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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a insuficiência do uso exclusivo do 
método literal de interpretação das isenções e sugerir critérios interpretativos e 
argumentativos adequados que permitam sem margem à arbitrariedade, mais 
intensamente promover os fins a que essas normas se destinam. Com base na 
disposição do artigo 111 do CTN, os dispositivos legais que se referem às isenções 
devem ser interpretados literalmente e, a análise de decisões dos Tribunais 
Superiores do País e da doutrina nacional demonstra que, na maior parte das vezes, 
a interpretação literal é adotada como forma de restringir a incidência das normas 
isencionais, sem levar em conta as finalidades que lhes são subjacentes. Assim, por 
meio de um método analítico voltado para a prática, ao analisar a estrutura e as 
principais características das normas isencionais, conclui-se que, tratando-se de 
normas com funções precipuamente extrafiscais, que se relacionam com a eficácia 
dos direitos fundamentais, o processo hermenêutico não pode ficar restrito à 
interpretação literal. Desse modo, cabe reconstruir o significado da disposição 
contida no art. 111, a fim de afastar a interpretação puramente literal das isenções e 
possibilitar ao intérprete o emprego de outros métodos interpretativos para a 
adequada aplicação das regras isencionais. Deve possibilitar, em especial, o uso do 
método sistemático-teleológico, já que as isenções não podem ser concedidas 
senão em razão de uma finalidade pública relevante (valores protegidos 
constitucionalmente), a qual precisa ser devidamente reconhecida e considerada 
pelo aplicador do Direito. O processo hermenêutico, no entanto, deve ser 
referendado por um processo lógico argumentativo que justifique a adoção de tais 
métodos. 

 

Palavras chave: tributário - isenções – interpretação - artigo 111 CTN – literal - 
finalidade - argumentos – teleológico. 



ABSTRACT 

The objective of this work is to demonstrate the insufficiency of the exclusive 
use of the literal method for interpretation of exemptions, and to suggest appropriate 
interpretative and argumentative criteria that allows no room for arbitrariness, and 
intensely promotes the purposes for which these standards are intended. Based on 
the provision of article 111 from CTN, the legal provisions that refer to exemptions 
must be interpreted literally and the analysis of decisions of the Higher Courts in the 
country with the national doctrine shows that, in most cases, the literal interpretation 
is adopted as a way to restrict the incidence of exemptions standards, with no regard 
to the purposes that are implied. Therefore, by means of an analytical method facing 
the practice, analyzing the structure and the main features of the exemption rules, it 
is concluded that in the case of standards as primarily extra tax which relates to the 
effectiveness of the fundamental rights, the hermeneutic process can not be 
restricted to literal interpretation. Thus, it is to establish the meaning of the provision 
in article 111, in order to avoid the purely literal interpretation of the exemptions and 
to enable the interpreter the use of other interpretative methods for the adequate 
application of exemption rules. It should allow, in particular, the use of systematic-
teleological method, since the exemptions can not be granted, except by reason of a 
relevant public purpose (constitutionally protected values), which needs to be 
properly recognized and regarded by the jurisconsult. The hermeneutic process, 
however, must be approved by a logical-argumentative process that justifies the 
adoption of such methods. 

 

 

Key Words: tax – exemptions – interpretation – article 111 CTN – literal – purpose – 
legal argument– teleological.  
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INTRODUÇÃO 

 

O Direito Tributário brasileiro1 sofre ainda hoje forte influência do pensamento 

positivista, o qual dissocia a Ciência do Direito de qualquer juízo de valor2. Essa 

influência, por sua vez, afeta diretamente a hermenêutica jurídica3, amoldando os 

contornos interpretativos do Direito a funções meramente descritivas e quase 

unicamente formalistas4. Ou seja, o papel da interpretação fica adstrito à descrição 

daquilo que consta no texto jurídico, tal qual colocado pelo legislador.5 Contudo a 

mera descrição avalorativa dos enunciados normativos limita o objeto de estudo e o 

sentido prático da Ciência do Direito.   

O simples formalismo e a visão estritamente descritiva não são instrumentos 

adequados à persecução das finalidades que a Ciência do Direito6 busca realizar, 

                                            

1 Cf. BALEEIRO, Aliomar.  Direito Tributário Brasileiro. 12. ed. atual. por Misabel de Abreu Derzi. 
Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. XXII: “[...] o Direito Tributário, aplica-se, contemporaneamente e a 
despeito de qualquer contraindicação etimológica, ao campo restrito das receitas de caráter 
compulsório. Regula precipuamente as relações jurídicas entre o Fisco, como sujeito ativo, e o 
contribuinte ou terceiros, como sujeitos passivos”. 
2
 Cf. BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: Lições de filosofia do direito. Comp. Nello Morra; 

trad. Márcio Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 2006. p. 135: “O positivismo 
jurídico nasce do esforço de transformar o estudo do direito numa verdadeira e adequada ciência que 
tivesse as mesmas características das ciências físico-matemáticas, naturais e sociais. Ora, a 
característica fundamental da ciência consiste em sua avaloratividade, isto é, na distinção entre juízos 
de fato e juízos de valor e na rigorosa exclusão destes últimos do campo científico: a ciência consiste 
somente em juízos de fato. (...) A ciência exclui do próprio âmbito os juízos de valor, porque ela 
deseja ser um conhecimento puramente objetivo da realidade, enquanto os juízos em questão são 
sempre subjetivos (ou pessoais) e consequentemente contrários à exigência da objetividade”.  
3
 Cf. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 

1: “A Hermenêutica Jurídica tem por objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis 
para determinar o sentido e o alcance das expressões do direito”.  
4
 Cf. ibid., p. 36: “Deve-se ao uso excessivo do Direito Romano entre os povos cultos, sobretudo no 

Foro civil, esse apego à formalística, a redução do aplicador dos Códigos a uma espécie de 
autômato, enquadrado em regras precisas e cheias de minúcias, em uma geometria pretensiosa, 
obcecado pela arte, enganadora, dos silogismos forçados, interpretando hoje um texto como se 
vivesse há cem anos, imobilizado, indiferente ao progresso, conforme os ditames da escola 
tradicional.” 
5
 Cf. GRAU, Eros Roberto. “Interpretação da lei tributária e segurança jurídica”. In: Revista de Direito 

Tributário, n. 113, p. 218-225. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 219: “Interpretar seria subsumir, seria 
fazer subsunção. Mas hoje sabemos (alguns o sabem, nem todos), a partir da nova Hermenêutica, 
que texto normativo e norma não se identificam, que a norma é produzida pelo intérprete”. 
6
 Cf. THEODORO JÚNIOR, Humberto. “Interpretação e aplicação das normas jurídicas”. In: Revista 

de Processo. Teresa Arruda Alvim Wambier (coord), ano 32, n. 150, (ago/2007), p. 11-23. São 
Paulo: Revista dos Tribunais. p. 14: “O Direito é, então, um fenômeno social, e, como tal, torna-se 
objeto de uma ciência humana, a que também se dá o nome de direito, de modo que com a mesma 
expressão se identificam a ciência e o seu objeto.”  
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tais como: a de precisar o conteúdo do Direito, adequar a Ciência do Direito à 

realidade social, entre outras.  Se a função descritiva bastasse, diante da avançada 

tecnologia da robótica, máquinas estariam aptas a assumir as tarefas afeitas aos 

julgadores, aplicando a lei conforme um banco de dados pré-alimentado em um 

sistema.  As noções restritivas de Direito como sinônimo de lei e de interpretação 

jurídica como ato de descrever o que consta da lei encerram a ciência em si mesma, 

e já não atendem aos anseios de um Estado Social. Assim, é preciso repensar a 

hermenêutica e o próprio Direito, de modo a promover, simultaneamente, o 

afastamento do formalismo extremado e a aproximação com a funcionalidade dessa 

disciplina. 

O Direito precisa ser, portanto, constantemente (re) interpretado, a fim de  

adequar-se aos diferentes momentos históricos e às diversas realidades e 

necessidades sociais7. Nesse contexto, o intérprete desenvolve um papel ativo por 

meio da emissão de juízos de valor e da escolha de fontes, de argumentos e de 

significados possíveis das disposições jurídicas. Incumbe ao intérprete, portanto, 

conformar a interpretação dos dispositivos legais à realização ou à concretização 

dos valores e dos princípios preconizados pela sociedade de seu tempo. 

A interpretação e integração dos diversos princípios que regem o 
Sistema do Direito são instrumentos hábeis a buscar o maior desafio 
da Ciência do Direito: manter-se como Ciência, sem perder a 
atualidade do Fato Social. É preciso conceber um modelo de 
sistema, com aberturas para acompanhar a evolução social, mas 
sem que tais entradas sejam grandes a ponto de fazê-lo 
desmoronar8.  

 

 

 

                                            

7 Cf. BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 8. ed. atual. por 
Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 50: “Cada geração reinterpreta as 
palavras jurídicas com seus problemas, sua cultura e seu meio ambiente, que são condições prévias 
ao conhecimento [...].”    
8
 LOBATO, Valter de Souza. “Estado Democrático de Direito. Segurança jurídica. A correta forma de 

interpretação dos benefícios fiscais e a concretização dos direitos sociais”.  In: Revista da Faculdade 
de Direito Milton Campos, Lucia Massara e Carlos Alberto Rohrmann (coord), v. 25, p. 430-480, 
Belo Horizonte: Del Rey, 2012. p. 433. 
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No âmbito do Direito Tributário, a problemática relacionada à interpretação é 

expressiva e ganha contornos de complexidade maior do que nas demais áreas do 

Direito porque o princípio da legalidade9 se faz muito presente.10 Em meio aos 

problemas de interpretação no âmbito do Direito Tributário brasileiro, destaca-se 

aquele relacionado à interpretação das isenções.  

A Constituição Federal (CF/88)11 e o Código Tributário Nacional (CTN) 

preveem alguns institutos jurídicos que acarretam a desoneração fiscal12. Entre eles, 

está o da isenção, definida pelo CTN como uma forma de “exclusão” do crédito 

tributário13. Muito embora o conceito de isenção não seja estreme de dúvida e 

comporte diversas teorias sobre esse fenômeno jurídico, por ora, importa afirmar 

que as isenções são sempre concedidas por lei específica14 e que o conceito amplo 

de isenção contempla todas as normas tributárias que “retirem ou subtraiam da 

                                            

9
 A legalidade informa que um tributo só pode ser criado se estiver prévia e expressamente previsto 

em lei. Assim, a legalidade é tida como norma fundamental ao Direito Tributário, pois só a lei é capaz 
e dar origem e fundamento à obrigação tributária, da mesma forma que os juízes devem aplicar a lei 
tributária por meio de um processo legalmente disciplinado. Vide nesse sentido: BALEEIRO, Aliomar. 
Limitações constitucionais ao poder de tributar. 8. ed. atual. por Misabel Abreu Machado Derzi. 
Rio de Janeiro: Forense, 2010. pp. 106-7. Cf. ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. 
5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 177: “A reserva constitucional de lei é vinculante para todos os 
Poderes estatais: ela deve ser observada tanto para a instituição e aumento quanto para a 
fiscalização e cobrança de tributos. Isso vale tanto para a instituição e aumento de tributos quanto 
para o estabelecimento de exonerações tributárias”. 
10

 Cf. ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 384: 
“[...] as leis tributárias são sempre aplicadas em ‘nome da legalidade’, mediante uma mera subsunção 
que, quase sempre realiza a segurança jurídica. Mas, às vezes, mesmo a segurança jurídica – no 
sentido de uma segurança jurídica material – vê-se bloqueada, quando o sentido concreto de uma 
norma jurídica não pode ser ‘retrorreferido’ao texto da norma, em virtude dos conjuntos de fatos da 
vida dos quais o texto da norma depende (e.g. igualdade na aplicação do Direito)”. 
11

 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
[...] 
§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante 
lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, 
XII, g . (BRASIL, Constituição Federal, 1988) 
12

 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 239: “[...] o 
sistema tributário é permeado por desonerações. São consideradas desonerações tributárias todas e 
quaisquer situações que promovam: presunções creditícias, isenções, anistias, reduções de 
alíquotas, deduções ou abatimentos e adiantamentos de obrigações de natureza tributária. Tais 
desonerações, em sentido amplo, podem servir para diversos fins.”  
13

 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 consequente. 
(BRASIL, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966). 
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composição ou da estrutura lógica do fato gerador algum fato específico que, desta 

forma, não ficará sujeito ao tributo”15. 

Assim, devido ao fato de que retira do campo de incidência de um tributo 

determinados elementos (sujeito ou objeto), a norma isencional (de desoneração) 

tem caráter excepcional16 e, desse modo, segundo prevê o artigo 111 do CTN17, 

deve o dispositivo legal a ela relativo ser interpretado de maneira literal. Não 

obstante, a interpretação das isenções não pode ficar limitada ao método previsto no 

referido artigo legal. Sendo a isenção uma norma que visa a fins extrafiscais, o 

método teleológico assume destacada importância. Isso porque a necessidade de 

adequar os enunciados normativos isencionais às finalidades protegidas pela CF/88 

para as quais as isenções se destinam impõe o desafio de ultrapassar a barreira 

posta pela aplicação incondicional desse artigo de lei, colimando a interpretação ao 

sistema constitucional vigente.  

Inúmeras são as dúvidas que pairam sobre a disposição do artigo 111 do 

CTN e sobre os efeitos práticos que essa determinação produz quanto à 

interpretação das isenções. Em outras palavras, questiona-se: se a disposição do 

artigo 111 limita o alcance das hipóteses normativas isencionais; se a imposição do 

uso do método literal de interpretação restringe o âmbito de atuação do intérprete do 

direito ao olhar descritivo da norma; se a literalidade pressupõe sempre uma 

interpretação restritiva da incidência normativa; se o artigo 111 não contempla, ele 

próprio, qualquer tipo de interpretação; se a enunciação do método literal pressupõe 

que o legislador pré-excluiu a utilização dos demais métodos interpretativos e, por 

fim, se a interpretação literal como método isolado de interpretação das isenções 

permite alcançar as finalidades desse instituto.  

                                                                                                                                        

14
 O art. 150, § 6º da CF/88 estabelece que a isenção somente seja concedida por lei específica. 

15
 SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Teoria e prática das isenções tributárias. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2003. p. 16. 
16

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 241. 
17

 Art. 111: Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário; 
II - outorga de isenção; 
III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias  
(BRASIL, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966). 
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A análise dessas questões se justifica, pois, ao passo que a jurisprudência 

dos Tribunais Superiores18 tende, até o presente momento, a confirmar o caráter 

restritivo das regras isencionais, já há decisões judiciais no sentido do necessário 

afastamento da interpretação estritamente literal das isenções e da utilização de 

outros métodos interpretativos como forma de efetivação da ratio legis. Em outras 

palavras, já existem demonstrações da insuficiência desse método na realização do 

objetivo das isenções, o que impõe seja ampliada a discussão do assunto no meio 

jurídico a fim de embasar critérios práticos de interpretação dos dispositivos legais a 

elas relativos.   

Nessa esteira, cabe invocar a título exemplificativo duas decisões judiciais 

que apontam essa dicotomia: a primeira se trata de julgado do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ)19, no qual foi negada a isenção tributária de imposto de renda por 

moléstia grave a um contribuinte portador de espondiloartroses, pelo fato de a 

doença não constar no “rol taxativo” do art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, 

ressaltando a impossibilidade de interpretação analógica ou extensiva.  A segunda, 

proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região20, ao contrário do 

entendimento esposado pelo STJ, reconheceu o benefício de isenção do imposto de 

renda a um contribuinte portador de moléstia grave, não elencada no rol do art. 6º, 

inciso XVI, da Lei 7.713/88, sob o fundamento de que, in casu, não poderia a 

interpretação literal prevalecer. 

Ou seja, a incerteza decorrente dessas interpretações divergentes - com a 

adoção de diferentes métodos pelos aplicadores do direito quanto às regras 

isencionais e quanto ao próprio alcance das regras interpretativas estipuladas pelo 

Código Tributário -, tende a ampliar a ocorrência de decisões conflitantes e 

                                            

18
 Vide, por exemplo: AgRg no AREsp 570.877/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014; REsp 1114909/RS, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 06/04/2010; AgRg no REsp 
1093720/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2009, DJe 
04/05/2009; entre outros. 
19

 REsp 1013060/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
10/05/2011, DJe 08/06/2012. 
20

 Apelação Cível n. 5011822-49.2010.404.7000, Primeira Turma, Relator Joel Ilan Paciornik, D.E. 
04/08/2011. Ainda, quanto ao afastamento da interpretação literal e a busca da ratio legis vide: AgRg 
no REsp 1379148/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
15/08/2013, DJe 16/09/2013. 
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contrárias à segurança jurídica21 - “um dos princípios fundamentais da nossa 

ordem”22, o que deve, ao máximo, ser evitado. 

Ao passo que o CTN estabelece o método de interpretação literal como 

aquele a ser aplicado quanto à legislação tributária que outorga isenções, não 

parece acertado que a norma seja construída apenas pelo processo descritivo do 

texto, pois “por detrás de uma cientificidade objetiva, há sempre uma escolha de 

valores sociais e políticos”23, de forma a ensejar a necessária interpretação dos 

próprios termos do art. 111 do CTN, segundo o sistema jurídico vigente. Cabe 

destacar, nesse diapasão, a conclusão de Guimarães:  

Se reconhecermos que a interpretação literal é insuficiente para uma 
correta aplicação da lei, em geral, e das leis de isenção em 
particular, cabe-nos indagar se devemos ficar apegados a essa 
interpretação “literal” do texto que propugna a literalidade. [...] 
Também o art. 111 tem de ser aplicado e nada nos impede de 
indagar do alcance da expressão “literalmente” por ele empregada.24 

Também, nas palavras de MacCormick: 

Resta uma tensão permanente entre seguir o significado 
extensivamente óbvio e procurar estabelecer, em casos particulares, 
deliberações genéricas que atendam a outros aspectos desejáveis 
de política de interesse público e princípios. Exatamente por essa 
razão a “regra literal” é revogável em favor de outras “regras”. 25 

Justifica-se, portanto, analisar sob quais critérios hermenêuticos deve-se 

interpretar os dispositivos legais que tratam das isenções, de modo a assegurar a 

realização de sua finalidade, em consonância com os princípios e valores que regem 

o Sistema Constitucional Tributário. Este estudo propõe-se, assim, a sugerir um

                                            

21
 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 3. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: 

Malheiros, 2014. p. 688: “A análise do Sistema Tributário revela, com clareza, que as normas 
tributárias – princípios e regras – protegem, insistentemente, os ideais que compõem a segurança 
jurídica: ao prever o conceito de tributo, as espécies tributárias, as regras de competência tributária, 
as limitações ao poder de tributar, as fontes do Direito Tributário e ao instituir alguns princípios [...] 
privilegiando, com isso, o ideal de cognoscibilidade do Direito Tributário, [...] confiabilidade do Direito 
Tributário e [...] calculabilidade do Direito Tributário”.  
22

 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do Controle à Interpretação, da 
Jurisprudência ao Precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 16. 
23

 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 8. ed. atual. por Misabel 
Abreu Machado Derzi.Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 51. 
24

 GUIMARÃES, Carlos da Rocha. “Interpretação literal das isenções tributárias”. In: Revista da 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 83 (Janeiro-Dezembro), 1988. p.170. 
25

 MACCORMICK, Neil. Argumentação jurídica e teoria do direito. Trad. Waldéa Barcellos. São 
Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 274. 
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modelo de interpretação desses enunciados normativos, no qual o método literal e o 

teleológico são aplicados complementarmente, no intuito de promover 

satisfatoriamente as finalidades almejadas pelas isenções, por meio da reconstrução 

da norma.  

O tema central dessa dissertação é, assim, a interpretação mais adequada 

das isenções. Não é um tratado sobre isenções e nem mesmo um tratado sobre 

hermenêutica jurídica ou teoria das normas ou da argumentação, mas um ensaio 

que pretende propor um método de interpretação das regras isencionais que 

ajustado à noção de Ciência do Direito como aquela que não apenas descreve, mas 

também adscreve e cria significados, promova o verdadeiro alcance dessas 

normas.26 Esse é o objetivo final. 

A presente pesquisa pretende, portanto, explorar criticamente a experiência 

jurídica atual no campo do Direito Tributário, propondo, com base nas ferramentas 

fornecidas pela hermenêutica jurídica, um modelo dogmático baseado na 

compatibilização dos métodos jurídico-interpretativos, com o objetivo de solucionar o 

conflito aparentemente existente entre a literalidade da intepretação das isenções e 

a sua finalidade. 

Para alcançar o objetivo acima apontado, a investigação é fundada na análise 

da jurisprudência e da doutrina nacional e internacional, de modo a demonstrar a 

impropriedade da adoção do método literal como o único aplicável às isenções, e 

apontar as modificações necessárias para a realização efetiva do escopo buscado 

pela concessão dessas desonerações. Buscar-se-á, desse modo, estabelecer uma 

espécie de código hermenêutico das isenções que possa ser útil no âmbito de 

interpretação dessas regras, lhes fornecendo uma maior efetividade.  

O plano do trabalho encontra-se estruturado em duas partes. Na primeira, 

será analisada a disciplina das isenções no Direito Tributário brasileiro, de modo a 

definir o que é isenção e as principais características desse instituto jurídico-

                                            

26
 ÁVILA, Humberto. “Função da Ciência do Direito Tributário: do Formalismo Epistemológico ao 

Estruturalismo Argumentativo”. In: Revista de Direito Tributário Atual. São Paulo: Dialética, 2013, n. 
29. p. 182. 
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tributário, a estrutura da norma isencional e as suas finalidades. Na segunda, serão 

demonstrados os critérios interpretativos atualmente aplicados às hipóteses 

normativas isencionais e o que deve ser entendido por interpretação literal das 

isenções. Também será demonstrada a insuficiência do método interpretativo literal 

definido pelo Código Tributário Nacional e, do mesmo modo, será apresentada uma 

proposta interpretativa distinta. Tal proposta trará para o centro da investigação a 

finalidade das normas isencionais, de tal modo que haja uma conciliação de 

métodos interpretativos diversos e claros, que proporcionem uma maior eficácia 

normativa (no sentido do real alcance dessas normas). 
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CONCLUSÕES 
 
 
 

1. A isenção é um instrumento de exoneração fiscal previsto pelo ordenamento 

jurídico tributário brasileiro, que visa a reduzir a carga tributária incidente sobre 

determinados bens ou pessoas, em razão de finalidades públicas diretamente 

relacionadas à eficácia dos direitos e garantias fundamentais e à busca do equilíbrio 

socioeconômico. 

2. As isenções são sempre concedidas em razão de lei, e o ente competente 

para isentar é o mesmo que detém a competência para instituir o tributo, sendo 

vedadas pelo ordenamento jurídico brasileiro as isenções heterônomas. 

3. Ainda que não decorram diretamente do plano constitucional, como as 

imunidades, as isenções representam também um limite ao poder de tributar e 

estabelecem para o Estado um dever de ação. As isenções representam, assim, um 

corpo de normas tributárias indutoras, com função não arrecadatória (extrafiscal) que 

servem para criar estímulos que conduzam a sociedade à adoção de práticas que 

corroborem a promoção das finalidades perseguidas pelo Estado.  

4. As normas isencionais se estruturam de forma relacional com as normas-

padrão de incidência, suprimindo um ou mais critérios da hipótese de incidência e 

impedindo o surgimento da obrigação tributária principal. Assim, a norma isencional 

se constitui em uma regra de exceção perante a norma tributária impositiva. 

Compõem também a estrutura da norma isencional as finalidades que lhe são 

subjacentes, devendo a norma de isenção tutelar um interesse público relevante que 

se sobreponha ao da arrecadação. A exceção à regra de tributação só pode ser 

justificada por finalidades de interesse da coletividade que possam ser realizadas de 

modo mais eficaz pela via da exoneração fiscal do que pela própria tributação. 

Dissociada dessa finalidade, a norma isencional torna-se um privilégio particular 

inaceitável, pois fere a isonomia, a solidariedade fiscal e a própria segurança 

jurídica. 

5. As isenções, em geral, se atrelam a normas do tipo normativo “regra”, cujo 

enunciado descreve diretamente condutas a serem adotadas para o atingimento dos 

fins (previstos indiretamente). Assim, a eventual superabilidade da regra isencional 

pressupõe um ônus argumentativo maior do que aquele utilizado para a superação 
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dos princípios, uma vez que o comportamento devido é estabelecido com maior 

exatidão, reduzindo o âmbito de discricionariedade do intérprete. 

6. Ao mesmo tempo em que as isenções constituem um mecanismo legítimo de 

intervenção estatal no campo econômico e social, para que a ideia de isonomia e de 

justiça fiscal não seja afrontada, os objetivos perseguidos devem ser 

constitucionalmente justificáveis. O potencial materializador de finalidades externas 

ao Direito e a ideia de proporcionalidade entre o fim e o meio são o que legitimam as 

normas de isenção e permitem, até certo ponto, relativizar o princípio da igualdade. 

Contudo, ainda que a igualdade entre os contribuintes seja relativizada (uma vez que 

contribuintes com igual capacidade contributiva podem ser tratados de modo 

diferente em razão do caráter extrafiscal das normas isencionais), a igualdade formal 

não pode ser desprezada. Significa dizer que, se o contribuinte se encontra dentro 

de uma mesma categoria especial que outro beneficiado pela isenção, também ele 

deverá dela usufruir. 

7. A adequada interpretação das isenções parte de alguns pressupostos 

hermenêuticos: 1) a interpretação jurídica tem como objeto os dispositivos 

normativos e como resultado a norma jurídica; 2) o processo de interpretação é 

composto pela análise textual, pela decisão acerca do significado (interpretação em 

sentido estrito) e pela argumentação que sustenta a referida decisão; 3) o processo 

interpretativo deve ser analisado sob uma perspectiva não formalista, o qual informa 

que a interpretação é um processo decisório ou criativo; 4) deve ser adotada a teoria 

cética moderada da interpretação, a qual defende que a interpretação é um ato 

discricional (de vontade e não de conhecimento), mas que não prescinde de limites 

controláveis com base na linguagem do texto jurídico e 5) a argumentação é o 

conjunto de razões que sustentam a escolha de determinada interpretação. 

8. O Código Tributário Nacional dedica um capítulo à estipulação de regras 

interpretativas da legislação tributária, no qual merece destaque a disposição do art. 

111, que prescreve que as isenções devem ser interpretadas literalmente. Contudo  

o Direito Tributário prescinde de técnicas interpretativas próprias, devendo ser 

interpretado em consonância com as técnicas hermenêuticas gerais.  Mesmo o 

dispositivo legal em comento (art. 111), como integrante do ordenamento jurídico, 

necessita ele próprio ser interpretado, a fim de dele se extrair uma norma aplicável.  

9. A análise da jurisprudência brasileira demonstra a usual adoção exclusiva do 

método literal como cânone da interpretação das regras isencionais. Porém o próprio 
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conceito de interpretação literal não é uníssono e é muitas vezes adotado 

(equivocamente) como sinônimo de “interpretação restritiva” ou “proibição de 

analogia”.  A interpretação literal é uma técnica de interpretação que pode acarretar 

como consequência uma interpretação restritiva ou ampliativa. E a analogia, por sua 

vez, é uma forma de integração do direito, em razão da existência de lacunas. 

Portanto, esses conceitos não se confundem. A interpretação extensiva não está 

defesa às hipóteses normativas isencionais, no entanto, o emprego da analogia não 

é apropriado. Não em razão da interpretação literal propugnada pelo art. 111, mas, 

sim, em razão da natureza e da estrutura das isenções. 

10. A interpretação exclusivamente literal dos dispositivos normativos isencionais 

se mostra insuficiente e inadequada, porque não considera as finalidades que 

estruturam a norma. Ao passo que a isenção exige uma fundamentação 

constitucional para afastar a tributação, não é possível afastar o texto legal do 

contexto constitucional em que se encontra a justificativa para a concessão desse 

benefício. Dessa maneira, ainda que a interpretação literal (gramatical, prima facie, 

não contextual) seja o ponto de partida para a interpretação dos dispositivos legais 

relativos à isenção, não é possível desprezar os demais métodos interpretativos. O 

comando do art. 111 do CTN apenas requer que o intérprete opte, entre os 

significados possíveis, por aquele que menos se distancia da significação semântica.  

11. Propõe-se, assim, uma interpretação “não literal” das isenções, baseada em 

alguns critérios práticos que têm por objetivo auxiliar o aplicador do direito nessa 

tarefa. Primeiro, que a interpretação das isenções requer necessariamente uma 

análise dos fins da norma, pois a adequada interpretação do enunciado normativo 

isencional depende dessa aferição de proporcionalidade entre a conduta 

determinada e o fim a ser promovido. Essas finalidades deverão ser encontradas no 

texto constitucional e aferidas no contexto da edição da regra isencional em análise. 

Depois, que a interpretação das isenções deve iniciar pela interpretação literal do 

dispositivo, a qual também serve como meio de controle à aferição dos possíveis 

significados, mas deve, ao menos, ser aprioristicamente complementada por uma 

técnica de interpretação teleológica que tome em consideração os fins que orientam 

a construção da norma. Ainda, que os argumentos que sustentam essa interpretação 

devem ser, na medida do possível, classificados em razão de sua prevalência, de 

modo a sustentar a aplicação da técnica interpretativa teleológica e, por fim, que a 

escolha desses argumentos esteja orientada por um discurso racional e coerente. 
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