 
restritiva, nos termos do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional. 

 
A interpretação ampla decorre justamente do menor número de 

propriedades atribuíveis aos conceitos constitucionais (menor conotação), 
permitindo, assim, que um número maior de objetos seja possivelmente 
enquadrado no conjunto de objetos relacionados a tais conceitos (maior 
denotação). 

 
A interpretação, assim, não deve ser intitulada ampla nem tampouco 

restritiva, que no plano da imunidade, quer no da isenção, mas sim conforme as 
propriedades verificadas a partir dos enunciados normativos. A imunidade, de 
acordo com os enunciados da Constituição Federal; as isenções, nos termos dos 
enunciados infraconstitucionais. 

 
Para desvendar as características relevantes que demarcam os 

conceitos constitucionais, o intérprete terá de recorrer a contínuas incursões a 
outros enunciados da Magna Carta, como também àqueles contidos na 
legislação infraconstitucional, obrigando-o a pesquisar aos enunciados do 
Código Tributário Nacional, de outras leis complementares, ordinárias, 
regulamentos etc., até obter o resultado desse processo, o produto significativo 
dos enunciados jurídicos70, como portadores de valores reconhecidamente 
importantes para o ordenamento jurídico. Obterá assim, o conceito constitucional 
demarcado e referido a um específico objeto71. 

 
Partindo dos significados de base contidos na Carta de 1988, o 

intérprete vai desbravando outros enunciados normativos, sacando os 
respectivos significados, para, então, juntá-los na finalidade última de identificar 

                                                  
69 Ives Gandra da Silva Martins, Caderno de Pesquisas Tributárias, vol. 16, p. 75. Na 
jurisprudência, entre muitos, encontramos os seguintes julgados: Recurso Extraordinário n° 
102.141/RJ – RTJ 116/267 (v. também RTJ 121/756); Agravo de Instrumento n° 138865-0/SP 
(DJU, I, 30.09.91 – STF); Recurso Especial n° 104.6 14/SP (DJU I, 16.12.96, p. 50789); e Parecer 
PGFN n° 358/90 (DOU 12.06.90), da Procuradoria Gera l da Fazenda Nacional. 
70 Paulo de Barros Carvalho, Sobre os Princípios Constitucionais Tributários, Revista de Direito 
Tributário, vol. 55, p. 143: “Muito bem, toda vez que houver acordo, ou que um número 
expressivo de pessoas reconheçam que a norma N conduz um vetor axiológico forte, cumprindo 
um papel de relevo para a compreensão de segmentos importantes do sistema de proposições 
prescritivas, estaremos diante de um ‘princípio’. Quer isto significar, por outros torneios, que 
‘princípio’ é uma regra portadora de núcleos significativos de grande magnitude, influenciando 
visivelmente a orientação de cadeias normativas, às quais outorga caráter de unidade relativa, 
servindo de fator de agregação de outras regras do sistema positivo”. 
71 Lourival Vilanova, Sobre o Conceito do Direito, p. 10: “Mas, um sistema de conceitos 
científicos tem necessariamente um fundamento objetivo como base. A base do edifício 
conceptual científico é o setor específico do real ao qual se refere”.  
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o conceito considerado pela norma da imunidade, que a descreveremos mais 
adiante. 

 
Assim, por exemplo, tomando de assalto os enunciados do art. 150, 

inciso VI, alínea “c” e do art. 153, inciso III72, da Constituição Federal, o 
intérprete obtém uma primeira inferência sobre a dimensão dos significados 
relacionados com a competência da União Federal, para instituir o imposto sobre 
a renda73, sabendo que dentro deste conjunto de elementos não poderão ser 
enquadradas, como sujeito passivo, instituições de assistência social sem fins 
lucrativos. 

 
Mas vê-se que a generalidade desta inferência, originada pela 

vaguidade e ambigüidade dos enunciados constitucionais, ao permite ainda 
decifra, precisamente, o que é renda, imposto, sujeito passivo, instituição 
assistencial sem fins lucrativos etc. 

 
Cumpre ao intérprete percorrer os demais textos legislativos para 

colher outras propriedades e, assim, definir o conceito pertinente a cada 
elemento da norma da imunidade. Somente por meio da pesquisa junto aos 
enunciados da legislação infraconstitucional o intérprete terá condições de saber 
quais as características que moldam o conceito relativo às instituições de 
assistência social. Feito isto, saberá que tais instituições figurarão na relação 
jurídica de imunidade, prescrita no conseqüente da norma imunizante. 

 
Logo, delimitação da competência tributária pode ser entendida como 

este processo de pesquisa do conteúdo dos conceitos constitucionais, realizado 
por pessoa competente. É algo restrito à interpretação das propriedades que 
demarcam tais conceitos. 

 
Algo bastante diferente é entendermos a delimitação da competência 

tributária enquanto norma localizada no patamar constitucional, pois isto 
pressupõe admitirmos uma estrutura normativa hipotético-condicional, cujo 
conseqüente modalizará a conduta de uma determinada pessoa jurídica de 
direito público. 

 
Por ser norma jurídica, não podemos acolher a definição segundo a 

qual a imunidade seria uma espécie de não-incidência constitucionalmente 

                                                  
72 A redação é a seguinte: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI – instituir 
impostos sobre: c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, 
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, 
sem fins lucrativos, atendidos aos requisitos da lei”; “Art. 153. Compete à União Federal instituir 
impostos sobre: III – renda e proventos de qualquer natureza”. 
73 Roberto Quiroga Mosquera, Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Imposto e o Conceito 
Constitucional, p. 48. 

 



99 
 

qualificada, porque estaríamos incorrendo no equívoco de relacionar um 
conceito a um objeto, mediante a utilização de uma definição imprópria. 

 
Se entendermos que definir74 é expressar as propriedades ou o 

critério de uso de um determinado conceito e, ainda, admitirmos que a 
imunidade reveste a condição de norma, haverá incoerência em nossa assertiva 
se avalizarmos a definição de que a imunidade é uma não-incidência 
constitucional, porque teríamos de aceitar que esta não incidência seria uma 
característica do conceito relativo à imunidade. 

 
Ora, se imunidade é norma, conforme afirmamos, haverá de ocorrer a 

incidência, o que afasta, nesta perspectiva, a adoção daquela definição para o 
conceito de norma de imunidade. 

 
Em nossa concepção, imunidade estrutura-se normativamente. 

Possui, portanto, hipótese e conseqüente, ambos, respectivamente, suficientes 
para juridicizar um evento e imputar uma relação jurídica de possível ocorrência 
no mundo fenomênico. 

 
Sendo norma, pertence ao sistema jurídico vigente, conforme 

assevera Lourival Vilanova: “Quando Kelse observa que o sistema jurídico tem a 
particularidade de regular a sua própria criação, podemos traduzir em termos de 
sintaxe: o sistema de proposições normativas contém, como parte integrante de 
si mesmo, as regras (proposições) de formação e de transformação de suas 
proposições. As normas que estatuem como criar outras normas não são regras 
sintáticas fora do sistema, estão no interior dele. Não são meta-sistemáticas. 
Apesar de constituírem um nível de metalinguagem (uma linguagem que diz 
como fazer para criar novas estruturas de linguagem) inserem-se dentro do 
sistema. Em rigor, uma norma N é metaproposição face à norma N; esta norma 
N, em face da N, é por sua vez, metaproposição”75. 

 
As imunidades, portanto, são normas pertencentes ao sistema jurídico 

brasileiro que prescrevem uma vedação para a União Federal, os Estado, o 
Distrito Federal e os Municípios exercerem o direito subjetivo de legislar. Estas 
pessoas jurídicas de direito público estão proibidas de desencadear processo 
legislativo competente, para inserir no sistema enunciados normativos 
infraconstitucionais a partir dos quais construa-se norma tributária, cujo 
conseqüente prescreverá uma obrigação também tributária para pessoa física ou 
jurídica. 

 
Estão proibidas de obrigar, conforme classificação proposta por 

Norberto Bobbio que trata da modalização das normas que têm por objeto outras 
normas: “Se levarmos em consideração também as normas para a produção de 

                                                  
74 Nicola Abbagnano, Dicionário de Filosofia, p. 220. 

 75 As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, p. 109.  
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outras normas, devemos colocar, ao lado das imperativas, entendidas como 
comando de fazer ou não fazer, e que poderemos chamar de imperativas de 
primeira instância, as imperativas de segunda instância, entendidas como 
comando de comandar etc. Somente a consideração do ordenamento no seu 
conjunto nos permite aceitar a presença dessas normas de segunda instância. 

 
A classificação desse tipo de norma é muito mais complexa que a 

classificação das normas de primeira instância, para as quais havíamos falado 
de “tripartição” clássica em normas imperativas, proibitivas e permissivas. 
Podem-se distinguir em nove tipos: 

 
1) Normas que mandam ordenar (por exemplo: art. 34, parágrafo 2°, 

em que da Constituição, onde o constituinte ordena ao legislador ordinário 
formular leis que tornem obrigatória a instrução). 

 
2) Normas que proíbem ordenar (art. 27, parágrafo 4° em que da 

Constituição, onde se proíbe ao legislador impor a pena de morte). 
 
3) Normas que permitem ordenar (em todos os casos em que o 

constituinte entende não dever intervir a ditar normas sobre certas matérias, 
pode-se dizer que isso permite ao legislador ordenar. Por exemplo, o art. 32, 
parágrafo 2°, da Constituição, permite ao legislado r ordinário estabelecer 
normas relativas ao tratamento sanitário). 

 
4) Normas que mandam proibir (art. 18, parágrafo 2° da Constituição: 

o constituinte impõe ao legislador ordinário emanar normas proibitivas contra 
associações secretas). 

 
5) Normas que proíbem permitir (art. 22 da Constituição: ninguém 

pode ser privado por motivos políticos da capacidade jurídica, da cidadania, do 
nome). 

 
6) Normas que permitem proibir (a propósito do art. 40 da 

Constituição, que sanciona a liberdade de greve, pode-se observar que nem 
nele nem em outro se fala em liberdade de suspensão do trabalho; essa lacuna 
poderia ser interpretada como se o constituinte tivesse desejado deixar ao 
legislador ordinário a faculdade de proibi-la). 

 
7) Normas que mandam permitir (este caso coincide com o do número 

cinco). 
 
8) Normas que proíbem permitir (este caso coincide com o do número 

quatro). 
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9) Normas que permitem permitir (como a permissão é a negação de 
uma proibição, este é o caso de uma lei constitucional que negue a proibição de 
uma lei constitucional anterior)”76. 

 
De acordo com o acima exposto, entendemos que as normas de 

imunidade classificam-se dentre aquelas enquadradas no tópico 2 da proposta 
de Bobbio, ou seja, são normas que proíbem ordenar. No caso, as imunidades 
proíbem as pessoas jurídicas de direito público, apontadas no caput do art. 150 
da Carta de 1988, deflagrar o processo legislativo que resulte em enunciados 
relacionados a regras-matrizes tributárias, em cujos conseqüentes figurarão 
pessoas físicas ou jurídicas submetidas a certa prestação fiscal. 

 
Fazendo uma releitura de Aliomar Baleeiro, a limitação constitucional 

ao poder de tributar, constitui norma de imunidade que proíbe os referidos entes 
políticos dar andamento aos respectivos processos legislativos para determinar 
a criação de normas tipicamente tributárias. 

 
A hipótese e o conseqüente desta norma apresentam-se do seguinte 

modo: 
 
- Hipótese: se ocorrer o evento relativo à existência jurídica da União 

Federal, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 
 
Deve-ser 
 
- Conseqüente: a proibição dos mesmos para deflagrar o processo 

legislativo, cujos enunciados relacionem-se com a composição de regra-matriz 
tributária de imposto ou de taxa. 

 
Esclarecemos que incluímos as taxas por entender que além da 

vedação relativa aos impostos mencionados no inciso VI do art. 150 da 
Constituição Federal, temos de considerar também a proibição para instituição 
de taxas, prevista no inciso XXXIV do art. 5° do me smo Diploma Pátrio, o que, 
para nós, constitui-se numa norma de imunidade para as situações ali previstas. 

 
Portanto, sob o enfoque desta segunda perspectiva, o significado de 

imunidade como limitação constitucional de competência, é o de norma 
constitucional que veda o direito subjetivo dos referidos entes públicos de 
legislar sobre matéria tributária. 

 
Desta forma, embora no plano sintático assemelhe-se à regra de 

isenção, pois ambas apresentam estrutura hipotético-condicional, a imunidade 
está no nível constitucional, ao passo que aquela no infraconstitucional. 

                                                  
76 Teoria do ordenamento Jurídico, p. 47. O itálico é do autor. 

  



102 
 

No plano semântico, imunidade representa vedação ao direito 
subjetivo de legislar, enquanto a isenção significa o próprio exercício deste 
direito subjetivo de produzir enunciados normativos, por conta dos quais normas 
são criadas. 

 
No plano pragmático, ambas as normas juridicizam eventos que, pela 

causalidade jurídica, postos em norma individual e concreta, dão nascimento, 
respectivamente, às relações de imunidade e de isenção. 
 
IV.7 – Distinções entre Isenção, Alíquota Zero e Di ferimento 
 

Historicamente o problema da alíquota zero manifestou-se a partir da 
Constituição de 1967, com as alterações da Emenda n° 01/1969, conferindo ao 
Poder Executivo da União Federal, mediante a edição de decretos e conforme 
os limites legalmente estabelecidos, alterar as alíquotas e base de cálculo do 
imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados77. 

 
Tais dispositivos constitucionais levaram a doutrina a adotar posição 

praticamente unânime no sentido de que a redução da alíquota até o percentual 
zero (0%), representava fenômeno normativo bastante semelhante ao da 
isenção tributária, porquanto, em última análise, o crédito tributário deixaria de 
ser pago por inexistência de expressão economicamente considerável. Vejamos 
algumas dessas importantes posições. 

 
Américo Masset Lacombe, examinando a Constituição pretérita, 

sustentou: “A Constituição dá ao Poder Executivo (art. 21, V) o poder de alterar 
as alíquotas e as bases de cálculo do IPI, não havendo qualquer outro 
dispositivo que faculte a concessão de isenções independentemente de lei. 
Assim sendo, o Poder Executivo só poderá conceder isenções do IPI através de 
normas que neutralizem tais aspectos do mandamento da norma, vale dizer, que 
reduzam a zero ou alíquota ou a base de cálculo. Qualquer isenção concedida 
pelo Executivo que não seja desta forma será inconstitucional”78. 

 
Paulo de Barros Carvalho, concebe a alíquota zero como uma 

mutilação parcial do aspecto quantitativo do conseqüente da regra-matriz 
tributária, aproximando este fenômeno, assim, ao da isenção79. 

 
Valdir de Oliveira Rocha, por sua vez, ressaltando as várias 

características desse fenômeno, concebe-o: “Da alíquota zero se pode dizer 
que: a) não serve à quantificação de montante de tributo; b) não é renunciável; 

                                                  
77 “Art. 21. Compete à União instituir impostos sobre: I – importação de produtos estrangeiros, 
facultando ao Poder Executivo, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar-lhe as 
alíquotas ou as bases de cálculo; V – produtos industrializados, também observado o disposto 
no final do item I;”  
78 Revista de Direito Tributário, vol. 27/28, p. 129; grifos do autor.  
79 Curso de Direito Tributário, p. 333. 
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c) tem escopo de viabilizar alterações de alíquotas, atendidas as condições e os 
limites estabelecidos em lei, pelo Poder Executivo, em relação a determinados 
impostos (art. 153, parágrafo 1° da Constituição de  1988), no que se distingue 
da isenção (em sentido estrito), pois esta decorre da lei, enquanto a alíquota 
zero pode decorrer de ato do Poder Executivo ou de lei; d) quando decorrente de 
lei, há que se entender que o legislador quis aparelhar uma situação de exclusão 
do crédito do montante do tributo à possibilidade de – dada alíquota positiva pelo 
Poder Executivo, quando nos limites e condições em que possa fazê-lo – vir-se a 
ter determinação do montante do tributo por quantificação; e) em relação aos 
impostos (pode-se dizer, também, mais amplamente, em relação aos tributos) 
outros que não possibilitem alteração de alíquota por ato do Poder Executivo, a 
alíquota zero há que ser entendida como típica isenção (em sentido estrito), até 
porque o nome que se dê ao instituto não lhe confere, por si só, natureza 
jurídica”80. 

 
Por fim, da lavra do Geraldo Ataliba e Cléber Giardino, apuramos: “No 

caso, quando o legislador recorre a tal construção – consistente em imputar 
alíquota zero a uma determinada base de cálculo – o resultado final, 
objetivamente considerado, é a inexistência de débito tributário e, portanto 
(conseqüência lógica e inexorável), a ausência de relação jurídica obrigacional. 
Em síntese, nessas hipóteses, não há tributo a pagar, não se está diante de 
nenhum comando fixando comportamento tributário; não se tem nenhuma norma 
obrigando a tanto”81. 

 
Não obstante a acentuada tendência doutrinária de aproximá-la à 

isenção tributária, o Supremo Tribunal Federal adotou outra concepção, 
sustentando inexistir a apontada semelhança normativa82. 

Para a Corte Constitucional, o fenômeno da alíquota zero em nada 
modificaria a estrutura da regra-matriz tributária, dando inclusive condições de 
nascimento da respectiva obrigação tributária, cujo valor, porém, estaria 

                                                  
80 Determinação do Montante do Tributo, p. 136. 
81 ICM e IPI – Direito de Crédito – Produção de Mercadorias Isentas ou Sujeitas à Alíquota Zero, 
Revista de Direito Tributário, vol. 46, p. 73. A respeito desse assunto, pode-se consultar também, 
Walter Barbosa Correa, Incidência, Não-incidência e Isenção, co-edição IBDT Resenha 
Tributária; e Ives Gandra da Silva Martins, Informativo IOB – Estudos Jurídicos, 1985, p. 542. 
82 No julgamento do Recurso Extraordinário n° 81074 ( DJU 09.04.76 – RTJ 77/28), o Plenário, 
assim pronunciou-se: “ICM. Não importado isenção do imposto de importação a atribuição, a 
determinada mercadoria, na tarifa aduaneira, da alíquota ‘zero’, dela não resulta isenção do 
tributo estadual. Reexame da questão pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Recurso 
conhecido, mas não provido”. No julgamento do Recurso Extraordinário n° 81171 (DJU 
05.09.75), verificamos entendimento mais enfático: “Imposto sobre Circulação de Mercadorias. 
Importação. Alíquota Zero. Isenção Inexistente. A tarifa zero ou livre configura uma não-
incidência provisória do tributo. A importação de mercadorias sob regime de tal alíquota não 
implica, portanto, em isenção do imposto sobre circulação. Precedentes: Rex 76.284 e 81.074. 
Recurso extraordinário do Estado conhecido e provido”. Confira-se também RE 76.810 (DJU 
26.09.75); RE 79.471 (RTJ 77/285); RE 81.177 (RTJ 78/562); RE 81.172 (DJU 26.09.75); RE 
82.568 (DJU 19.09.75) e RE 82.570 (DJU 09.04.76). 
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reduzido a zero. Mantendo-se intacto o arcabouço da norma tributária, não 
haveria como sustentar sua semelhança ao fenômeno da isenção. 

 
Não nos parece justificável o entendimento da Suprema Corte, o qual 

inclusive, acabou por ser pacificado pelo Enunciado Sumular n° 576, vazado nos 
seguintes termos: 

 
“É lícita a cobrança do ICM sobre produtos importados sob regime de 

alíquota zero”. 
 
A solidificada posição do Supremo Tribunal Federal não aceitava, por 

exemplo, o pleito correspectivo à isenção do ICM, prevista no art. 1°, inciso VI, 
do Decreto-lei n° 406, de 31.12.68 83, quando houvesse a previsão de alíquota 
zero para o imposto de importação. 

 
Se retomarmos, todavia, o incontornável piso temático dos 

enunciados lingüísticos, no caso, dos enunciados da legislação 
infraconstitucional que instituem a alíquota zero, teremos condições de ver abrir 
à nossa frente dois caminhos semânticos, a partir dos quais perceberemos as 
razões pelas quais não há sustentação para a posição da Suprema Corte, em 
não admitir a equiparação entre os fenômenos da isenção e alíquota zero. O 
primeiro caminho nos levará ao encontro, novamente, dos conjuntos de objetos. 
O segundo, à repercussão existencial desses conjuntos. 

 
Fechando a compreensão apenas sobre tais enunciados inferimos 

que alíquota zero significa uma classe nula de objetos84, ou seja, uma classe 
cuja função proposicional não é atendida por nenhum objeto [Cx (x ≠ x)]. 

 
Abrindo-se o espectro de nossa análise verificamos que ao lado deste 

conjunto vazio encontram-se outros conjuntos de elementos, todos eles 
relacionados aos demais aspectos da regra-matriz tributária. 

 
Dizer a respeito da alíquota zero, portanto, carrega consigo o 

entendimento de que determinados eventos juridicizados pela hipótese daquela 
regra, embora valorados juridicamente pela base de cálculo, não apresentarão a 
cota-parte desta valoração, responsável pelo dimensionamento, também 
econômico-jurídico, da relação tributária. 

 
Diante de um conjunto desprovido de objetos, poderemos afirmar que, 

no plano existencial, não haverá a juridicização do aspecto econômico da 
relação tributária entre fisco e contribuinte. Não se instaura a relação tributária 

                                                  
83 A sua redação é a seguinte: “Art. 1° - omissis; Pa rágrafo 4° São isentas do imposto: VI a 
entrada de mercadorias cuja importação estiver isenta do imposto, de competência da União, 
sobre a importação de produtos estrangeiros”. Tal dispositivo, por ter sido editado sob a égide da 
Carta de 1967, não foi recepcionado pela de 1988, por força do seu art. 151, inciso III. 
84 Alfred Tarski, Introducción a la Lógica y la Metodologia de las Ciências Deductivas, p. 100.  
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prevista no conseqüente da regra-matriz, por inexistência de perspectiva 
jurídico-econômica da relação de crédito entre fisco e contribuinte. 

 
Ainda que se possa verificar, metodologicamente, a eficácia legal do 

evento jurídico tributário (a sua juridicização), não constatamos o respectivo 
efeito, a relação tributária. Não se opera, portanto, a causalidade jurídica85. 

 
Saliente-se, entretanto, que a inocorrência do fato-efeito, ou seja, a 

não concretização do conseqüente, não implica a desconstituição da regra-
matriz, enquanto norma geral e abstrata. Isto só se daria se a alíquota zero fosse 
aplicada a todo e qualquer evento conotado na hipótese, o que não 
consideramos no momento. 

 
Assim, dada a limitação semântica do conseqüente, estaria quebrada 

a regra tributária por força da implicação normativa que liga antecedente ao 
conseqüente. O primeiro é condição-suficiente do segundo; este, condição-
necessária do primeiro86. Assim, se não se dá o conseqüente, por que a relação 
fica desprovida da imprescindível avaliação econômica do evento, não se dá o 
antecedente. É implicação lógica. 

 
Mas, retomando o problema, cremos que a posição da Suprema Corte 

não se sustenta porque restringe sua análise somente à perspectiva das 
mutações havidas na regra-matriz tributária. Chega a tal conclusão por trilhar o 
mesmo itinerária daqueles que defendem ser do tipo de estrutura a norma de 
isenção, examinando-a sob o exclusivo enfoque da mencionada regra-matriz. 

 
Posta a análise nestes termos verifica-se apenas a classe vazia (da 

alíquota zero) que se estabelece em parte do conseqüente da regra tributária. 
 
Mas, frise-se, o estudo deste fenômeno dá-se restritamente, 

preocupando-se com as modificações operadas no âmbito de regra tributária. 
 
Cabe aqui, novamente, a assertiva que fizemos quando do tratamento 

da regra-matriz da norma de isenção, como norma de comportamento. 
 

                                                  
85 Lourival Vilanova, Causalidade e Relação no Direito, p. 40. 
86 Lourival Vilanova, As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, p. 53: “Em outras 
palavras, sem a norma vincular as duas proposições, elas estariam isoladas, ou ligadas por 
outros vínculos, formalmente necessários, ou empiricamente dados nos fatos aos quais as 
proposições se referem. É a norma mesma, é o direito positivo que institui o relacionamento 
entre descritor (hipótese) e o prescritor (tese). Agora, uma vez posta a relação lógico-formal, 
obedece às leis lógicas. Assim, se dá a hipótese, segue-se a conseqüência: se não se dá a 
conseqüência, necessariamente não se dá a hipótese (“se p, então q”), “se não-q, então não-
p”)”. 
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Não nos parece que a eliminação da dimensão econômica da relação 
de crédito tributário, autorize concluir a inexistência de um fenômeno jurídico 
correlato ao da regra tributária, qual seja, o da regra-matriz da alíquota zero. 

 
Igualmente ao que sucede no relacionamento entre as regras-

matrizes tributária e de isenção, dá-se no fenômeno da alíquota zero. Temos 
plenas condições de depreender significações contextuais e situacionais 
paralelas às significações dos enunciados que a colocam no ordenamento e, a 
partir daí, saturarmos os categoremas relativos a uma nova regra jurídica. 

 
O fenômeno, portanto, requer o estudo completo do relacionamento 

de ambas as regras jurídicas – a tributária e a da alíquota zero – e não somente 
daquela, como têm sido feito pela doutrina e jurisprudência. 

 
O aprofundamento desse estudo mostra também que, logicamente, 

inexiste distinção entre o fenômeno da regra de isenção e o da alíquota zero. 
Isenção denominamos a regra-matriz de comportamento, cujo antecedente 
juridiciza um evento isento e, no conseqüente, uma relação isencional, que 
confere ao contribuinte (credor nesta relação) o direito subjetivo de não cumprir 
a prestação tributária e, ao fisco (relação conversa, de débito isencional) o dever 
subjetivo de não exigir a prestação. 

 
A regra da alíquota zero em nada difere desta estrutura. A distinção 

está os enunciados temáticos por conta dos quais o intérprete inicia a busca das 
significações jurídicas capazes de preencher os seus categoremas (os da regra-
matriz). 

 
No caso, os enunciados apontam imediatamente para significados (de 

base) relacionados com o conseqüente da regra, particularmente aqueles 
relacionados à composição do aspecto quantitativo. Justapondo-se, todavia, os 
significados contextuais, teremos a saturação dos demais categoremas da regra 
jurídica da alíquota zero. 

 
Vê-se que, logicamente, o fenômeno é o mesmo ao da regra de 

isenção. 
 
Portanto, não há para a referida posição do Supremo Tribunal 

Federal. Enunciados normativos que se refiram à figura da isenção, mas 
apontem para o dimensionamento zero da perspectiva econômica de um certo 
evento, estarão indicando o fenômeno da alíquota zero, embora expressamente 
diga respeito à isenção. 

 
Assim, considerado o plano normativo destas duas regras, vemos que 

poderá haver a identidade de fenômenos, se acaso um enunciado normativo 
fizer menção à isenção, mas dispuser sobre a alíquota da relação jurídica, razão 
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pela qual, sob este prisma, não se nos apresenta sustentável a referida posição 
da Suprema Corte. 

 
Distinção que entendemos cabível em relação a tais fenômenos, 

refere-se exclusivamente ao processo de produção dos enunciados que digam 
respeito à regra de isenção e os que se refiram à da alíquota zero, porquanto no 
caso das isenções tais enunciados deverão decorrer, apenas e tão-semente, de 
processo legislativo típico, originado de órgãos legislativos tais como Congresso 
Nacional, Assembléias Legislativas ou Câmaras Municipais. 

 
No tocante à alíquota zero, os respectivos enunciados decorrerão da 

conjugação de um anterior processo legislativo típico que demarque a posterior 
atuação do Poder Executivo e, posteriormente, a própria atuação deste poder. 

 
Portanto, a diferença está não necessariamente no fenômeno em si, 

até porque aludimos que poderá ocorrer a identidade entre a isenção e a 
alíquota zero. A distinção que pregamos situa-se nas normas que deflagram o 
processo de produção dos enunciados atinentes à isenção e à alíquota zero. A 
hipótese da norma relativa à isenção, prevê como suporte fático suficiente a 
atuação de qualquer um daqueles órgãos legislativos, dependendo da pessoa 
jurídica de direito público em tela. 

 
No caso da alíquota zero, a hipótese da respectiva norma prevê como 

suporte fático suficiente enunciados derivados de um anterior processo 
legislativo, que demarcarão a atuação posterior do Poder Executivo, para tratar 
da alíquota. 

 
Vejamos, agora, a figura do diferimento. 
 
A doutrina que se debruçou sobre este tema tem afirmado que o 

diferimento ora assume o perfil de isenção, ora de não-incidência ou mesmo de 
substituição tributária. 

 
Geraldo Ataliba e Cléber Giardino apresentam-no como figura 

semelhante à da não-incidência: “Os efeitos do diferimento, são, pois, iguais aos 
da isenção ou outras formas de não incidência: por virtude de seu mecanismo 
essas operações – tendo por objeto sucata, leite etc. – não são tributadas. Logo, 
a ele (o diferimento) se deve aplicar o mesmo regime (que reconhece a força 
jurídica do direito ao crédito, por ser este direito constitucional) dos casos de não 
incidência”87. 

 
Sacha Calmon Navarro Coelho molda-o como espécie de substituição 

tributária, ao dizer que “o diferimento não constitui instituto autônomo. 

                                                  
87 ICM – Linhas Mestras Fundamentais – o Diferimento, Revista de Direito Tributário, vol. 23/24, 
p. 133.  
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Caracteriza, quase sempre, a chamada “substituição tributária”, na terminologia 
de Rubens Gomes de Souza, mas com o temperamento de que dita substituição 
é “meramente econômica”, porque o substituto tributário, em termos jurídicos, 
não substitui ninguém. É sujeito passivo direto de fato gerador alheio (a dívida, 
note-se, é sua, e não alheia). Esta distinção é fundamental, pena de não se 
entender o diferimento. Operamos uma alteração no entendimento da “sujeição 
passiva indireta”, tributária, vincando a idéia de que a substituição tributária não 
implica em momento algum substituição de sujeitos passivos, categoria 
estritamente jurídica”88. 

 
Marçal Justen Filho, entretanto, não aceita a assemelhação feita por 

Sacha Calmon, pois sustenta que o que ocorre no diferimento é o fenômeno da 
não-incidência. Ouçamo-lo: “E isso porque o diferimento  importa subsunção do 
pagamento da prestação à ocorrência de um fato futuro e incerto: nova operação 
relativa à circulação da mesma mercadoria. A substituição envolve, 
exclusivamente, a alteração do sujeito passivo. Análise das circunstâncias 
jurídicas demonstra que, antes de verificada ova operação relativa à circulação 
da mesma mercadoria, inexiste débito ou relação tributária. Isso comprova que o 
diferimento se insere dentro da categoria da não-incidência. Somente haverá 
fato imponível se e quando ocorrer uma operação relativa à circulação da 
mercadoria, subseqüentemente àquela sujeitada ao regime do diferimento”89. 

 
Já Clélio Chiesa90 entende o diferimento como norma de isenção, na 

concepção doutrinária segundo a qual seria uma norma de estrutura 
parcialmente deformadora da regra-matriz tributária. 

 
O Supremo Tribunal Federal adota a posição de que o diferimento 

assumiria feição de substituição tributária, liberando da respectiva obrigação o 
contribuinte originário, para exigi-la do substituto91. 

 
Em nossa opinião, não obstante a figura tenha recebido tratamentos 

diversos tanto na doutrina, quanto no direito posto, o diferimento deverá ser 

                                                  
88 ICM Competência Exonerativa, p. 106. 
89 Sujeição Passiva Tributária, p. 355.  
90 Sistema Constitucional Tributário – ICMS, p. 177; dissertação de Mestrado apresentada em 
1995.  
91 No julgamento do Recurso Extraordinário n° 111.427 -4/SP, Relator Min. Oscar Corrêa, 
publicada no DJU I, de 22.09.89, p. 14.833, a Segunda Turma assim decidiu: “ICM. Diferimento. 
A imunidade ou a isenção de que goza a circulação posterior não se comunica à anterior, que 
não era objeto de um ou de outra. O diferimento nada mais é do que o adiamento da cobrança 
da cobrança do imposto já devido. Essa cobrança, ao invés de ser exigida do contribuinte de 
direito (fornecedor da matéria-prima), o é do contribuinte de fato (o industrial a quem a matéria-
prima é vendida), que se torna responsável pela obrigação tributária. Por isso, quando há 
imunidade ou isenção quanto a imposto relativo à operação de que o industrial é o contribuinte 
de direito, tal imunidade ou isenção se adstringem a essa operação, não se comunicando à 
anterior, que não era objeto da imunidade ou de isenção, e que, se não houvesse o diferimento, 
obrigaria o fornecedor da matéria-prima a recolher o imposto devido. Recurso extraordinário não 
conhecido”. 
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concebido como postergação da relação jurídica tributária e, via de 
conseqüência, do exercício do dever subjetivo de prestar a ela vinculado. 

 
Haveria, assim, a incidência da hipótese legal sobre o suporte fático 

suficiente, dando ensejo ao fato jurídico. Porém a relação jurídica imputada ao 
fato, e seus respectivos efeitos, ficariam postergados para momento posterior. 

 
Considerando que, gramaticalmente, diferimento significa um 

substantivo derivado92, oriundo do verbo diferir, cujo sentido é o de adiar, 
procrastinar, retardar93, deverá, então indicar a classe de objetos cuja função 
seja a de postergar algo. Transposta esta definição para o campo jurídico, 
diferimento conota a classe de normas que atendem à função de postergação da 
relação jurídica e respectivos efeitos. 

 
Não podemos admitir, nesta classe, a tese da procrastinação do fato 

pela eventual não ocorrência de alguns de seus elementos, no caso o elemento 
temporal, porque aí o próprio fato não se constituiria. Não se trataria da 
postergação, mas de inocorrência do fato, ou melhor, de apenas um suporte 
fático insuficiente para receber o tratamento legal da hipótese normativa. Não se 
teria, portanto, classe de objetos normativos. 

 
Quando sustentamos que o diferimento implica postergação do 

momento em que passam a ser gerados os efeitos da relação jurídica, assim o 
fazemos com apoio em doutrina que trabalha o tempo como fenômeno jurídico, 
não exclusivamente atrelado à composição do suporte fático do fato jurídico. 

 
Pontes de Miranda, tratando sobre a topologia dos fatos, assevera: 

“Os fatos (atos, acontecimentos, estados) são no tempo e no espaço.Têm data e 
têm lugar. Há “momentos” e “tratos de tempo” que são assaz relevantes para o 
direito: a) o tempo em que ocorre cada um dos fatos em que consiste o suporte 
fático; b) o tempo em que se compõe o suporte fático; c) o tempo em que a regra 
jurídica é editada e, pois, só outra regra jurídica a derrogaria, ou ab-rogaria; d) o 
tempo em que se dá a incidência da regra jurídica sobre o suporte fático, que é o 
tempo em que o fato, ou fatos, que o compõem, se tornam fatos jurídicos; e) o 
tempo, ou tempos, em se opera (desde e até quando) a eficácia do fato jurídico; 
f) o tempo em que se extinguem os efeitos do fato jurídico; g) o tempo em que o 
fato jurídico deixa de ser jurídico, inclusive o suporte fático ou por ter deixado de 
ser suficiente, ou por ter deixado de ser, ou por já ter deixado de ser a regra 
jurídica que o fazia jurídico”94. 

 
Encontramos também a posição de Oswaldo Aranha Bandeira de 

Mello, trabalhando o tempo enquanto cláusula termo integrante do ato-fato 
jurídico: “O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. 

                                                  
92 Gramática Metódica da Língua Portuguesa, p. 86. 
93 Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa, p. 264. 
94 Tratado de Direito Privado, tomo I, p. 29. O itálico é nosso. 
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Por conseguinte, praticado o ato jurídico, o direito que dele adveio se integra no 
patrimônio da pessoa interessada, isto é, se estabelece, a seu favor, a aquisição 
do direito. O seu exercício, porém, pelo respectivo titular, só poderá ocorrer com 
a efetivação do evento futuro e certo, a que se subordinou. Portanto, o termo 
inicial, ou suspensivo, não impede o nascimento de direito, mas retarda o seu 
exercício”95. 

 
Na mesma linha, constatamos Lourival Vilanova: “Muitas vezes, a 

eficácia não se dá desde logo, não é eficácia imediata. Fica protraída para mais 
adiante, para um futura certo e determinado. Ou, então, a eficácia é imediata, 
mas cessará em futuro certo e determinado. A cláusula que subordina, nos dois 
casos, a eficácia dos fatos jurídicos anteriores a uma determinação temporal é a 
cláusula-termo. A cláusula, como cláusula, está no plano conceptual normativo. 
O tempo-fato, que a verifica, está no plano da realidade. O fato-tempo, se está 
qualificado pela hipótese fática, e produz efeitos, é então, um fato jurídico (em 
sentido estrito, como fato natural). O efeito do fato jurídico temporal, é 
determinar a eficácia do ato jurídico, fazendo-a começar, ou fazendo-a cessar, 
se já começara antes. Em outras palavras, o efeito do tempo no termo, é 
provocar o efeito do ato jurídico, ou fazê-lo deter-se”96. 

 
Transpostos estes fundamentos para a perspectiva da norma jurídica, 

vê-se que o tempo, enquanto fenômeno jurídico, poderá, dentre outros modos, 
intervir diretamente na constituição do suporte fático do fato jurídico, ou mesmo 
no momento a partir do qual dar-se-ão os efeitos de tais fatos jurídicos, as 
relações jurídicas. 

 
Para nós, o diferimento enquadra-se justamente nesta segunda 

possibilidade. O tempo, jurídico, subordina os efeitos da relação jurídica para 
momento superveniente. Este tempo, tratado na hipótese normativa, não se 
refere ao tempo no fato, mas ao tempo da relação jurídica. 

 
Estamos ciente, todavia, que não é desta forma que muitos 

dispositivos da legislação tributária referem-se ao diferimento. Tratam-no, na 
maioria das vezes, como típico fenômeno de não-incidência, ou incidência, ou 
incidência com permissivo fraco, segundo concepção que defendemos no 
presente trabalho. Mas sendo assim, não será o caso de nominar o respectivo 
fenômeno como diferimento. Vejamos alguns exemplos. 

 
É o caso previsto no art. 399 do Decreto n° 31.118/ 91, que 

regulamenta o ICMS no Estado de São Paulo, segundo o qual o “lançamento do 
imposto incidente nas sucessivas operações internas com energia elétrica, 
desde a importação ou produção, fica diferido para o momento em que ocorrer 
sua entrega para o consumidor neste Estado”. 

                                                  
95 Princípios Gerais do Direito Administrativo, vol. I, p. 518. 

 96 Causalidade e Relação no Direito, p. 36. O itálico é nosso.  
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Não se trata neste dispositivo do aspecto temporal da hipótese de 

incidência da norma do ICMS, relativa às operações com energia elétrica. Por se 
referir a lançamento do imposto, entendemos que é a relação jurídica que fica 
postergada para momento ulterior; não se trata do tempo no fato, mas do tempo 
de produção de efeitos da relação jurídica. 

 
Em nossa concepção, portanto, diferimento deve indicar apenas a 

figura da cláusula temporal que subordina os efeitos da relação jurídica para 
momento posterior, porquanto nos demais casos em que o tempo pe 
componente do suporte fático, temos fato e relação jurídica operando os 
respectivos efeitos. A exclusão do tempo, neste último caso, indica ser o 
fenômeno da isenção, por conta da fixação do aspecto temporal da hipótese 
normativa. 
 
IV.8 – Distinções entre Isenção e Remissão 
 

O Código Tributário Nacional não traz capítulo específico sobre a 
remissão, havendo somente a previsão no seu art. 156, inciso IV que, por ela, 
implementa-se um dos meios de extinção do crédito tributário. 

 
O exame, entretanto, da normatividade subjacente ao texto do 

Diploma Tributário leva o intérprete a localizar o efetivo fenômeno normativo da 
remissão e distingui-lo da isenção. 

 
Este fenômeno, tanto quanto os demais já submetidos a este trabalho, 

inaugura-se pela Legalidade, de acordo com o previsto no art. 146, inciso III, 
alínea c da Carta de 1988. São os enunciado normativos devidamente inseridos 
no sistema do direito positivo que dão margem para a configuração da norma de 
remissão. 

 
Souto Maior Borges a define como: “A remissão de débitos beneficia 

pessoas para as quais já existe a obrigação. Não se deve, pois confundir 
remissão e isenção de tributo porque nesta inexiste obrigação a ser extinta, 
diversamente daquela, que alcança, como um posterius, débito já constituído e, 
portanto, exigível”97.    

 
Precisaremos a lição do mencionado mestre. Enquanto a hipótese da 

norma de isenção aponta para a ocorrência de um evento futuro, cujas 
propriedades estavam conotadas na hipótese da regra tributária, até que se deu 
sua inserção no ordenamento, a hipótese da regra de remissão descreve como 
suporte fático ou um evento passado ainda não constituído em fato jurídico, ou 
este próprio fato jurídico quando já constituído que, no caso, será a relação 
jurídica tributária, cuja prestação inadimplida será remitida. Quando a hipótese 

                                                  
97 Isenções Tributárias, p. 174.  
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descrever aquele evento, sua constituição em fato jurídico dar-se-á no enunciado 
protocolar da norma de remissão individual e concreta. 

 
O conseqüente da regra de remissão, por seu turno, prescreverá a 

extinção da relação tributária. 
 
Assim, vigente a remissão, sua aplicação provocará a emissão de 

enunciado referente a norma individual e concreta, cujo antecedente acusará o 
fato jurídico relação tributária e o conseqüente a relação de remissão que, no 
cálculo das relações, anulará a mencionada relação tributária. Produz-se no 
plano normativo, com este mecanismo, um conjunto vazia de elementos, que se 
refere à inexistência de relações tributárias no plano dos fatos jurídicos. Segundo 
tal perspectiva normativa, assim ocorre a extinção do crédito tributário de que se 
trata o mencionado art. 156, inciso IV do Diploma Tributário. 
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V – As Isenções, suas Espécies e Questões Correlata s 
 
V.1 – As Isenções e os Acordos Internacionais 
 

Afigura-se-nos aqui um dos temas que mais exigiram da doutrina e 
jurisprudência.  

 
Versa sobre a melhor compreensão do art. 98 do Código Tributário 

Nacional e sua compatibilização com artigos 49, inciso I e 84, inciso VIII, ambos 
da atual Carta Política1. Em outras palavras, a questão que se põe é saber se 
acordos internacionais celebrados pelo Brasil, que tratem de isenções tributárias, 
já seriam suficientes para produzir efeitos junto ao ordenamento pátrio, 
revogando a legislação interna, tal como indicado no art. 98, do CTN. 

 
Renomados juristas divergem sobre a melhor resposta a tal pergunta, 

embora no direito internacional haja previsão de que os acordos estrangeiros 
devam prevalecer sobre as regras de ordenamento nacional2. 

 
De um lado, acolhendo a corrente monista, Alberto Xavier assevera: 

“O tratado tem eficácia imediata na ordem interna, logo que revestido da 
publicidade devida, mediante publicação no Diário Oficial. A consagração 
constitucional de um processo de ratificação dos tratados não comporta o que se 
poderia chamar um “específico instrumento de introdução” na ordem jurídica 
interna das normas deles constantes (cfr., de novo, de um lado, os artigos 21°, I, 
84°, VKKK, 49°, I; e, de outro, os artigos 5°, pará grafo 2°, 109°, III da 
Constituição Federal) revela que é monista a solução adotada pelo direito 
brasileiro quanto à vigência interna do direito internacional”3. 

 
Suportando a corrente dualista, encontramos Pontes de Miranda, para 

quem: “Os tratados, convenções ou acordos internacionais, de que falamos são 
celebrados pelo Presidente da República, que os tem de submeter ao Congresso 
Nacional. Antes de tal aprovação ou resolução definitiva, os poderes que têm os 
Embaixadores, ordinários e extraordinários, e os Ministros plenipotenciários e 
Encarregados de Negócios apenas empenham o ato do Poder Executivo, e não 
criam a obrigação de ser mantido o que se assinou independentemente de 
resolução definitiva do Poder Legislativo. A simples aprovação das escolhas de 
Embaixadores e Ministros do Poder Legislativo. Não há dispensar-se. Quando 
algum tratado, convenção, ou acordo, é firmado por embaixador, o Presidente da 

                                                  
 1 Devemos notar que na verdade tal discussão surgiu ainda na vigência da Constituição Federal 
 de 1967 (arts. 44, inciso I, e 81, inciso X), mas que pode ser transportada para a presente, haja 
 vista a similaridade entre os seus dispositivos e a recepção do CTN pela de 1988.   

2 Apud Luís Eduardo Schoueri, Direito Tributário Atual, vol. 13, p. 126. 
3 Direito Tributário Internacional do Brasil, p. 105. Alinhando-se a esta posição, encontramos 
Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro, p. 364, e Hely Lopes Meirelles, Estudo sobre o 
GATT, Revista de Direito Público, vol. I, pp. 67/68. 
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República tem de ratificá-lo. A ratificação é o passo para a aprovação ou a 
desaprovação pelo Congresso Nacional”4. 

 
Acompanhando Pontes, Souto Maior Borges afirma: “A ratificação é a 

aprovação dada ao tratado ou convênio pelos órgãos internos competentes para 
vincular ao Estado. Em  princípio, a competência para estabelecer o regime 
jurídico da ratificação está instituída pelo direito público interno do Estado 
interessado. Vejamos, pois, como a matéria está regulada no direito brasileiro. A 
Constituição de 1967 outorga competência provativa ao Presidente  da República 
para celebra tratados, convenções e atos internacionais ad referendum do 
Congresso nacional (art. 83, item VIII) e atribui competência exclusiva ao 
Congresso nacional para resolver definitivamente sobre os tratados celebrados 
pelo Presidente da República (art. 47, item I). Nessas condições as isenções 
tributárias decorrentes de tratados ou convenções internacionais, celebrados sub 
spes rati, não poderão afetar o regime interno da tributação, antes de serem 
ratificadas. A eficácia ou o efeito jurídico especial da ratificação consiste em 
transformar o convênio em norma de direito interno”5. 

 
Esta última posição, aliás, foi expressamente acolhida pelo Supremo 

Tribunal Federal não só nas Súmulas n°s 87 e 88, mas também em outras 
decisões mais recentes6.  

                                                  
4 Comentários à Constituição de 1967, tomo III, p. 105.  
5 Isenções Tributárias, p. 204. Neste sentido também, Aurélio Pitanga Seixas Filho, Teoria e 
Prática das Isenções Tributárias, p. 43, e Antonio Roberto Sampaio Dória, Da Lei Tributária no 
Tempo, p. 41. Interessante também conferir Geraldo Ataliba, Convênios Interestaduais, Revista 
de Direito Público, vol. 67, p. 47: “Como só o estado (no caso do Brasil, o Estado Federal), é 
sujeito de direito internacional, só ele é obrigado pelos contratos que firmar. Todos os demais 
são, perante esses tratados, terceiros a quo. Inclusive os Estados Federados, os Municípios, os 
cidadãos etc. Daí que os tratados que, reflexamente, atingem os interesses tributários de 
Estados e Municípios, inobstante devam ser por estes respeitados – em homenagem `a 
responsabilidade da União no plano internacional – engendram direitos de indenização a serem 
suportados pela União. É que não pode ela, em matéria que constitucionalmente não lhe 
compete, obrigar, para efeitos externos, pessoas que não lhe são subordinadas, v.g., os Estados 
e os Municípios). Por isso e por força do princípio geral da legalidade (art. 153, parágrafo 2°) os 
privados só são compelidos pelos decretos legislativos que dão aprovação aos tratados 
internacionais. Devem obediência, pois ao ato do Congresso e não ao próprio tratado. Este, 
obviamente, só obriga pessoas dotadas de capacidade jurídica de direito internacional público 
(estados e organizações internacionais: ONU, OEA, NATO, OCDE, etc)”. 

 6 Vazadas os seguintes termos: Súmula 87: “Somente no que não colidirem com a Lei n° 3.244, 
 de 14 de agosto de 1957, são aplicáveis acordos tarifários anteriores”; Súmula 88: “É válida a 
 majoração da tarifa alfandegária, resultante da Lei n° 3.244, de 14 de agosto de 1957, que 
 modificou o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), aprovado pela Lei n° 
 313, de 30 de junho de 1948”. Confira-se também concessão de medida liminar proferida na 
 Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1347-5/DF (DJU I, 01.12.95, p. 41.685) e Despacho do 
 Min. Celso de Mello, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1479-0/RS (DJU I, 02.08.96, p. 
 25.790), no qual aporta extensa doutrina e precedentes da Suprema Corte, inclusive do Plenário. 
 Interessante também conferir decisão da 2ª Turma desta Casa que, julgando o Hábeas Corpus n° 
 73044-2/SP (DJU I, 20.09.96, p. 34.534), não aceitou a prevalência das disposições do art. 7°, n° 
 7, do Pacto de São José da Costa Rica – que prevê que “ninguém deve ser detido por dívida” – 
 sobre o enunciado do art. 5°, inciso LXVII, cuja r edação é: “não haverá prisão civil por dívida, 
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Firmou-se o entendimento, portanto, de que os tratados internacionais 

não produzem efeitos imediatos, vinculando a interpretação do art. 98 do Código 
Tributário Nacional, no sentido de ser necessária a produção de norma interna 
para integrá-la ao ordenamento. 

 
Não obstante o consagramento perante a Suprema Corte da tese 

defendida por esta última corrente (dualista), cabem ainda alguns argumentos 
sobre sua procedência. 

 
Parece-nos forte a corrente sufragada por nosso Tribunal 

Constitucional, por trazer consigo o reconhecimento do critério de 
pertinencialidade7 das normas a um determinado ordenamento jurídico. Em 
outras palavras, prevaleceu para aquele Tribunal o critério de validade normativa, 
segundo o qual norma somente passa a ser jurídica, portanto, pertencente ao 
sistema nacional, quando decorrente de processo de produção normativo 
conforme com as regras internas do ordenamento. Este processo de produção 
requer, assim, como suporte fático suficiente o evento relativo ao tratado 
assinado pelo Presidente da República, mais o fato atinente ao processo 
legislativo interno. O produto deste processo de produção serão os enunciados 
legislativos internos, a partir dos quais as autoridades competentes configurarão 
as normas de isenção, cujo conteúdo material poderá até mesmo coincidir com 
aquele vertido nos enunciados do tratado celebrado. 

 
É sob tal enforque que interpretamos os enunciados constitucionais 

em tela, principalmente os que prevêem que compete ao Congresso Nacional 
resolver definitivamente sobre tratado8. Em termos jurídico-fenomenológicos, 
resolver é inserir norma no sistema (interno)9, qual seja, o processo legislativo 
(meio executado pelo Congresso nacional (órgão completo, fracionado em dois 
outros órgãos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal), produzindo 
enunciados normativos específicos e determinados, quais sejam, instrumentos 
introdutórios de normas, comumente denominados de decreto legislativo (art. 59, 
inciso VI)10. 

                                                  
 salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a 
 do depositário infiel”. Especificamente sobre a não-prevalência dos tratados em face da 
 legislação interna posterior, consultar Recursos Extraordinários n° 80.004 (RTJ 83/809) e n° 
 109.173 (RTJ 121/170). 

7 Lourival Vilanova, As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, p. 217: “De um só 
membro ou elemento, ou de vários membros ou elementos, um conjunto não se constitui sem 
critério-de-pertinência... Sendo o Direito positivo conjunto de normas cujas expressões 
simbólicas e formalizadas são proposições, há critério que autorize a incluir tal ou qual 
proposição como elemento do conjunto”. 
8 Artigo 49, inciso I, CF/1988. 
9 Lourival Vilanova, As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, p. 237. 
10 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Do Processo Legislativo, p. 193: “Em certas matérias, 
porém, da competência exclusiva do Congresso, na Constituição de 1946 enunciadas no art. 66, 
excluída a sanção, e conseqüentemente o veto presidencial, o decreto legislativo era o próprio 
ato de disposição, perfeito e acabado, pelo qual o titular da competência a fazia valer. A mesma 
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Distintas, pois, as normas. Uma internacional, outra interna. Distinto, 

ainda, será o tratamento ab-rogante de cada norma. Certamente a interna, por 
pertencer ao sistema pátrio, sujeitar-se-á às regras do parágrafo 1°, do art. 2°, da 
Lei de Introdução ao Código Civil. Também o exame de constitucionalidade, pois 
ao Supremo Tribunal Federal somente compete declarar a inconstitucionalidade 
de norma pertencente ao sistema nacional11. 

 
Desta feita, isenções estabelecidas em acordos internacionais 

carecem de validade, de pertinencialidade ao ordenamento brasileiro, ou seja, 
não se consideram normas jurídicas internas, enquanto não sucedidos tais 
procedimentos legislativos. 

 
V.2 – As Isenções Condicionadas ou Relativas 
 

Outro tema que tem despertado grande interesse na doutrina nacional 
e dado margem a vários incursionamentos ao Judiciário, diz respeito ao 
enquadramento normativo das denominadas isenções condicionadas. 

 
Vejamos, primeiramente, os dispositivos da legislação de regência. 
 
Prevê o artigo 178 do Código Tributário Nacional, o seguinte: 
 
“Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função 

de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer 
tempo, observado o disposto no inciso III, do art. 104”12. 

 
A doutrina não discrepou sobre a definição das isenções 

condicionadas, havendo pacífico entendimento no sentido de que são elas 

                                                  
lição parece valer para a atual Constituição. Nesta, a expressão decreto legislativo refere-se à 
segunda das acepções acima indicadas. É o que confirma a lição de Pontes de Miranda: 
“Decretos legislativos são a s leis a que a Constituição não exige a remessa ao Presidente da 
República para a sanção (promulgação ou veto). Ora, sobre as matérias de competência 
exclusiva do Congresso, arroladas na atual Constituição pelo art. 49, não cabe a normatividade 
abstrata característica da lei propriamente dita. De fato, os incisos do art. 49 atribuem ao 
Congresso o resolver, o autorizar ou permitir, o aprovar ou suspender, o mudar, o fixar, o julgar, 
e só a menção desses verbos já mostra que se está em face de questões sobre as quais o 
constituinte quis deixar a decisão última ao Congresso, especialmente as formas de fiscalização 
do Poder Executivo”. 
11 Constituição Federal de 1988, art. 102, inciso III, alínea b. Neste sentido, José Francisco 
Resek, Direito dos Tratados, p. 385. 
12 O referido inciso III, do art. 104, prevê: “Art. 104 entram em vigor no primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que ocorra sua publicação, os dispositivos de lei, referentes a impostos 
sobre o patrimônio ou a renda: III – que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser 
de maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no art. 178”. 
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onerosas ou bilaterais, pois provocam no patrimônio do destinatário um 
específico ônus, para que, ao depois, o mesmo usufrua o benefício fiscal13. 

 
Haveria, então, uma troca de interesses entre beneficiário e Poder 

Público. 
 
A jurisprudência também acompanhou a tese da onerosidade das 

isenções14. 
 
Surpreende o método escolhido para classificar15 tais isenções, pois 

baseado em critério evidentemente econômico, qual seja, de que o beneficiário 
deveria ter seu patrimônio onerado. 

 
Ora, a partir do momento que se elege tal critério, o intérprete salta 

fora do seu objeto cognoscente, que deve ser apenas o fenômeno normativo, 
para ingressar em outras esferas irrelevantes para o exame do ordenamento 
jurídico16.  

 
Se há ou não repercussão econômica, se a pessoa física ou jurídica 

arcará com custos ou gastos para a concretização do suporte fático suficiente, 
relativo à hipótese da norma de isenção, é algo que, decididamente, não 
interessa ao hermeneuta, quando dedicado ao exclusivo exame das regras 
normativas. 

 
Não há de ser relevante os custos ou gastos do beneficiário, mas sim 

a concretização ou não do mencionado suporte fático suficiente, tal qual vertido 
na hipótese da regra-matriz da isenção tributária. 

 
Lembremos que há enorme distância entre os debates legislativos, 

nos quais apuram-se os fatos sociais que serão eleitos para compor a regra da 
isenção, e a regra mesma, já devidamente inserida no ordenamento, conotando 
a superveniente concretização dos eventos jurídicos isentos17. 

                                                  
13 Consulte-se: Roque Antonio Carrazza, Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 346; 
Seabra Fagundes, Revogabilidade das Isenções Tributárias, Revista de Direito Público, vol. 58, 
p. 01; Pedro Luciano Marrey Júnior, Revista de Direito Público, vol. 25, p. 170; Rubens Gomes 
de Sousa, Revista de Direito Público, vol, 13, p. 119; Souto Maior Borges, Isenções Tributárias, 
p. 237;e Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, vol. I, p. 290.  
14 Confira-se:Embargos de Declaração no Recurso Especial n° 33.542-4/PE (STJ – 1ª Seção – 
DJU I, 20.05.96); Recurso Ordinário n° 89.01.01698- 2/AM (TRF – 1ª Região – 3ª Turma – DJU I, 
09.04.90); Recurso Extraordinário n° 116.848-0/SP ( STF – 1ª Turma – DJU I, 20.04.90) e a 
Súmula 544 do STF. 
15 “Toda classificação depende do critério, conotativo ou denotativo, escolhido”, Lourival 
Vilanova, Causalidade e Relação no Direito, p. 89, nota 3. 
16 Pontes de Miranda, Sistema de Ciência Positiva do Direito, tomo I, p. 21. 
17 Ensina Lourival Vilanova, Sobre o Conceito do Direito, p. 13, que a realidade “é sempre mais 
rica em determinação que o seu correspondente conceito, e este mais pobre que a intuição 
dessa realidade. Da multiplicidade de coisas, fenômenos, propriedades, atributos, relações, o 
conceito escolhe alguns. Tem ele função seletiva do real”. 
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Ver-se-á em tópico abaixo, atinente à constituição do fato jurídico 

isento, que o contribuinte, ao pleitear o reconhecimento de uma isenção 
condicionada, não demonstra os gastos ou custos incorridos, ou qualquer 
afetação econômico de seu patrimônio, mas sim que sua conduta realiza os 
critérios de identificação do suporte fático previsto na norma de isenção, a partir 
dos quais ter-se-á o fato jurídico isento e, por decorrência da causalidade 
jurídica, a relação jurídica de isenção entre tal contribuinte e o fisco. 

 
Ainda que se admita a possibilidade de uma regra de isenção conotar 

gastos por parte do contribuinte, sua comprovação há de ser encarada pelo 
enfoque normativo, porque o referido gasto, à medida que enquadrado 
normativamente, tornar-se-á fato, fato jurídico isento. 

 
Assim, quando diante de tais regras de isenção, importa notar quais 

os elementos exigidos para a constituição do fato jurídico isento e não eventual 
reciprocidade entre Poder Público e particular, abandonando-se, assim, a 
mencionada perspectiva econômica para definir o fenômeno jurídico da isenção. 

 
Por isso, somos levados a crer no equívoco da tese sustentada por 

Antonio Berliri, que aponta casos “em que, condicionando á manifestação de 
vontade do contribuinte a aplicação de regime particular, a lei pode: 

 
a) conceder isenção completa (total), redução da base de cálculo ou 

da alíquota do tributo, relativamente a uma determinada destinação dos bens ou 
atividades; hipótese em que a vontade de destinar os bens a um uso beneficiado 
pela exoneração fiscal determina a aplicação de um tributo menor”18. 

 
Com efeito, nestes casos aventados o relevante é o dado objetivo da 

destinação dos bens, fato concreto e apreciável lingüisticamente pelo direito, e 
jamais a vontade do particular. 

 
No campo específico em análise, tal critério volitivo é estranho ao 

conhecimento científico do jurista por privilegiar o intra-subjetivo. Acaso adotado 
insere-o no domínio da psicologia19. 

 
Frise-se, ao direito interessa a objetivação do referido dado 

fenomênico. Se a concretização da destinação dos bens corresponder aos 
critérios hipoteticamente descritos na regra de isenção, então é isso e somente 
isso que fará desencadear o fenômeno da juridicização do evento. 

 

                                                  
18 Apud Souto maior Borges, Isenções Tributárias, p. 261. 
19 Nicola Abbagnano, Dicionário de Filosofia, p. 776: “A disciplina que tem por objeto a alma ou a 
consciência ou os eventos característicos da vida animal e humana, de tal forma que tais 
eventos sejam em seguida caracterizados com o fim de determinar sua natureza específica”. 
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Cabe, portanto, uma releitura da doutrina que sustenta que as 
isenções condicionadas (suspensivas ou resolutivas) dependeriam de um fato 
acessório20 que se agregaria ao fato principal, o fato isento. A tese apega-se à 
classificação dos fatos jurídicos em complexos e instantâneos, já superada21. 

 
Tal classificação é equivocada porque tenta empreender ao fenômeno 

normativo características pertinentes ao mundo existencial. Classifica o dever-
ser a partir de propriedades do ser. A complexidade do suporte fático suficiente 
adviria de vários atos praticados pelo particular, simultâneos ou não, ao final dos 
quais ter-se-ia um fato complexo. A complexidade, vê-se, atrela-se à reunião dos 
atos executados pelo particular. 

 
Ora, se o particular realiza apenas um ato, uma dezena, uma centena, 

etc., isto é totalmente irrelevante para o enquadramento do suporte fático jurídico 
é aquele cujas características correspondem às propriedades conotadas no 
predecessor das normas jurídicas, ou, melhor dizendo, cujo conceito subsume-
se ao conceito da hipótese da regra jurídica. Enquanto não se dá a subsunção 
não importa o que tenha feito o particular. Para consegui-la, deverá apresentar o 
fato em linguagem competente, permitindo, assim, a subsunção de conceitos. 

 
Os prosélitos da tese do fato complessivo sustentam ser o do imposto 

de renda espécie do gênero apontado. 
 
Perguntamos: Se assim é, quantos fatos deverão ser concretizados 

pelo particular para constatar-se a complexidade? Sendo o fato do imposto de 
renda do tipo complexo, iniciado o período-base e no dia seguinte realizar-se 
fusão, incorporação ou cisão22 de pessoa jurídica contribuinte, terá ocorrido o 
fato gerador complexo? Neste último caso, se entre o início do período-base e a 
data da fusão, incorporação ou cisão, o contribuinte tiver realizado apenas e tão 
somente uma única operação jurídica relevante para a regra do imposto de 
renda, há fato gerador complexo? 

 
Parece-nos, assim, que não há a sustentação jurídica para alegações 

de tal monta, principalmente porque na última indagação haveríamos de admitir 
como resposta, a de que o imposto de renda possuiria também fatos 
instantâneos. 

 

                                                  
20 Amílcar de Araújo Falcão, Fato Gerador da Obrigação Tributária, p. 132.  
21 Consulte-se Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 164. Também em 
Interpretação no Direito Tributário, 383, profícuo debate entre os Professores Geraldo Ataliba, 
Rubens Gomes de Sousa, Paulo de Barros Carvalho e Bernardo Ribeiro de Moraes. Importante 
a seguinte afirmação do Prof. Ataliba: “O fato é complexo em termos econômicos, mas em 
termos jurídicos é fato simples. O último dia é que é considerado”. 
22 A este respeito consultar arts. 188, 402, parágrafo 1°, 517, parágrafo 3°, 857, 910 e 915, 
parágrafo 1°, todos do Regulamento do Imposto de Re nda, aprovado pelo Decreto n° 1.041, de 
11.01.94. Consultar, também Lei n° 9249, de 26.12.9 5, arts. 21, parágrafos 1° e 4°. 
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Inferimos, então, que não importa para o direito se, para expressar o 
fato em linguagem, tenha o particular uma, poucas ou muitas atividades, pois 
valerá o fato tal qual apresentado no momento prescrito na legislação e segundo 
conotado na hipótese da regra jurídica23. 

 
Retomando a questão das isenções condicionados suspensivas ou 

resolutivas, cujas conclusões acima expostas são inteiramente aproveitáveis, 
vemos que tal classificação também não se mantém. 

 
Cabem, entretanto, alguns comentários específicos sobre as isenções 

resolutivas, as quais teriam um fato isento de eficácia imediata, rompida pela 
superveniente eficácia do fato tributário24. 

 
A assertiva doutrinária enfoca o problema sob as luzes advindas 

exclusivamente do plano fático, quando acreditamos que a análise deva recair 
sobre o normativo. Quando assumimos tal propósito, outras são as inferências 
obtidas. 

 
Com efeito, demonstramos neste trabalho que o relacionamento 

lógico-jurídico entre as regras-matrizes tributária e de isenção provoca na 
primeira um campo de não-incidência e, na segunda, um campo de incidência 
regulado para juridicizar evento jurídico isento. Sua concretização, portanto, 
opera conseqüências dentro dos limites da citada regra de isenção, em nada 
interferindo, nem sofrendo influência da tributária. Do mesmo modo, a 
concretização do evento tributário repercute dentro das raias da regra tributária. 

 
Isto quer dizer que inexiste relacionamento suspensivo ou resolutivo 

entre evento jurídico isento e evento jurídico tributário. A concretude existencial 
atingida por um ou por outro depende apenas do que estiver prevista nas suas 
regras-matrizes. 

 
Ainda que se admita que determinada regra de isenção não tenha 

eficácia técnica25, isto não garante a efetiva incidência da regra tributária sobre 
aquele evento isento, tornando-o tributário. Validade, vigência e eficácia são 
atributos estanques a cada norma jurídica. Igualmente, as alterações do campo 
de incidência da regra tributária não se condicionam ao estabelecido para a 
regra de isenção. 

 

                                                  
23 Neste sentido, aliás, entendemos deva ser a interpretação do art. 116 do Código Tributário 
Nacional.  
24 Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, vol. I, p. 290.  
25 Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Introdução ao Estudo do Direito, p. 199. Segundo este Autor, 
ineficácia técnica ocorreria com norma plenamente vigente, mas cuja juridicização dos fatos 
dependa de outras normas ou mesmo e impossibilidade material. 
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Por isso, afirmar o relacionamento entre fato suspensivo e resolutivo 
das regras tributárias e de isenção, incorre-se na falácia não-formal da falsa 
causa26, levando-nos novamente a propor o abandono de tal classificação. 
 
V.3 – As Isenções Contratuais ou Voluntárias 
 

Também parece-nos incorreta a classificação das isenções em 
contratuais ou voluntárias, não só pelo que se expôs no tópico anterior, 
principalmente no que ser refere ao intra-subjetivismo, mas também porque 
influenciada pela análise premeditada dos enunciados do art. 176 do Diploma 
Tributário, assim redigido: 

 
“Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre 

decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua 
concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração. 

 
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do 

território da entidade tributante, em função de condições a ela particulares”. 
 
Contrariamente ao afirmado por Lúcio Bettencourt27, a celebração de 

eventual contrato entre o contribuinte e o Poder Público que, por exemplo, 
imponha-lhe a prestação de ter esta ou aquela conduta, não permite sustentar 
que esta característica (a contratualidade) transfira-se para o âmbito das 
isenções tributárias. 

 
O contrato, quando celebrado, gera recíprocos direitos e deveres para 

a Administração Pública e o particular, os quais estarão sendo regulados pelas 
diretrizes do direito administrativo28. Em outras palavras, este contrato consiste 
no conjunto de enunciados a partir dos quais verificamos fato e relação jurídica, 
ambos subordinados às regras daquele ramo do direito. 

 
Dada a relatividade das relações jurídicas, aquelas, firmadas no 

campo do direito administrativo, anteriormente prescritivas de condutas entre a 
administração pública e o administrado, são recolhidas descritivamente29 pela 
hipótese da regra de isenção, cujo conseqüente prescreverá novas condutas 
entre o órgão da administração fazendária e o administrado, agora na qualidade 
de contribuinte isento. 

                                                  
26 Irving M. Copi, Introdução à Lógica, p. 83: “A falácia a que damos o nome de falsa causa foi 
analisada de várias maneiras no passado e recebeu diversos nomes latinos, tais como non 
causa pro causa e post hoc ergo propter hoc. O primeiro destes é mais geral e indica erro de 
tomar como causa de um efeito algo que não é sua causa real. O segundo designa a inferência 
de que um acontecimento é a causa de outro na simples base de que o primeiro é anterior ao 
segundo”. Em nosso entender, a falácia apontada seria a do primeiro tipo.  
27 Lúcio Bittencourt, Imunidade Tributária, Isenção Gratuita, Revista de Direito Administrativo, vol. 
I, p. 660. 
28 Conforme Lucia Valle Figueiredo, Curso de Direito Administrativo, p. 329. 
29 Lourival Vilanova, As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, p. 154.  
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Os contratos com a administração recebem, assim, apenas o 
qualificativo fático, de fato jurídico isento, cuja enunciação em norma individual 
gera efeitos distintos do regulado pelo direito administrativo, quais sejam, a 
relação jurídica da isenção com respectivas e assimétricas relações de crédito e 
de débito isentos. 

 
Na hipótese temos apenas a conotação do evento, o selecionamento 

de suas propriedades jurídicas e não psicologicamente relevantes30. 
 
Daí a necessidade de não nos impressionarmos com o conteúdo 

gramatical da legislação tributária, rendendo homenagem ao conteúdo normativo 
que somente é reconhecido quando transposto este preliminar índice 
cognoscitivo, o texto do direito positivo. 

 
V.4 – As Isenções Permanentes e a Prazo Certo 
 

O dispositivo que trata de tais isenções é o art. 178 do Código 
Tributário Nacional, que se encontra transcrito no tópico relativo às Isenções 
Condicionadas ou Relativas, dispensando, assim, nova reprodução. 

 
Sustentamos que a análise dessas isenções não deve recair sobre os 

aspectos da sua regra-matriz, mas sim no que toca ao seu tempo de vigência31. 
 
Por esta razão, está em foco a regra de isenção geral e abstrata, cuja 

possibilidade de juridicizar fatos estará ou não limitada a um determinado 
período de tempo, tempo inserido no ordenamento, portanto, jurídico32 e não 
necessariamente coincidente com a sucessividade cronológica dos dados do 
mundo existencial, haja vista, por exemplo, aquele (o jurídico) poder retroagir. 

 
Justamente por ser jurídico, é o ordenamento que irá tratar o sentido 

do tempo, podendo ser passado, presente ou futuro. 
 
Portanto, as isenções, cuja vigência da regra-matriz não sofra 

obstáculo jurídico-temporal, denominamos permanentes. 

                                                  
30 “A incidência das regras jurídicas é sobre todos os casos que elas têm como atingíveis. Nesse 
sentido, as regras jurídicas são de conteúdo determinado, e não se poderia deixar ao arbítrio de 
alguém a incidência delas, ou não”, Pontes de Miranda, Sistema de Ciência Positiva do Direito, 
p. 273. 
31 Eurico Marcos Diniz de Santi, Lançamento Tributário, p. 56: “Da concatenação dos conceitos 
de validade e de eficácia legal, conforme exposto, extraímos o conceito de vigência como a 
situação de norma jurídica que irradia eficácia legal, i.é, que incide sobre os fatos tornado-os 
jurígenos”; Consulte-se também Pontes de Miranda, Sistema de Ciência Positiva do Direito, tomo 
II, p. 274, e Paulo de Barros Carvalho, Fundamentos Jurídicos da Incidência, p. 71. A respeito da 
vigência das regras de isenção relacionadas à do imposto de renda, verificar art, 104, inciso III, 
do Código Tributário Nacional. 
32 Lourival Vilanova, Causalidade e Relação no Direito, p. 36. 
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As isenções com prazo certo, por sua vez, apresentam vigência 
limitada a determinado período de tempo que, esgotado, retira-lhe a capacidade 
de juridicizar eventos supervenientes. 

 
É importante notar que a supressão da vigência não implica retirada 

da regra de isenção do ordenamento, pois ainda estará habilitada para juridicizar 
eventos já ocorridos33, mas ainda não constituídos em linguagem competente. 

 
Desta feita, embora impossibilitada de produzir efeitos sobre eventos 

futuros, a retirada de vigência de uma determinada regra-matriz não lhe impede 
de, por processo competente, ser aplicada no sentido de constituir em fato 
jurídico isento presente, eventos passados. 

 
A doutrina costuma denominar tal característica como uma 

ultratividade da norma jurídica, mas, na realidade, isto decorre mesmo da sua 
vigência e do modo com que o ordenamento trabalha o seu vetor temporal. 

 
Disto decorre outro equívoco pregado pela doutrina, qual seja, de que 

as regras de isenções a prazo certo gerariam direito adquirido para os 
contribuintes isentos. 

 
Ora, a regra de isenção, enquanto geral e abstrata, não reflete 

nenhum direito adquirido ao particular. Não podemos olvidar que a regra de 
isenção, em tal performance, apenas conota as qualidade do evento isento e da 
relação jurídica de isenção. É preciso, então, que se enuncie o fato em 
linguagem competente para que advenha o efeito, a norma individual e concreta, 
na qual apuraremos o fato jurídico isento e a respectiva relação jurídica de 
isenção, esta sim configuradora do direito adquirido pelo contribuinte isento, pois 
estando em relação com o fisco, lhe é atribuído, especificamente, o direito de 
abster-se da prestação tributária e o dever do fisco de não impedir tal conduta 
omissiva. 

 
Portanto, não é a regra-matriz de isenção que outorga o direito 

adquirido ao particular, mas a norma individual e concreta que precisa o fato 
isento e a respectiva relação de crédito e débito isentos. E tal relação só se dá 
com a constituição do fato jurídico isento, tema que será visto adiante. 
 
 
V.5 – A Constituição do Fato Jurídico Isento e da R elação Jurídica de 
Isenção 
 

A leitura muito próxima do texto do art. 179 não permite verificar os 
fenômenos normativos de constituição do fato e da relação de isenção, podendo 

                                                  
33 Paulo de Barros Carvalho, Fundamentos Jurídicos da Incidência, p. 66. 
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levar à confusão de que o ordenamento prevê apenas aqueles (fatos e relação) 
postos por ato-fato e ato-norma de agente da administração tributária. 

 
Vejamos sua redação: 
 
“Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é 

efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em 
requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das 
condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua 
concessão. 

 
§ 1° Tratando-se de tributo lançado por período cer to de tempo, o 

despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada 
período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do 
período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do 
reconhecimento da isenção. 

 
§ 2° O despacho referido neste artigo não gera dire ito adquirido, 

aplicando-se, quando cabível, o disposto no art. 155”. 
 
A sua reescritura normativa, entretanto, apresenta norma semelhante 

à do art. 142 do Diploma Tributário, “norma de estrutura que informa o modo de 
produção do ato-norma administrativo”34 que lança no ordenamento norma 
individual e concreta, na qual encontramos a relação jurídica da isenção entre 
fisco e contribuinte (isento). 

 
Com efeito, dada a regra de isenção, geral e abstrata, caberá à 

referida autoridade administrativa aplicá-la35 ao caso concreto que se dá com o 
procedimento36 de compor o fato jurídico administrativo suficiente37 (do qual faz 
parte o evento isento a ser constituído em fato) do ato-norma administrativo38, 
responsável pela colocação daquela norma individual (a da isenção) no sistema. 

 
Diante do parágrafo 1° do mencionado art. 179, enco ntramos a 

coordenada temporal da hipótese da regra de isenção que se assemelha à da 
regra tributária. 

 

                                                  
34 Eurico Marcos Diniz de Santi, Lançamento Tributário, p. 130.  
35 Alberto Xavier, Conceito e Natureza do Lançamento Tributário, p. 71; Souto Maior Borges, 
Isenções Tributárias, p. 149. 
36 Eurico Marcos Diniz de Santi, op. cit., p. 92 e 138. 
37 Ibidem, p. 138: São pressupostos de constituição deste fato jurídico administrativo suficiente: 
(i) competência do agente, (ii) procedimento, (iii) motivo do ato e (iv) publicidade.  
38 Ibidem, 104: “Ato-norma administrativo é uma norma individual e concreta que, em seu 
prescritor, estabelece uma relação jurídica entre a Administração e o Particular, condicionada 
pela ocorrência de uma hipótese fática concreta (motivo do ato), dirigida à realização das normas 
gerais e abstratas, posta pelo Estado ou quem lhe faça às vezes, no exercício da função 
administrativa”.  
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Tal coordenada juridiciza o tempo integrante do evento jurídico isento, 
que se faz presente nas provas trazidas pelo contribuinte. Com essas provas 
(fato produzido em linguagem competente) a autoridade administrativa 
deflagrada a já aludida composição do fato jurídico (administrativo) suficiente, 
para fazer emergir o ato-norma que projeta a norma jurídica da isenção. 

 
Segue-se, desta sorte, o método adotado pelo ordenamento para a 

produção d normas de isenção individuais e concretas. Prescreve um órgão e 
um processo adequado, do qual decorrerão normas que juridicizarão fatos e, por 
sua vez, darão origem a novas normas. 

 
Temos, então, a autoridade fazendária como responsável pela 

constituição do fato jurídico isento, do qual decorre, pela causalidade jurídica, a 
relação jurídica de isenção entre fisco e contribuinte. 

 
Daí porque, novamente, criticável a posição de Antonio Berliri39 dando 

importância ao pedido do contribuinte para deflagrar os efeitos da regra de 
isenção. A importância não está no pedido, mas no pedido que se constitui fato 
jurídico componente do fato jurídico isento. 

 
A constituição do fato, todavia, não se esgota neste específico 

procedimento normativo. Há também aquele executado pelo particular 
(contribuinte isento) sem qualquer participação efetiva da administração pública, 
muito embora a leitura singela do mencionado art. 179 possa levar o leitor à 
conclusão em sentido oposto. 

 
Certo está dizer que, neste caso, a administração não protagonizará o 

lançamento no ordenamento da norma de isenção individual e concreta. Errado 
afirmar-se, porém, que nos demais casos tal norma origina-se diretamente da 
regra de isenção geral e abstrata. 

De norma não se deduz outra norma sem a inevitável interpolação do 
fato. O ordenamento jurídico não é nomo-lógico dedutivo, mas nomo-lógico 
empírico dialético. 

 
Por isso, mesmo nos casos em que não temos a efetiva participação 

da autoridade administrativa, ainda assim o ordenamento poderá designar 
pessoa (física ou jurídica) e processo competentes para a produção de fatos 
(isentos) e normas de isenção individuais e concretas. 

 
Do mesmo modo que se atribui ao particular a realização do ato de 

apuração do fato tributário (ato-fato) e do ato-norma do crédito tributário 

                                                  
39 Apud Souto Maior Borges, Isenções Tributárias, p. 261. 
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instrumental40, temos, no sistema, normas tratando dos deveres instrumentais 
pelos quais manifestar-se-ão o fato isento e a relação jurídica da isenção (norma 
jurídica individual e concreta). 

 
O parágrafo único do art. 175 do Diploma Tributário corrobora nossa 

afirmação. Confira-se: 
 
“Art. 175. omissis 
 
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o 

comprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal 
cujo crédito seja excluído, ou dela decorrente”. 

 
A legislação do imposto de renda, influenciada por este dispositivo, é 

farta em exemplos. Vejamos. 
 
O art. 144 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo 

Decreto n° 1.041, de 11.01.94, dispõe que: 
 
“Art. 144. As imunidades, isenções e não incidências de que trata este 

Capítulo não eximem as pessoas jurídicas das demais obrigações previstas 
neste Regulamento, especialmente as relativas à retenção e recolhimento de 
impostos sobre rendimentos pagos ou creditados e à prestação de 
informações”41. 

 
As demais obrigações a que se refere este dispositivo são os deveres 

instrumentais que manifestarão o fato jurídico isento em linguagem competente. 
 
Atualmente tais deveres encontram-se prescritos no art. 19742, que 

trata do dever de manutenção da escrita comercial e fiscal; nos arts. 204 a 210, 
que regulam os livros fiscais a serem preenchidos e mantidos pelo contribuinte; 
no art. 214, que dispõe sobre o método de preenchimento destes livros e, por 

                                                  
40 Eurico Marcos Diniz de Santi, Lançamento Tributário, p. 161; O autor estipula tal definição 
para o contido no parágrafo 4° do art. 150 do Códig o Tributário Nacional, comumente chamado 
de lançamento por homologação.  
41 O destaque é nosso. Tal dispositivo decorre do art. 33 da Lei n° 4.506, de 30.11.64. 
Interessante notar a posição da Receita Federal, manifestada ainda sob a vigência do RIR/80, no 
item 7, do Parecer Normativo n° 11/81, vazado nos s eguintes termos: “7. Os contribuintes que 
gozam de isenção total ou parcial do imposto de renda estão sujeitos às demais obrigações 
estipuladas no RIR/80 para as pessoas jurídicas em geral; desse modo, nos termos do atual 
RIR/94, aprovado pelo Decreto n° 1.041, de 11.01.94 , devem manter escrituração com 
observância das leis comerciais e fiscais (art. 197), elaborar demonstrações financeiras (art. 
220), preparar demonstrativo de lucro real (art. 222) e apresentar declaração de isenção (art. 628 
c/c art. 837)”. A propósito da declaração de isenção, com edição da Instrução Normativa SRF n° 
28, de 05.3.98, foi revogada a 71/80, e fixado novo modelo para as pessoas jurídicas isentas; a 
este respeito consultar também o Ato Declaratório CIEF n° 8, de 18.08.80. 
42 Este dispositivo em fundamento no art. 7° do Decre to-lei n° 1.598, de 26.12.77. 
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fim, nos arts. 220 a 222, que estabelecem o dever de apresentar demonstrações 
financeiras e declaração do imposto de renda (simplificada). 

 
Ora, todos estes deveres servem para que o particular demarque o 

fato jurídico suficiente isento, fazendo nascer no ordenamento o respectivo efeito 
previsto no conseqüente da regra-matriz de isenção, qual seja, a norma d 
isenção individual e concreta. Este nascimento dá-se com a entrega da referida 
declaração simplificada, que é a exteriorização, o tornar público o fato isento, 
inserindo-o num circuito comunicacional regulado pelo direito. Está aí o 
ordenamento regulando a objetivação do fato e da conduta intersubjetiva entre 
contribuinte isento e fisco. 

 
Vê-se, por esse fulgaz toque na legislação, que ao particular, tal qual 

ao agente da administração tributária, também é atribuída a responsabilidade 
pela formalização do fato jurídico isento, do qual origina-se, vimos, pela 
causalidade jurídica, a relação jurídica de isenção. 

 
Uma visão histórica, entretanto, indica que esta normatização de 

procedimentos do fisco e do particular não era adotada pelo direito no âmbito da 
legislação federal. O art. 126 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado 
pelo Decreto n° 76.186, de 02 de setembro de 1975, conferia somente aos 
Delegados da Receita Federal, com a participação dos particulares, o dever de 
composição do já aludido fato jurídico isento e, por ato-norma, o lançamento da 
relação de isenção. 

 
Portanto, compete ao ordenamento fixar os parâmetros normativos, 

ora fazendo uso do particular, ora dos agentes fazendários. No sistema vigente, 
ambos atuam em procedimentos de constituição do fato jurídico isento. 
 
V.6 – O Problema do Efeito Declaratório do Ato-Norm a da Norma de 
Isenção Individual e Concreta 
 

O tema objeto deste tópico representou em décadas preterias talvez 
um dos mais pungentes debates doutrinários, qual seja, o de saber os efeitos do 
lançamento tributário, se declaratórios ou constituitivos43. 

 
Tal discussão provoca repercussões quando voltamos a atenção para 

as isenções, o que levou Souto Maior Borges a manifestar: “O ato administrativo 
de reconhecimento da existência e autorizativo do gozo da isenção é meramente 
declaratória de uma situação jurídica preexistente por força de lei; ato 
plenamente vinculado a critérios e sem nenhum conteúdo discricionário. O ato 
administrativo que isenta reconhece apenas a ocorrência dos pressupostos 
legais para a concretização do efeito exoneratório típico da isenção: consiste 

                                                  
43 Seabra Fagundes, Revogabilidade das Isenções Tributárias, Revistas de Direito 
Administrativo, vol. 58, p. 4.  
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num ‘acertamento’, numa declaração de estarem configurados os requisitos 
legais para o gozo da isenção”44. 

 
A jurisprudência, quer judicial, quer administrativa, agasalhou a 

corrente declaratória, asseverando que o ato-norma administrativo, que insere no 
sistema a mencionada norma de isenção, possui efeitos declaratórios45. 

 
Acreditamos que o assunto deva receber o seguinte enfoque, pois 

refutável o fundamento da declaratividade, conforme esposado pela doutrina e 
jurisprudência. 

 
Isto porque, pressupôs a doutrina a existência de algo anterior àquilo 

que está sendo declarado e justamente aqui encontra-se o equívoco do 
raciocínio. 

 
Com efeito, há confusão dos planos analisados, misturando-se o plano 

geral e abstrato da regra de isenção, com o plano concreto e especificado do fato 
e relação jurídica. 

 
Restringindo a análise ao existencial, nada há anteriormente ao fato 

jurídico isento que possa ser declarado pelo ato-norma administrativo. E não se 
alegue a presença da regra de isenção, pois, vimos, ela está em outras 
coordenadas, as pertencentes ao plano lógico-jurídico. 

 
Além disso, a regra de isenção não gera os efeitos pretendidos pelos 

que subscreveram esta tese declaratória. Por localizar-se no referido plano 
lógico-jurídico seus efeitos cingem-se ao relacionamento com outras estruturas 
normativas. 

 
Além disso, a regra de isenção não gera os efeitos pretendidos pelos 

que subscreveram esta tese declaratória. Por localizar-se no referido plano 
lógico-jurídico seus efeitos cingem-se ao relacionamento com outras estruturas 
normativas 

 

                                                  
44 Isenções Tributárias, p. 258. 
45 No Conselho de Contribuintes, órgão do Ministério da Fazenda, temos: 1° Conselho de 
Contribuintes: (i) 1ª Câmara: acórdão n° 101-76082 (DOU 08.12.87, p. 21.000) e acórdão n° 101-
75002, de 13.02.84; (ii) 5ª Câmara: acórdão n° 105- 3207 (DOU 23.11.89, p. 21.393); na Câmara 
Superior de Recursos Fiscais, ver acórdão CSRF n° 0 1/0637, de 11.04.86 (Revista CEFIR 
231/38). Consultar também o Parecer Normativo CST n° 5/94 (DOU 25.05.94). No Judiciário 
encontramos: Tribunal Federal de Recursos; (i) 3ª Turma: Apelação Civil n° 57.595/SP (DJU 
12.09.79, p. 6.762) e Apelação Civil n° 50.329/RS ( DJU 16.04.80, p. 2.468); (ii) 4ª Turma: 
Apelação Civil n° 61.454/PR (DJU 14.04.83, p. 4.572 ); e (iii) 5ª Turma: Apelação Civil n° 
61.455/PR (DJU 10.12.81, p. 12.550); Mandado de Segurança n° 97523/SP (RT Informa 369, p. 
04). 
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Já tivemos a oportunidade de ressaltar neste trabalho que é o fato 
jurídico isento que dá origem à relação de isenção, a partir da qual pode-se 
argüir-se a existência do direito adquirido à isenção. 

 
Por esta razão, dizer-se que se declara o fato porque antes dele há a 

regra de isenção é incorrer em erro argumentativo, porquanto há a mescla de 
dois planos que não se confundem. 

 
Exige-se, portanto, do intérprete sua permanência junto ao plano 

existencial para apurar o que se dá com o fato jurídico. 
 
Fixado nesta base terá condições de visualizar claramente duas 

situações distintas, o que se dá antes e depois de transpostas a barreira da 
constituição do evento em fato jurídico isento. Vejamos. 

 
Não se pode dizer que as atividades exercidas pela particular, mesmo 

se devidamente escrituradas nos livros e demais documentos exigidos na 
legislação, serão já considerados fatos jurídicos, porque, embora manifestadas 
em linguagem, portanto, fatos, não estão inseridos no discurso comunicacional 
prescrito pelo direito. 

 
Relembremos que tanto o ato-norma do agente administrativo, quanto 

o do particular são manifestados em linguagem, cujos efeitos, todavia, estarão 
prejudicados se em ambos os casos não houver a sua publicidade, assim 
entendida como o ingresso no mencionado discurso comunicacional normativo. 
Se o ato for praticado por agente administrativo mister sua intimação ou 
notificação ao particular para que surtam os efeitos jurídicos próprios da 
constituição do fato jurídico administrativo, igualmente valendo para o ato do 
particular em relação à administração fazendária. 

 
Desta feita, fato jurídico haverá somente quando permeado por 

linguagem competente inserida num contexto comunicativo prescrito pelo direito, 
donde se conclui que a composição do fato jurídico isento, segundo tal 
perspectiva, possui efeitos  constitutivos e não declaratórios. Fato jurídico só o 
será à medida que submetido ao referido discurso, discurso este, portanto, que o 
constitui competentemente no ordenamento. Até então será mero evento 
desprovido dos efeitos propriamente jurídicos. 

 
Isto não quer dizer, entretanto, que sustentamos que somente a partir 

deste momento surgiriam os efeitos do fato jurídico. 
 
Há de se fazer relevante distinção entre os efeitos do evento jurídico 

isento e os do fato jurídico já constituído regularmente no ordenamento por 
agente administrativo ou pelo particular, como queira o direito. Tal distinção 
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coube originariamente a Paulo de Barros Carvalho46 quando tratou do tempo do 
fato e o tempo no fato. 

 
O trabalho de demarcação do fato jurídico submete-se a dois regimes 

jurídicos diferentes, quais sejam, o material e o adjetivo ou processual. 
 
A tarefa executada pelo agente administrativo ou mesmo pelo 

particular consiste em observar tanto as regras de direito material invocadas pelo 
fato jurídico isento, quanto as regras de direito processual reclamadas pela 
atividade do mencionado agente ou do particular. 

 
Assim, por exemplo, no momento em que determinado agente 

administrativo lavra o auto de infração, dando por encerrada a fiscalização em 
um certo estabelecimento empresarial, intimando o respectivo representante 
legal sobre os documentos e período examinados, demarca o tempo dos 
aludidos regimes jurídicos material e processual. 

 
Quanto a este último (tempo de constituição do fato), o ato-norma 

expedido submete-se às regras de direito processual administrativo vigente no 
momento da lavratura. Quanto àquele (tempo no fato), as regras serão as da 
época da ocorrência das atividades do estabelecimento47 escrituradas nos livros 
e demais documentos indicados no direito posto, ou seja, as regras sob as quais 
foram praticados os eventos tributários. 

 
Assim, embora constituído no ordenamento com a lavratura do ato-

norma, o fato jurídico isento rege-se pelas regras vigentes à época da realização 
do evento tributário. 

 
Considerando, então, a perspectiva dos eventos tributários, o ato 

norma que põe no sistema norma individual e concreta de isenção, terá efeitos 
declaratórios da ocorrência de tais eventos. Considerando a perspectiva do fato 
jurídico isento, o ato norma que lhe dá forma terá efeitos constitutivos. 

 
V.7 – A Revogabilidade das Isenções. A Súmula 615 d o Supremo Tribunal 
Federal 
 

Antes de abordarmos a doutrina, cumpre relembrar que já definimos 
neste trabalho nosso entendimento sobre o direito adquirido à isenção, 
consistente na relação jurídica (intranormativa), individual e concreta, entre fisco 
e contribuinte (isento), que atribui a este o direito subjetivo de abster-se (está 
permitido omitir) de cumprir a prestação (tributária), e àquele o dever, também 
subjetivo, de não impedir a omissão. 

                                                  
46 Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária, p. 137.  
47 Ocorrência dos fatos geradores, termos, aliás, refutados por Alfredo Becker, por não gerarem 
nada, a não ser confusão mental – Teoria Geral do Direito Tributário, p. 288. 
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Ainda, tal relação jurídica é efeito (pertence ao mundo existencial) da 
juridicização do fato jurídico isento, previsto, ambos, relação e fato, 
respectivamente, no conseqüente e no antecedente da regra-matriz da isenção 
geral e abstrata. 

 
É dentro deste quadro que iremos analisar a questão objeto deste 

tópico. 
 
Seabra Fagundes sustenta que “se instituída por lei uma isenção 

tributária, e ocorrente o fato ou circunstância determinante da instituição, ao 
legislador não é dado, livremente, cancelá-la ou mutilá-la”48. 

 
Paulo Lacerda, por sua vez, admite alterações desde que respeitado 

o “direito adquirido”49. 
 
Roque Antonio Carrazza afirma que “as vantagens da isenção 

transitória condicional incorporam-se ao patrimônio de seu destinatário (quem 
cumpriu a condição), que passa a ter o direito adquirido de continuar desfrutando 
do benefício, até a expiração do prazo fixado na lei isentiva. O patrimônio da 
pessoa beneficiada por esta modalidade de isenção não pode ser prejudicado, 
sob pena de burla ao inc. XXXVI do art. 5° da CF (“ a lei não prejudicará  direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”)”50. 

 
Em tema que se produziu uma só voz, a jurisprudência na poderia 

soar diferente, sendo pacífico em nossa Corte Constitucional o devido respeito 
ao direito adquirido às isenções51. 

 
Acompanhamos tanto a doutrina quanto o repertório jurisprudencial no 

que diz respeito às conclusões de que realmente há de se preservar o direito 
adquirido em face das alterações no regime das isenções tributárias. 

 
Divergimos, porém, no trato mesmo do problema, pois estamos 

vinculados á necessária análise desta questão pelo seu exclusivo fenômeno 
normativo, o que nos leva a refutar afirmações clássicas como a de que “o 
legislador não pode violar o direito adquirido”. 

 
A isto não podemos aderir pelo risco de termos de lidar com a intra-

subjetividade que está fora do nosso objeto temático. 
 

                                                  
48 Revogabilidade das Isenções Tributárias, p. 04. 
49 Princípios de Direito Constitucional, vol. II, p. 46, apud, Seabra Fagundes, op. cit., p. 6. 
50 Curso de Direito Constitucional, p. 346. 
51 Consulte-se Recurso Extraordinário n° 116.848-0/SP  (STF – 1ª Turma – DJU 20.04.90, p. 
3.052) e também o Recurso Extraordinário n° 113.149 , do Plenário do STF, ao qual este faz 
remissão; Recurso Extraordinário n° 117.891-4/RJ (S TF – 2ª Turma – DJU 20.04.90, p. 3.053). 
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Permanecemos, assim, só com o que de normativo importa. 
 
Deste modo, o tema aqui enfocado deve ser analisado sob dois 

prismas: os efeitos da revogabilidade (i) no plano geral e abstrato da regra-
matriz de isenção e, (ii) no plano individual e concreto do fato jurídico e relação 
jurídica da isenção. 

 
Além disso, que a revogabilidade está atrelada ao tempo conforme 

regulado pelo ordenamento. Aqui o tempo é jurídico. Sendo jurídico, já o 
dissemos, contrariamente ao pertencente ao mundo existencial, o tempo pode 
retroagir. 

 
A retroação, assim, depende de normas que autorizem o seu contato 

com fatos pretéritos. 
 
Os enunciados da Constituição Federal de 1988, particularmente os 

identificados pelo inciso XXXVI do art. 5°52, denunciam sobrenoma53 de estrutura 
que tolhe a vigência de normas em relação a fatos jurídicos já concretizados. 

 
Quando norma regral e abstrata é inserida no sistema recebe a 

afluência da referida sobrenorma constitucional e da norma prevista no art. 2° da 
Lei de Introdução ao Código Civil54, fixando seu sentido temporal. 

 
Destinar-se-á, então, à juridicização dos eventos que forem se 

concretizando futuramente, podendo ser retroativa se não violar os fatos-efeito 
(fato advindo de relação jurídica) comumente chamados de direito adquirido, a 
coisa julgada e o ato jurídico perfeito. 

 
Considerando-se regra de isenção, geral e abstrata, sua aptidão é 

para regular a transformação dos eventos isentos (futuros) em fatos jurídicos 
isentos, a partir dos quais teremos, dada a causalidade jurídica, o efeito relação 
jurídica de isenção. 

 
A revogação produz em tal norma (a geral e abstrata) obstáculo que 

impede sua aplicação em eventos futuros. 
 
Cessada sua vigência, já não mais poderá a regra de isenção 

juridicizar eventos supervenientes. Isto não quer dizer, todavia, a impossibilidade 
                                                  

52 “Art. 5° - omissis: XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada;” Semelhante prescrição encontramos no art. 6° da Lei de Introdução ao Código 
Civil – LICC, denominação equivocada por não limitar-se apenas às regras do direito civil, mas 
às de todo o ordenamento nacional, buscando apoio no art. 22, inciso I, da Carta Magna. 
53 Lourival Vilanova, Causalidade e Relação no Direito, p. 37. 
54 “Art. 2° Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até outra a modifique ou 
revogue.” Não devemos olvidar o próprio art. 178 do CTN, já transcrito neste trabalho, que 
contém prescrição no mesmo sentido. 
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de ser aplicada para aqueles eventos passados ainda não constituídos em fatos 
jurídicos, em relação aos quais ainda não se operou a metamorfose normativa, 
que pressupõe a inserção dos mesmos discurso comunicacional entre o 
particular e a administração fazendária. 

 
A revogação da isenção, enquanto geral e abstrata, produz efeitos 

sobre os eventos futuros, pois não mais tornar-se-ão fatos jurídicos isentos, 
prejudicando, por conseqüência, a instauração de novas relações de isenção. 

 
No tocante aos eventos anteriores à data da revogação da vigência 

da norma de isenção, poderão eles ser constituídos em fatos jurídicos por ato-
norma de agente administrativo ou do particular, visto que o regime material que 
se lhes aplica é o do momento de sua realização enquanto evento mesmo e não 
enquanto fato jurídico. Dado o fato jurídico isento constituído, instaura-se a 
respectiva relação jurídica de isenção (dentro da qual visualizamos as relações 
de débito e de crédito isento). 

 
É esta relação jurídica de isenção, portanto, que não deverá 

submeter-se a novo regramento tributário, por representar para o contribuinte 
isento seu respectivo direito adquirido. A insubmissão à regra-matriz tributária 
decorre de sobrenorma constitucional (art. 5°, inci so XXXVI, CF/88), que impede 
que sua hipótese abarque aquela relação de isenção, já devidamente 
demarcada no tempo e no espaço, por norma individual e concreta. 

 
Este, aliás, é o sentido da Súmula 544 da Suprema Corte55: 
 
“Isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem 

ser livremente suprimidas”. 
 
Sobre ela manifesta-se Aliomar Baleeiro: “Estes julgados sustentam 

três princípios: a) a isenção pura e simples pode ser revogada pelo legislador em 
qualquer tempo; b) mas o legislador não pode revogar ou reduzir a isenção 
onerosa, condicionada, por prazo certo; c) a autoridade administrativa pode 
cancelar o ato pelo qual concedeu, em caso especial, a isenção, se verificar 
fundamentadamente que o beneficiário não preencheu ou não cumpriu as 
condições estabelecidas na lei, que autorizou aquela dispensa do imposto”56. 

 
Reescrevendo Baleeiro, a questão da revogabilidade resolve-se, 

então, na assertiva de que cassada a vigência da regra de isenção geral e 
abstrata, não haverá a juridicização de eventos futuros, resguardados os 

                                                  
55 Os julgados que motivaram a edição desta súmula foram: Recurso em Mandado de Segurança 
n° 14.101, de 29.04.65 (RTJ 33/291); Embargos em Re curso Extraordinário n° 51.680, de 
29.04.65 (RTJ 33/637) e Recurso em Mandado de Segurança n° 18.004, de 11.10.68 (RTJ 
47/709). Sobre o teor das súmulas do STF, consultar José Nunes Ferreira, Súmulas do Supremo 
Tribunal Federal.  
56 Direito Tributário Brasileiro, p. 526.  
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eventos passados, cuja transfiguração em linguagem competente assegura a 
aplicação do regime jurídico em vigor na data de sua ocorrência. Constituído o 
evento em fato jurídico, teremos relação jurídica de isenção, ou seja, o direito 
adquirido à isenção. 

 
Posto isto, devemos enfrentar a Súmula 61557 da Suprema Corte, 

vazada nos seguintes termos: 
 
“O princípio constitucional da anualidade não se aplica à revogação 

de isenção do ICM”. 
 
A leitura das decisões que motivaram esta síntese de entendimento 

do Judiciário, demonstra o apego à tese já refutada pela doutrina, em particular 
por Souto Maior Borges58, segundo a qual a isenção seria uma dispensa legal ao 
pagamento da prestação tributária. Haveria o nascimento da obrigação tributária, 
cujo pagamento ficaria dispensado por força da norma de isenção59.  

 
Em outras palavras, admitiu a Suprema Corte a permanência da regra 

tributária no sistema jurídico, à medida que os efeitos da isenção atingiriam 
somente o pagamento da prestação tributária. 

 
Além das incontornáveis críticas de Souto Maior Borges, cabem ainda 

outras. 
 
Há substanciais diferenças jurídicas entre as regras tributárias 

analisadas antes e depois da entrada da norma de isenção no sistema, e o seu 
reconhecimento só é possível se recorrermos à perspectiva lógico-jurídica. 

 
Imaginemos uma determinada regra-matriz tributária, cujo conceito 

nos aponte as propriedades 1, 2, 3, e 4 que a caracterizam. Imaginemos, ainda, 
que tal regra encontra-se vigente em um determinado ordenamento jurídico, o 
que quer dizer que ela está habilitada para juridicizar eventos concretizados no 
primeiro semestre do ano de 199X. 

 

                                                  
57 Os julgados motivadores dessa súmula foram: Mandado de Segurança n° 13.947, 17.05.66 
(RTJ 39/64); Recurso Extraordinário n° 97.456, de 2 6.10.82 (RTJ 105/819); Recurso 
Extraordinário n° 97.455, de 10.12.82 (RTJ 107/752) ; Recurso Extraordinário n° 99.430, de 
01.03.83 (RTJ 106.428); e Recurso Extraordinário n° 99.431, de 18.03.83 (RTJ 106/868). 
58 Isenções Tributárias, p. 135. 
59 Consta no acórdão do mencionado RE n° 97.456/RS, v oto do Exmo. Sr. Ministro Soares 
Munhoz sustentando o seguinte: “Em resumo: isenção, pelo CTN, exclui o crédito (art. 175, I), 
mas não afeta a obrigação (art. 140). Isto posto, fica aplainado o caminho para o entendimento 
de que, em se revogando isenção, não se está criando nova obrigação tributária, nem 
aumentando o crédito dela decorrentes, que apenas se achava neutralizado por força da norma 
isencional”. 
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No decorrer deste primeiro semestre entra em vigor uma regra de 
isenção, cujo respectivo conceito nos indica ser a propriedade 1 o critério de uso 
conotado em sua hipótese. O cálculo relacional havido entre tais regras-matrizes 
produz um resultado, qual seja, uma regra-matriz tributária com propriedades 2, 
3 e 4. 

 
No sistema considerado, portanto, teremos duas regras-matrizes com 

possibilidades para juridicizar evento futuros: a tributária com as propriedades 2, 
3 e 4, e a de isenção com a propriedade 1. 

 
Suponhamos agora, em momento posterior, a revogação daquela 

norma de isenção. Vimos que com relação aos eventos passados terá ela ainda 
vigência para juridicizá-los, isto não acontecendo com os futuros. 

 
Fechando sobre este atual momento normativo teremos uma regra de 

isenção com a mesma propriedade 1, porém com vigência limitada aos eventos 
passados, e uma regra tributária também com as mesmas propriedades 2, 3 e 4. 
A questão está em saber se, por força da revogação da norma de isenção, a 
propriedade 1 é reintegrada automaticamente à regra tributária. 

 
A Suprema Corte entendeu que não se tratava de uma reintegração, 

pois a regra tributária nada havia perdido com a entrada no sistema da regra de 
isenção. 

 
Ocorre que, juridicamente, as estruturas tributárias – alteradas por 

força do relacionamento com a regra de isenção – não se identificam, pois as 
propriedades são distintas – a anterior mostra-se com as propriedades 1, 2, 3 e 
4, enquanto a posterior apresenta-se apenas com as 2, 3 e 4. 

 
Para inserir novamente a propriedade 1 na primeira regra tributária, 

ou melhor, para incorporá-la àquela regra tributária, será preciso deflagrar novo 
processo legislativo, cujos enunciados a ela se refiram. 

 
Mas aí surge novo problema, a regra tributária composta agora com 

as quatro propriedades estará demarcada no ordenamento jurídico com 
coordenadas temporais diferentes da anterior60. A data de sua entrada no 
sistema não será a mesma daquela, o que nos impede de reuni-las em uma só 
unidade normativa, como afirmaram os mencionados julgados. 

 
Este impedimento decorre do princípio da identidade demonstrada por 

Delia Teresa Echave, Maria Eugenia Urquijo e Ricardo A. Guibourg. Segundo 
estes autores “el principio de identidad no es otro que el que implícitamente 
solemos enunciar cuando – entre bromas y veras – afirmamos que “una cosa es 

                                                  
60 Este parece-nos ser o entendimento consagrado no parágrafo 4°, do art. 1°, da Lei de 
Introdução do Código Civil – LICC, reproduzido, nas partes substanciais, no art. 101 e 104, inciso 
III, do CTN.  
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una caso, y otra cosa es otra caso”. En efecto, la identidad puede formularse así: 
toda proposición se implica a sí misma P P. Es decir: “si hace sol, hace sol”; o “si 
las brujas vuelan, vuelan”. Esta implicación, sin embargo, tiene una peculiaridad: 
com su antecedente y su consecuente son idénticos, y por lo tanto 
intercambiales, la relación entre ambos funciona tanto en un sentido como en el 
otro. Resulta de elle, pues, una equivalência: P P a saber: toda proposición es 
equivalente a sí misma.61” 

 
Considerando este princípio, não há como sustentar a identidade 

entre as regras tributárias anterior e posterior ao relacionamento com a regra de 
isenção. Inexistindo identidade lógica em tais estruturas normativas, o sistema 
apresenta-se composto pelas seguintes normas: Uma regra tributária com as 
propriedades 1, 2, 3 e 4, cujos efeitos recairão apenas sobre os eventos 
tributários havidos até a edição da regra de isenção. Uma regra de isenção, com 
a propriedade 1, que juridicizará os eventos futuros que se subsumam a tal 
característica. Uma regra tributária, com as propriedades 2, 3 e 4 originada do 
relacionamento da primeira regra tributária com a norma de isenção, cuja função 
será regular os eventos tributários supervenientes que se enquadrem àquelas 
propriedades 2, 3 e 4. 

 
A revogação da norma de isenção não transfere para a segunda regra 

tributária a propriedade 1. Há que se percorrer, portanto, novo processo 
legislativo, cujos enunciados produzidos, interpretados com aqueles atinentes à 
primeira norma tributária, permitam compor uma outra norma, também de índole 
fiscal. Ora, basta isto para se concluir que estamos falando de outra norma. 
Ainda que não fosse suficiente este dado objetivo, se considerarmos que os 
enunciados desta nova proposição normativa estarão demarcados em tempo 
distinto dos da primeira norma tributária, chegaremos a semelhante conclusão 
no sentido de que ambas as normas não se identificam. Por fim, também não se 
identificam estas regras tributárias porque, no tempo, há evidente divergência 
dos respectivos processos legislativos. 

 
Desta feita, se quisermos inserir a propriedade 1 na regra-matriz de 

propriedades 2, 3 e 4, produziremos uma outra regra-matriz, em relação à qual 
parece-nos inevitável a aplicação do princípio da anterioridade, disposto no art. 
150, inciso III, alínea b, da Constituição Federal, pois trata-se de regra nova no 
sistema. 
 
 
V.8 – Proposta de Classificação das Isenções 
 

O presente tópico finaliza o nosso trabalho. 
 

                                                  
61 Lógica, Proposición y Norma, p. 83. 
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Pôde ser notado ao longo do mesmo acentuada preocupação de 
restringirmo-nos exclusivamente ao fenômeno normativo que incorpora o estudo 
das isenções, afastando qualquer espécie de argumentação não eminentemente 
jurídico-positiva. 

 
Tal preocupação, portanto, estará sendo mantida na classificação ora 

sugerida. O seu critério de identificação atinge o fenômeno normativo da isenção 
tal qual objetivado nesta dissertação. 

 
A classificação será feita tomando-se em conta a regra da isenção 

(geral e abstrata) e a norma da isenção (individual e concreta). 
 
I – Quanto ao Fundamento: 
 
Por fundamento entendemos os fatos jurídico “que têm por efeito 

normas, e os fatos jurídicos que têm efeitos relações jurídicas”62. 
 
Assim, quanto ao fundamento decorrem: 
 
(a) as isenções gerais e abstratas (regra de isenção), de fato 

jurídico legislativo. Aqui estamos enfocando o processo legislativo previsto no 
ordenamento para produzir enunciados normativos, a partir dos quais inferimos 
significações que irão saturar os categoremas da estrutura jurídica, dando forma 
à regra-matriz de isenção; 

 
(b) as normas de isenção, de ato-norma (fato-efeito) do agente 

administrativo ou do particular que aplicam ao caso particular as previsões da 
regra-matriz da isenção tributária. 

 
Poder-se-ia ainda colocar como fundamento das isenções o fato 

jurídico isento ainda não manifestado em linguagem competente, ou melhor o 
evento isento, do qual decorreria a relação jurídica (efectual) de isenção, 
também ainda sem concretude existencial. Entretanto, dado o corte que temos 
privilegiado, qual seja, o que adequadamente encontra-se constituído por 
linguagem aceita pelo direito, não incluímos o evento isento como fundamento, 
pois carece de linguagem competente que o transforme em fato jurídico, 
linguagem esta que se dá com o ato-norma do agente administrativo ou do 
particular,já considerados em nossa classificação. 

 
II – Quanto à Concretude Existencial: 
 
(a) a regra de isenção geral e abstrata não possui concretude 

existencial – não se expressa em linguagem competente; 

                                                  
62 Lourival Vilanova, Causalidade e Relação no Direito, p. 89. 
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Cabe aqui a subdivisão da classificação da regra de isenção, 

conforme o conteúdo do enunciado normativo que deu início à saturação dos 
seus categoremas: 

 
(a.1) saturação pela hipótese: 
 
(a.1.1) isenção temporal: a regra de isenção geral e abstrata formada 

a partir de enunciado que refere-se expressa e diretamente à coordenada 
temporal do evento; 

 
(a.1.2) isenção material: fundada a partir do enunciado que conota o 

núcleo do evento isento – por exemplo, a conduta de realizar operações de 
circulação de mercadorias ou o estado de ser proprietário de determinado bem 
imóvel, ou ainda a conduta de adquirir acréscimo patrimonial etc. 

 
(a.2) saturação pelo conseqüente: 
 
(a.2.1) isenção pessoal: 
 
(a.2.1.1) pessoal-passiva: formação da regra-matriz derivada de 

enunciado que aponta para pessoa jurídica de direito público – União Federal, 
Estados-membros, Distrito Federal e Municípios. Estas pessoas figurarão como 
devedoras na norma individual e concreta de isenção; como titulares do dever 
subjetivo de não impedir a omissão da prestação (tributária) por parte do 
contribuinte isento (sujeito credor desta relação); 

 
(a.2.1.2) pessoal-ativa: composição da regra de isenção originada por 

enunciado que indique pessoa física ou jurídica, que figurará na norma de 
isenção individual e concreta como titular da relação de crédito isento, tendo 
direito subjetivo de omitir a prestação (tributária); 

 
(a.2.2) quantitativa: 
 
(a.2.2.1) quantitativa pela alíquota: organização da regra de isenção 

deflagrada por enunciado que conote porcentual da dimensão jurídico-
econômica da relação de isenção; e 

 
(a.2.2.2) quantitativa pela base de cálculo: produção da regra de 

isenção realizada a partir de enunciado que aponte para a perspectiva 
dimensível da relação de isenção. 

 
(b) a norma de isenção individual apresenta-se com concretude 

existencial, haja vista decorrer do ato-norma de lançamento (manifestação 
lingüística competente) efetuado por agente fazendário ou por particular. 
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III – Quanto à Especificidade: 
 
(a) a regra-matriz de isenção é inespecífica: tanto o antecedente 

quanto o conseqüente são inespecíficos, por apresentarem apenas a conotação 
dos respectivos eventos e relação jurídica (de isenção) de possível ocorrência. 
Mesmo que admitirmos que antecessor ou sucessor desta norma apresentem 
uma única propriedade, ainda assim não atingirão especificidade que só é 
conseguida nos enunciados protocolares da norma individual e concreta, que 
denotam o fato jurídico isento e a relação de isenção. 

 
(b) a norma de isenção individual e concreta: é específica pois 

nela verificamos o fato isento e seu efeito, a relação jurídica de isenção com as 
respectivas partes identificadas. 
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VI – Conclusões 
 

I.1.a – O conhecimento do objeto gnosiológico inicia-se com a 
apreensão, pelo sujeito cognoscente, dos estímulos recebidos por seus sentidos, 
tocados pelo dado existencial. 

 
I.1.b – Neste contato inicial o sujeito cognoscente, desprezando umas, 

mas privilegiando outras, recebe as sensações e as organiza em categorias para 
compor o objeto material, denominado objeto do conhecimento gnosiológico. 

 
I.1.c – O objeto material não é uma representação integral e fiel de 

todas as sensações advindas do contato com o dado existencial (dado material), 
mas uma imagem arbitrária, derivada da seleção de algumas dessas 
propriedades. 

 
I.1.d – Ao objeto material, confere o sujeito cognoscente um conceito 

ao reunir suas propriedades; este ato de imputar um conceito ao objeto opera-se 
pela proposição (“S é P”), ou juízo, conforme denominação da filosofia clássica, 
na qual “S” é a variável do objeto e “P” é a variável de predicado. 

 
I.1.e – Com a demarcação e sua conceituação, realiza-se o 

conhecimento gnosiológico do objeto científico. 
 
I.1.f – Não se apresenta, ainda, neste estágio, o objeto formal 

pertinente ao conhecimento científico. 
 
I.1.g – Para atingi-lo, o sujeito cognoscente impõem-se novo 

propósito, novos atos de julgamento consistentes na lapidação do objeto 
material, reduzindo a complexidade de suas propriedades, para conseguir a 
objetividade exigida pelo conhecimento científico. 

 
I.1.h – Para empreender este processo de conhecimento sobre o 

direito positivo, o sujeito enfrenta a dificuldade de ter como ponto de partida de 
seu trabalho textos normativos. 

 
I.1.i – Isto o obriga a compreender, primeiramente, as regras de 

formação – regras sintáticas – da linguagem que estrutura o texto. 
 
I.1.j – A compreensão de tais regras e das significações da linguagem 

que compõe o texto, demarcam o objeto material e insere o sujeito cognoscente 
no campo do conhecimento gnosiológico de tal objeto. 

 
I.1.l – Para ir ao objeto formal o sujeito deverá recorrer à abstração, 

que é o processo pelo qual abandona algumas significações pertinentes ao 
objeto material, para recolher apenas as necessárias para a composição deste 
objeto formal, as normas jurídicas. 
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I.1.m – Tais normas assim constituídas representam o objeto formal 

do conhecimento científico, o objeto da ciência do direito. 
 
I.2.a – Ciência do direito e direito positivo não se confundem. 
 
I.2.b – Por se expressarem em linguagem comum, grande tem sido a 

confusão das características da ciência com as do direito positivo. 
 
I.2.c – A ciência caracteriza-se por estruturar-se sobre proposições 

lingüísticas com função descritiva do objeto para o qual se voltam, qual seja as 
normas jurídicas; seus valores são os da lógica alética – verdade e falsidade – 
pois permitem a confirmação ou infirmação empírica. 

 
I.2.d – O direito positivo estrutura-se sobre proposições lingüísticas 

com função prescritiva do objeto para o qual se voltam, qual seja, a conduta 
humana; seus valores são os da lógica deôntico – validade e invalidade – pois 
as normas valem ou não valem em função de pertencerem ou não a um sistema 
jurídico-normativo. 

 
I.3.a – Ciência e direito positivo manifestam-se em linguagem, com 

funções descritiva e prescritiva, respectivamente. 
 
I.3.b – Considerando esta característica comum – a linguagem – a 

semiótica apresenta-se como um útil instrumento que nos permite examinar o 
relacionamento entre as normas (perspectiva sintática), como também o 
relacionamento das normas com seus significados e com suas significações 
(perspectiva semântica) e, ainda, apurar a performance das mesmas com seus 
utentes (perspectiva pragmática). 

 
II.1.a – A proposição é uma estrutura lógica fundante tanto do 

conhecimento gnosiológico quanto do científico. 
 
II.1.b – A proposição não tem conteúdo de significação por não referir-

se a objetos, apenas condiciona seu conhecimento. 
 
II.1.c – O conhecimento da norma jurídica, osso objeto formal, 

pressupõe o isolamento da proposição que lhe dá apoio, despindo-as das 
significações advindas da linguagem: conhecê-la é retirá-la do contexto 
empírico. 

 
II.1.d – Ao tocarmos a proposição normativa entramos no domínio da 

lógico-jurídica. 
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II.1.e – Percebemos também que sua estrutura é implicacional por 
vincular hipótese à tese, cujo conectivo é modalizado pelo functor dever-ser – se 
a hipótese, então a tese, assim deve-ser: D[h -> R (Sa, Sp)]. 

 
II.2.a – Norma advém do preenchimento dos categoremas de sua 

estrutura proposicional; a norma é uma estrutura de significação objetiva. 
 
II.2.b – A norma possui limites sintáticos e semânticos; aqueles 

decorrentes da estrutura que lhe conforma, que não pode ser cindida; estes 
impostos pelo contexto social para o qual a norma se dirige; a norma não pode 
prever eventos impossíveis ou necessários, estes regulados pela lei da 
causalidade existencial (física). 

 
II.2.c – A implicação deôntica é característica de todas as normas que 

compõem a norma jurídica completa: norma primária dispositiva, norma primária 
sancionatória e norma contextualidade – perspectiva semântica; a primária 
dispositiva refere-se na sua hipótese ao lícito e, no conseqüente, à relação entre 
pessoas (físicas ou jurídicas, de direito privado ou público); a primária 
sancionatória capta o ilícito na sua hipótese, qual seja, o descumprimento da 
relação estabelecida no conseqüente da norma primária dispositiva, e, no seu 
conseqüente, prescreve nova relação jurídica entre pessoas; por fim, a 
secundária prevê hipoteticamente a desobediência, simultânea ou não, das 
relações jurídicas pertinentes às referidas normas primárias, sendo que no seu 
conseqüente, determina a relação triádica entre autor e poder judiciário e entre 
este e o réu. 

 
II.3.a – O termo proposição, por ser ambíguo, pode apreender o 

sentido de proposição jurídica, assim entendida a relativa à metalinguagem 
própria da ciência do direito que toma a linguagem do direito positivo como 
linguagem-objeto. 

 
II.4.a – Enunciados normativos são o índice temático da pesquisa 

científica. 
 
II.4.b – Possuem os enunciado concretude existencial por 

apresentarem suporte físico, a linguagem verbal ou escrita. 
 
II.4.c – Os enunciados do direito positivo são os textos constitucionais, 

leis complementares, ordinários, decretos, portais, instruções etc. e todos os 
demais cujas significações compõem normas jurídicas. 

 
II.4.d – Denominam-se primários os enunciados cujas significações 

formam normas que inovam originariamente o sistema jurídico – enunciados de 
leis constitucionais, leis complementares e ordinárias, de medidas provisórias, 
resoluções do senado federal, e, secundários, os que se relacionam com normas 
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dependentes das anteriormente citadas – enunciados de decretos, portais, 
instruções etc. 

 
II.5.a – Os eventos, consideram-se jurídicos, à medida que seus 

caracteres coincidam com os da hipótese normativa, sem ainda estarem 
constituídos em linguagem competente. 

 
II.5.b – Na hipótese normativa tem-se a definição conotativa do 

evento. 
 
II.5.c – O qualitativo de evento jurídico pode ser atribuído tanto ao 

evento, quanto ao fato social, ou ainda aos efeitos dos fatos jurídicos, as 
relações jurídicas, desde que as mesmas estejam previstas nas hipóteses 
normativas. 

 
II.5.d – O evento natural insere-se tão só na hipótese. Já o evento 

conduta poderá figurar nesta ou no conseqüente, quando tal conduta estiver 
modalizada no referido prescritor normativo. 

 
II.6.a – Normas de estrutura são aquelas destinadas à criação, 

extinção ou alteração de outras normas, prevendo o modo como isto deve 
acontecer. 

 
II.6.b – Normas de conduta são instituídas para estimular o 

comportamento humano intersubjetivo. 
 
II.7.a – As fontes de direito são os fatos jurídicos devidamente 

constituídos por linguagem competente, inserida no contexto do enunciado 
protocolar de uma norma individual e concreta. 

 
II.8.a – Sistema é um termo ambíguo que apresenta um conceito 

básico, que é o conjunto de elementos que se relacionam por meio de um 
princípio unificador, no caso dos sistemas jurídicos, este dado aglutinador são as 
normas jurídicas. 

 
II.8.b – Os sistemas jurídicos não são nomo-lógicos dedutíveis tais 

como os sistemas matemáticos, mas sim nomo-lógicos prescritivos, empírico-
dialéticos. 

 
III.1.a – Sintaticamente, não há distinção entre regra-matriz tributária e 

as demais normas jurídicas, pois todas elas estruturam-se na proposição 
normativa hipotético-condicional. 

 
III.1.b – A denominação de regra-matriz tributária, pressupõe a análise 

do fenômeno normativo pelo prisma semântico dos enunciados do direito 
tributário positivo. 
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III.1.c – Na regra-matriz verificamos apenas os critérios intencionais 

do superveniente evento tributário. 
 
III.1.d – No conseqüente da regra-matriz tributária verificamos a 

prescrição de uma conduta que se concretizará com a instauração da relação de 
crédito tributário. 

 
III.1.e – Por serem gerais e abstratas, as regras tributárias não ferem 

diretamente a conduta das pessoas, porquanto requerem enunciado denotativo 
do fato e da relação. Exigem enunciado que retrata norma individual e concreta, 
aplicando a regra-matriz ao caso individualizado. 

 
III.2.a – Na hipótese da regra-matriz localizam-se os critérios material, 

temporal e espacial de identificação do evento tributário. 
 
III.2.b – O critério material expressa-se por um verbo e um 

complemento; este verbo exprime uma ação ou um estado que são qualificados 
pelo complemento. 

 
III.2.c – O critério espacial funciona como coordenada do local do 

território nacional onde haverá de ocorrer o evento tributário; esta coordenada 
poderá ser local, regional ou corresponder a todo o plexo de normas que 
projetam efeitos jurídicos sobre o espaço físico nacional. 

 
III.2.d – O aspecto temporal exprime o momento, o átimo de tempo 

que deflagra os efeitos da hipótese normativa, transformando o acontecimento 
do mundo fenomênico em evento jurídico. 

 
III.3.a – Acolhemos doutrina que faz distinção entre evento e fato 

jurídicos; ao primeiro carece enunciado lingüístico competente que o torne 
intersubjetivo (entre fisco e contribuinte), enunciado que já se encontra presente 
quando falamos de fato jurídico, pois inserido no contexto de um discurso 
protocolar ente fisco e contribuinte, reconhecido pelo direito. 

 
III.3.b – A linguagem do direito positivo é metalinguagem da 

linguagem-objeto dos fatos sociais. Reduz sua complexidade (a dos fatos 
sociais) captando apenas as propriedades relevantes para a formação do evento 
e fato jurídicos. 

 
III.3.d – A procura de significações advindas de outros enunciados do 

direito civil, comercial etc. – é instrumento necessário e precioso para que o 
intérprete consiga a integralidade semântica da regra-matriz. 

 
III.3.e – A necessidade que se verifica no campo das normas, se faz 

também presente no campo dos fatos, pois estes somente receberão o 
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qualificativo de jurídicos quando conformados em linguagem competente; daí a 
imprescindibilidade dos enunciado probatórios. 

 
III.4.a – Tal qual na hipótese da regra-matriz, o respectivo 

conseqüente também apresenta critérios intencionais. 
 
III.4.b – É no conseqüente da regra-matriz que encontramos os 

critérios da relação jurídica tributária que irá instaurar-se entre fisco e 
contribuinte. 

 
III.5.a – A incidência das normas, ou melhor, a subsunção entre 

conceitos normativos e fáticos, opera-se pelo raciocínio humano. É o homem 
que estabelece a relação de inclusão entre os conceitos abstratos e os 
concretos. 

 
III.5.b – Por serem entidades pertencentes a regiões distintas, uma 

ideal, lógica, e outra real, material, norma não incide sobre o evento jurídico. As 
leis do mundo real – lei da causalidade, por exemplo – não se inserem no 
universo das leis deônticas. As leis físicas, se não comprovadas empiricamente, 
são refutadas, consideradas falsas (valores verdadeiro ou falso). As leis 
jurídicas, descumpridas no mundo dos eventos, não perdem sua validade 
(valores válido e não-válido); dão ensejo à aplicação de outras normas que têm 
como pressuposto a desobediência. 

 
III.5.c – É da coincidência entre os conceitos do fato social e o da 

norma que se obtém o conceito do evento e relação jurídicos. 
 
III.6.a – Considera-se relação jurídica aquela manifestada em 

linguagem competente, portanto, concreta e individualizada. 
 
III.6.b – Relação jurídica irreflexiva é característica semântica do 

direito positivo. Por dedicar-se à regulação das condutas intersubjetivas, mister 
que as relações estabelecidas sejam entre (inter) pessoas distintas; sejam, 
portanto, irreflexivas. 

 
III.6.c – Relação jurídica assimétrica é a propriedade de implicar sua 

conversa. Um sujeito de direito só o é em face de outro sujeito de direito; se um 
é credor, o outro será necessariamente devedor. 

 
III.7.a – Relação jurídica tributária não se dá no plano geral e abstrato 

da respectiva regra-matriz, mas no plano da manifestação do enunciado 
protocolar realizado por agente competente (art. 142, CTN), ou pelo próprio 
contribuinte (art. 150, CTN). 

 
III.7.b – Na norma tributária geral e abstrata há a relação de 

imputação deôntica entre hipótese e conseqüente; na norma individual e 
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concreta, há a relação de causalidade jurídica que vincula o fato jurídico à 
relação jurídica entre determinado contribuinte e o fisco. 

 
III.7.c – Crédito tributário é a relação jurídica entre o fisco e 

determinado contribuinte que outorga àquele o direito subjetivo à prestação 
tributária. Esta mesma relação de crédito implica sua conversa, que é a relação 
de débito tributário, ou de dever subjetivo de o contribuinte cumprir a prestação 
tributária. 

 
III.7.d – A elucidação de alguns dos enunciado do Código Tributário 

Nacional permite verificar o específico fenômeno normativo; assim, no art. 113 o 
termo obrigação tributária refere-se à relação jurídica efectual (conforme 
Vilanova) decorrente da realização do evento tributário, ambos ainda não 
manifestados em linguagem competente. 

 
III.7.e – Nos arts. 139, 141 e 151, encontramos alusão à relação de 

crédito tributário devidamente constituída por agente competente, atribuindo ao 
credor o direito subjetivo e ao devedor o dever subjetivo à prestação tributária. 

 
III.7.f – No art.156, o caput indica a referida relação de crédito entre 

fisco e contribuinte que será extinta, pelo cálculo relacional, com a relação 
jurídica do pagamento, produzida pela concretização do fato pagamento. 

 
IV.1.a – O contexto gramatical do art. 175 do CTN não pode 

influenciar a atividade interpretativa do exageta na busca dos efetivos 
fenômenos normativos. 

 
IV.1.b – Embora isenção e anistia estejam ambos referidos naquele 

dispositivo como excludente do crédito tributário, não há identidade entre os 
respectivos fenômenos normativos. 

 
IV.1.c – A regra de isenção apresenta-se como norma de 

comportamento, com antecedente e conseqüente, ambos prevendo, 
respectivamente, o evento isento e a relação jurídica de isenção. 

 
IV.1.d – Relaciona-se a regra de isenção com a regra-matriz tributária, 

produzindo campos normativos de incidência fraca. 
 
IV.1.e – Por sua vez, apresentam campos de efetiva incidência, de 

incidência sobre o evento isento, cuja materialização em fato dá-se no bojo de 
norma de isenção individual e concreta, na qual verificamos relação jurídica de 
isenção entre contribuinte e fisco. 

 
IV.1.f – Para compreender a anistia é necessário extrair a norma 

primária sancionatória da norma jurídica completa. 
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IV.1.g – Sintaticamente a norma de anistia apresenta estrutura 
idêntica à das demais estruturas normativas; é na pesquisa semântica destas 
normas que encontramos as respectivas distinções. 

 
IV.1.h – A hipótese da norma de anistia conotará a relação jurídica 

pertinente ao conseqüente da norma primária sancionatória. 
 
IV.1.i – No conseqüente, haverá a prescrição da relação de anistia, 

cuja função, quando individualizada, será relacionar-se com a relação jurídica da 
multa. 

 
IV.1.j – O cálculo relacional entre a relação de anistia e a de multa 

produzirá, no campo normativo, um conjunto vazio, que se refere, no campo dos 
fenômenos, à inexistência de condutas obrigatórias ao cumprimento de uma 
prestação sancionatória (inexistência da obrigação de quitar a multa); este é o 
efeito da aplicação da relação jurídica da anistia. 

 
IV.1.l – Exclusão do crédito tributário, portanto, mencionado no inciso 

II do art. 175 do CTN, significa a extinção da relação jurídica da multa, 
decorrente do seu relacionamento com a relação jurídica da anistia. 

 
IV.2.a – A isenção apresenta-se como norma de comportamento, com 

específicos predecessor e sucessor, e relaciona-se, no plano lógico, com a 
regra-matriz tributária. 

 
IV.2.b – As significações utilizadas para preencher os categoremas de 

sua hipótese e de seu conseqüente, advêm de enunciado do direito positivo, 
produto do direito subjetivo do ente competente legislar sobre determinada 
matéria. 

 
IV.2.c – Tais normas de estrutura fixam a competência deste ente; 

estabelecem a permissão para editar enunciados normativos a partir dos quais 
as propriedades de um certo conceito jurídico lapidadas pelo intérprete. 

 
IV.2.d – Isentar uma pessoa jurídica ou física do imposto de renda, 

por exemplo, é editar enunciados cujas significações permitem, à pessoa 
competente, compor regra-matriz de isenção a partir do seu aspecto pessoal. 

 
IV.2.e – Na hipótese da regra-matriz de isenção, temos a conotação 

do evento isento. 
 
IV.2.f – No conseqüente desta regra, há a previsão dos critérios de 

constituição da relação jurídica de isenção, esta prescritiva de conduta 
intersubjetiva. 
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IV.2.g – Na relação jurídica de isenção o contribuinte (isento) figura 
côo titular da relação de crédito isento, que lhe dá o direito subjetivo de não 
cumprir a prestação tributária – está permitido omitir a conduta de prestar. 

 
IV.2.h – Tal relação de crédito isento implica sua conversa, a relação 

de débito isento, que imputa ao fisco o dever subjetivo de não exigir uma 
conduta comissiva por parte do contribuinte (cumprir a prestação tributária) – 
está vedado impedir a omissão do contribuinte. 

 
IV.3.a – Na hipótese da regra de isenção, temos os critérios material, 

espacial e temporal. 
 
IV.3.b – No conseqüente desta mesma regra, os critérios pessoal e 

quantitativo. 
 
IV.4.a – Relação jurídica de isenção pertence ao plano dos fatos, 

posta por norma individual e concreta manifestada em linguagem competente, 
que atrela contribuinte (isento) e fisco em relações de crédito e débito isento. 

 
IV.4.b – Direito adquirido à isenção é a relação de crédito isento 

pertencente à relação jurídica de isenção, que corresponde ao conseqüente da 
norma de isenção geral e abstrata. 

 
IV.5.a – Constatadas as regra-matriz tributária e a regra-matriz de 

isenção, há o relacionamento lógico entre as mesmas. 
 
IV.5.b – O resultado deste relacionamento é o campo de não-

incidência da regra-matriz tributária. 
 
IV.5.c – Tal campo de não-incidência não representa inexistência de 

previsão de eventos jurídicos isentos. 
 
IV.5.d – Os eventos isentos estão conotados na hipótese da norma de 

isenção geral e abstrata. 
 
IV.5.e – Assim, ficando as duas regras-matrizes, temos respectivos 

campos de incidência. 
 
IV.5.f – Evento que não esteja previsto na hipótese da regra-matriz 

tributária ou da regra-matriz de isenção, é evento regulado pelo direito positivo e, 
portanto, não se insere no campo metajurídico. 

 
IV.5.g – Neste caso, temos um evento, cuja respectiva conduta está 

modalizada com o permitido; a distinção da norma que a regula, comparada à de 
isenção decorre da classificação feita pela doutrina em permissões fortes e 
permissões fracas. 
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IV.5.h – As permissões fortes caracterizam-se por se relacionarem a 

enunciados expressos constantes no direito positivo; a isenção, por expressa 
determinação do art. 176 do CTN, requer enunciado de lei para instituí-la, o que 
a caracteriza como uma permissão forte. 

 
IV.5.i – As permissões fracas não se atrelam a enunciados expressos 

do direito positivo, muito embora a inferimos por conta da completude sintática 
do ordenamento, por nós admitida e pelo vetor axiológico segundo o qual tudo o 
que está proibido está permitido. 

 
IV.5.j – Assim, os eventos não relacionados a hipóteses de regra 

tributária ou de isenção, implicam condutas permitidas fracas, derivadas do 
referido vetor axiológico do sistema normativo. 

 
IV.6.a – A qualificação das regras de imunidade, como limitação à 

competência impositiva dos entes tributantes, apresenta ambigüidade que deve 
ser aclarada. 

 
IV.6.b – A limitação à competência pode dar-se tanto no plano das 

significações dos enunciados constitucionais, quanto no plano das normas de 
imunidade. 

 
IV.6.c – No plano das significações, impõe ao intérprete a necessária 

tarefa de desvendar os critérios de uso dos enunciados constitucionais, sempre 
vagos por conta da pouca conotação de seus termos e, portanto, alta denotação 
dos objetos a eles relacionados. 

 
IV.6.d – Imperioso se faz a pesquisa da definição destes conceitos, 

adotando-se o método da experiência jurídica colateral, que põe o intérprete em 
face de enunciados sediados no patamar infraconstitucionalmente; a busca 
destas significações permite demarcar precisamente o conceito relativo aos 
enunciado constitucionais. 

 
IV.6.e – Eliminada a vaguidade destes enunciados, pode-se afirmar 

que há uma específica limitação à competência dos entes tributantes, à medida 
que há precisamente o campo de atuação dos mesmos. 

 
IV.6.f – Tal limitação não se confunde com a decorrente do fenômeno 

normativo que subjaz à imunidade. 
 
IV.6.g – Imunidade, enquanto norma pertencente ao sistema jurídico, 

apresenta estrutura hipotético-condicional; adotando-se a classificação de 
Norberto Bobbio, quanto às normas que determinam o modo de criação de 
outras normas, as imunidades estariam enquadradas na espécie de normas que 
proíbem os entes tributantes de deflagrar processo legislativo, cujo resultado 
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sejam enunciados normativos que permitam a composição de suas significações 
em regra-matriz tributária. 

 
IV.6.h – Isenção e Imunidade, embora apresentem semelhante 

estrutura normativa, diferem no campo semântico e pragmático das condutas 
prescritas. 

 
IV.7.a – Considerando-se o plano normativo, não cabe a distinção 

entre a regra de isenção e a da alíquota zero; a distinção está no plano dos 
enunciados relativos a cada qual. Pode-se perfeitamente construir uma regra de 
isenção a partir de enunciados que se refiram à quantificação da alíquota. 

 
IV.7.c – Os enunciados das isenções, por sua vez, derivam 

exclusivamente de processo legislativo típico, nos termos do art. 176 do CTN. 
 
IV.7.d – Diferimento, em nossa concepção, refere-se ao tempo 

juridicizado na hipótese normativa; não se refere ao tempo no fato, mas ao 
tempo de produção de efeitos da relação jurídica imputada ao fato; posterga-se 
os efeitos da relação jurídica para momento superveniente, muito embora o fato 
jurídico já esteja devidamente constituído, portanto, com seu elemento temporal 
devidamente concretizado. 

 
IV.8.a – A regra da remissão descreve em sua hipótese o fato relação 

jurídica tributária ainda não adimplida e no conseqüente a relação de remissão, 
que no cálculo relacional, produzirá a extinção da relação tributária. 

 
V.1.a – Dado o critério da pertinencialidade ao sistema normativo 

nacional, os tratados e acordos internacionais não são considerados normas 
internas. 

 
V.1.b – O conteúdo vertido no acordo só se torna norma nacional se 

produzidos enunciados normativos internos, pelo processo e órgão competentes. 
 
V.1.c – Pelas significações de tais enunciados teremos condições de 

estruturar a regra de isenção, cuja hipótese descreve as características do 
evento isento tais quais previstas no acordo ou no tratado, e no conseqüente 
prescreverá a relação jurídica de isenção. 

 
V.2.a – Nas isenções condicionadas é juridicamente irrelevante 

qualquer custo ou gasto econômico realizado pelo particular. 
 
V.2.b – A hipótese da regra de isenção prevê as propriedades 

relevantes para a realização do evento isento, sendo que as demais atividades 
executadas pelo particular estão fora do campo de observação do intérprete, 
para a apuração do evento isento; se realizou poucas ou muitas atividades, se 
foram gratuitas ou onerosas, isto é irrelevante na pesquisa do evento isento. 
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V.2.c – Tais gastos ou custos somente ganharão relevância jurídica 

se forem privilegiados pela regra da isenção; do contrário, serão critérios 
extrajurídicos a serem desconsiderados pelo intérprete. 

 
V.3.a – Na isenções contratuais é irrelevante a voluntariedade 

pertinente aos contratos de direito privado. 
 
V.3.b – O contrato gera efeitos conforme o regime jurídico que o 

submete, em relação ao qual nenhuma das características é transportada para o 
regime jurídico das isenções tributárias. 

 
V.3.c – A relação jurídica instaurada com a concretização do contrato 

é recolhida descritivamente pela hipótese da regra de isenção; por isso o 
contrato é mero evento referido pela hipótese. 

 
V.4.a – Nas isenções permanentes e a prazo certo examina-se a 

respectiva vigência da regra de isenção; a primeira não tem tempo de vigência 
demarcado; a segunda o tem. 

 
V.5.a – O acontecimento previsto na hipótese da regra-matriz de 

isenção é o evento jurídico isento. 
 
V.5.b – O fato jurídico isento somente se concretiza com sua 

manifestação em linguagem normativa competente; sua inserção em discurso 
normativo. 

 
V.5.c – O fato jurídico isento pode ser constituído por agente da 

administração fazendária ou pelo particular (pessoa física ou jurídica); o critério 
de eleição dessa pessoa competente é do legislador. 

 
V.5.d – Constituído o fato jurídico isento, dá-se o efeito, a relação 

jurídica de isenção entre contribuinte isento e fisco; ao primeiro é atribuído o 
direito subjetivo de abster-se de cumprir a prestação tributária (está permitido 
omitir); ao segundo, o dever subjetivo de não impedir a omissão (está vedado 
exigir a conduta). 

 
V.6.a – O evento jurídico demarca o tempo do regime material que lhe 

será aplicável quando da constituição do fato jurídico isento. 
 
V.6.b – O fato jurídico isento demarca o tempo do regime processual 

que lhe será aplicável. 
 
V.6.c – A norma individual e concreta da isenção é declaratória em 

relação ao evento e constitutiva em relação ao fato jurídico isento. 
 



152 
 

V.7.a – Considerada na performance geral e abstrata, a regra de 
isenção pode ter sua vigência tolhida a qualquer momento, quando então, dada 
sua revogação, deixará de juridicizar eventos futuros. 

 
V.7.b – Tal revogação, contudo, não impede sua aplicação para 

aqueles eventos passados e sua constituição em fatos jurídicos presentes. 
 
V.7.c – As relações jurídicas de isenção, devidamente constituídas 

por força da concentração dos fatos em linguagem competente, não se 
submetem a novo regramento tributário, por representarem direito subjetivo à 
isenção adquirido pelo contribuinte isento. 

 
V.7.d – É sobrenorma constitucional (art. 5°, inciso XXX VI, CF/88) que 

tolhe a aplicação da regra tributária ulterior sobre relação jurídica de isenção já 
devidamente constituída. 

 
V.7.e – O relacionamento entre a regra de isenção  e a regra tributária 

lapida as propriedades desta última. 
 
V.7.f – A revogação da regra de isenção não devolve à regra tributária 

as propriedades que lhe identificavam. 
 
V.7.g – Para que isso ocorra é preciso cursar novo processo 

legislativo para produzir novos enunciados normativos que façam referência que 
tais propriedades enquadram-se na estrutura de uma regra-matriz tributária. 

 
V.7.h – Estes novos enunciados, demarcados em tempo distinto 

daqueles referentes à primeira regra-matriz tributária, denunciam que se trata de 
nova regra-matriz, em relação à qual aplica-se o princípio da anterioridade 
previsto no art. 150, inciso III, letra b, da CF/88. 

 
V.8.a – O critério de classificação das regras de isenção é 

eminentemente jurídico. 
 
V.8.b – A regra-matriz de isenção e a norma de isenção individual e 

concreta classificam-se segundo o fundamento, a concretude existencial e a 
especificidade. 

 
V.8.c – Quanto ao fundamento, a regra-matriz decorre de enunciado 

produzido por processo legislativo; a norma individual e concreta advém de 
processo de produção normativa deflagrado por agente administrativo ou por 
particular, conforme estabelecido pelo ordenamento jurídico. 

 
V.8.d – Quanto à concretude existencial, a regra de isenção não 

apresenta tal característica; pode ser subdividida ainda pelos critérios de sua 
hipótese (material, temporal e espacial) ou de seu conseqüente (pessoal e 
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quantitativo); a norma individual e concreta tem concretude existencial à medida 
que manifestada em enunciado protocolar competente. 

 
V.8.e – Quanto à especificidade, a regra de isenção, considerando 

que somente conota as propriedades do evento e da relação jurídica de possível 
ocorrência no mundo fenomênico, é inespecífica; a norma de isenção individual 
e concreta é específica, por identificar precisamente o fato isento e a relação 
jurídica de isenção com as respectivas partes vinculadas deonticamente. 

 
V.8.f – Quanto ao tempo jurídico, a regra de isenção projeta-se sobre 

os eventos futuros por tempo indeterminado; neste caso, denominamos isenções 
permanentes; se tal projeção temporal estiver delimitada, teremos então 
isenções a prazo certo. 

 
V.8.g – As normas de isenção individuais e concretas têm tempo 

presente quanto ao fato jurídico e respectiva relação jurídica e tempo passado 
em relação ao evento isento. 
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