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Ozense de Estudos Tributários v 
de Direito Tributário, com a cc 

de todo o País. O resultado dess 
:. 	bc krTüs que temos publicado, em conjunto 

rtpuna editoras de obras jurídicas brasile 
Ga~ Ou tintes livros monográficos, de autoru 

&tição do Indébito e Compensação no 1 
Tributário das Indenizações; 

Larçnwienzo Tributário e Decadência: 
As (2o'wibuições no Sistema Tributário Bra 
fi'çÕes Administrativas Tributárias; 
caç-ões Penais Tributárias; 

Coisa Julgada - Constitucionalidade e Lega 

Cenidões Negativas e Direitos Fundamenta. 
N&-cumulatjyidade Tributário. 

Axa nossa pesquisa versou a questão da mie 
!à Trdra, Tal como tem ocorrido nas ocasiões 

..t1vida a partir de questões que formulamos 
epecialisias na matéria, tendo em vista o esc] 

todos de inegável interesse prático. da i 
CWW Apúcação das normas em nosso sistema tributá 

Este livro que temos a satisfação de apresentar 
dessa nossa última pesquisa. Contém, portanto, 

taiias 
 

por flustres operadores do Direito, às que 
cíaimente concernentes à interpretação e aplica 

a relação tributária. 
(.am()s com a colaboração valiosa de mais dt 

ieressantes textos sobre o assunto. Como 1 
IM icziores, os autores dos textos não tiveram qm 

.. 
 

ficaram livres para abordar apenas as que consi 
. AIQsms escreveram sem se ligarem às questões f 

precisamente os temas colocados nas questã 
geral, todos ofereceram valiosa coniribuiçã 

qê m nenhuma dúvida, de grande interesse para 
qualquer comunidade onde a mesma seja tn 

As questões propostas foram divididas em parte 
abordagens específicas de cada grupo. E est 

L Noções Fundamentais 
1.1. O que é interpretação? 1-lá distinção entre 
neAzica? 
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Interpretação e Aplicação da Lei Tributária 
SCHUBERTDE FARIAS MACHADO 

Diretor do Instituto Cearense de Estudos Tributários. 
Professor da Faculdade Farias Brito. Advogado. 

Introdução 
Tornou-se tradicional a iniciativa do Instituto Cearense de Estudos Tri-

butários - Icet publicar anualmente, em parceria com a editora Dialética, li-
vro abordando assuntos de extrema relevância para a doutrina do Direito Tri-
butário. Desta feita o tema escolhido para nossa pesquisa é "Interpretação e 
Aplicação da Lei Tributária". 

A opção está em perfeita sintonia com o interesse atual dos cientistas do 
Direito. Conforme indica Rodolfo Luis Vigo, "La teoría de Ia interpretación 
jurídica pasa, especialmente en ei ámbito dei derecho continental, por un 
momento de esplendor, quizás como nunca en Ia historia del pensamiento ju-
rídico.` 

A sua aplicação na prática jurídica também é de grande importância, es-
pecialmente em razão das perguntas elaboradas para orientar o estudo, que 
encaminham aqueles que ousaram enfrentá-las a ofertar posições pessoais 
diante de questões ainda polêmicas e que assaltam cotidianamente quem lida 
com o Direito Tributário. 

Não podemos deixar de registrar, ainda, que existe um profundo estudo 
desenvolvido pelo professor Hugo de Brito Machado, nos comentários aos 
arts. 107 a 112 do CTN, abrangendo todo o assunto relativo a interpretação e 
integração da lei tributária, sendo de leitura obrigatória para todo aquele que 
pretender se aprofundar no tema. 2  

Responderemos apenas às perguntas dos três primeiros blocos, unicamen-
te na tentativa de modestamente contribuir para diversificar mais um pouco a 
abordagem dos pontos que consideramos mais relevantes e sobre os quais 
convidamos o leitor a refletir. Deixaremos de abordar o último bloco de per -
guntas. 

1. Noções Fundamentais 
1.1. O que é interpretação? Há distinção entre interpretação e 
hermenêutica? 

Interpretar é obter um sentido do objeto examinado. Toda e qualquer 
manifestação do conhecimento precisa ser interpretada para que dela se ex-
traia um sentido. Sonhos, sinais de fumaça, desenhos, imagens ou textos são 

1  Interpretación Jurídica, Rubinzal-Cuizoni, Buenos Aires, 2006, p. 13. 
2  Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. II, 2 a edição, Atlas, São Paulo, 2008, pp. 

157 a 274. 

SCHUBERT DE FARIAS 

passíveis de interpretação. Até mesmo o cc 
tado por cientistas, que procuram prever a 
cos. 

A norma jurídica é um complexo obje 
festa através da linguagem. Exige, por isso 
terprete e dela extraia um sentido. Hans Ke 
to é aplicado por um órgão jurídico, este ne 
mas que vai aplicar, tem de interpretar essa 
tanto, uma operação mental que acompanF 
reito no seu progredir de um escalão super( 
adiante esclarece que 

"também os indivíduos, que têm - n 
Direito, observando ou praticando 
cisam de compreender e, portanto, di 
jurídicas que por eles hão de ser obs 
ciência jurídica, quando descreve urr 
tar as suas normas. Desta forma, exi 
ção que devem ser distinguidas clara 
ção do Direito pelo órgão que o aplic 
não é realizada por um órgão jurídk 
especialmente, pela ciência jurídica 

4 	Adotando a síntese de Nelson Saldanh 
ção, há longo tempo consolidado dentro da li 
dido sempre à idéia da necessidade de um 
tos legais".' 

Não basta, contudo, ultrapassar a barri 
trar o sentido adequado da norma. É necess 
tro de um determinado contexto, atendendo 
está encartada, sem descuidar da finalidade 

Existe sim distinção entre interpretaçã 
tá-la aqui nos socorremos mais uma vez a lio 

a qual o "termo hermenêutica tem sido utili 
ficiente consciência de suas relações (e disti 
pretar. Em nosso entender a hermenêutica 
mais preso ao plano teórico (talvez se poss 
como 'teoria dos fundamentos do interpreta 

Teoria Pura do Direito, trad. de João Batista Mac 
p. 387. 
Teoria Pura do Direito, trad. de João Batista Mac 
pp. 387/388. 
Ordem e Hermenêutica, 2' edição, Renovar, São P 

6  Ordem e Hermenêutica, 2a  edição, Renovar, São P 

n 
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1.2. Há distinção entre a norma e o texto que eventualmente a exprime? 
Qual? 

O texto é a forma pela qual a norma se materializa, é posta no mundo para 
ser compreendida e aplicada. E manifestação da linguagem e como tal sujei-
to a todas as dificuldades que tem esse instrumento para transmitir uma ideia 
previamente concebida na mente de alguém. 

A norma é mais que isso. E extraída do texto e precisa ser vista como 
parte do ordenamento jurídico, não existe em separado e seu sentido somente 
pode ser bem compreendido quando adotados os métodos de interpretação 
próprios e adequados para tanto. 

Podemos melhor visualizar a distinção entre texto e norma nos casos em 
que o Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional uma ou mais in-
terpretações de um texto normativo, mas o mantém íntegro, pois também ad-
mite outra interpretação compatível com os ditames da Constituição. O mes-
mo texto, portanto, pode conter mais de uma norma. 

1.3. É possível aferir o sentido de um texto legal sem partir de um caso 
concreto em face do qual se cogita de sua aplicação? 

Examinar uma norma de forma genérica, ou seja, sem cogitar de sua 
aplicação a um caso concreto, leva-nos a uma diversidade de sentidos pos-
síveis. E a atividade desenvolvida pela doutrina, que se dedica ao estudo da 
norma buscando os diversos sentidos que devem orientar o seu aplicador. Este, 
por sua vez, diante de um caso concreto exerce um ato de vontade ao inter-
pretar a norma e escolher o sentido que melhor se adequa para regular a con-
duta por ele examinada. 

Em alguns casos, contudo, mesmo os órgãos encarregados da aplicação 
precisam buscar um sentido para a norma em tese, ou seja, interpretá-la sem 
a aplicação a um caso concreto. E o que ocorre quando o Supremo Tribunal 
Federal, no regime de controle difuso, analisa a constitucionalidade de uma 
norma. 7  

"Processo Objetivo - Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Orçamentária. Mosir-
adequado o controle concentrado de constitucionalidade quando a lei orçamentária reb 
contornos abstratos e autônomos, em abandono ao campo da eficácia concreta. Lei Orçamm-
tária - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Importação e Comerc~ 
ção de Petróleo e Derivados, Gás Natural e Derivados e Álcool Combustível - Cide -  Desã- 
nação - Artigo 177, § 4", da Constituição Federal. E inconstitucional interpretação da 1_à 
Orçamentária n° 10.640, de 14 de janeiro de 2003, que implique abertura de cré&to ~ 
mentar em rubrica estranha à destinação do que arrecadado a partir do disposto no § 4' ã 
artigo 177 da Constituição Federal, ante a natureza exaustiva das alíneas 'a', 'b' e c de 
inciso II do citado parágrafo." (ADI 2.925, Rel. Ministra Ellen Gracie, Rei. p1 Ac 
Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 19/1212003, DJ 0410312005. 
LEXSTF v. 27, n. 316, 2005, pp. 52-96) 

SCHUBERT DE FARIAS F\ 

1.4. Há discricionariedade por parte do int 
textos legais, ou pode-se falar na existência 

Interpretar é buscar o sentido. Nessa bu 
muito do seu anterior conhecimento do mur 
suas próprias ideias. 

Ao mesmo tempo, o ordenamento não 
vel para a norma. Conforme pontifica Hans 
guarda uma medida de indeterminação. Diss 
de um sentido possível, conferindo ao órgãc 
(quadro ou moldura) dentro do qual tem a 
quanto ao sentido que adotará e com isso cri 

Quandoo aplicador escolhe um dos se 
da moldura de validade traçada pelo ordena 
de, mas não uma vontade inteiramente livre, 
rídicos, que muitas vezes estão fora do Direi 
deixam de ser Direito. A razoabilidade e a 1 
estreitam essa liberdade e conferem uma di 
mitando a sua vontade. Com  isso não estam( 
um único sentido possível para uma normaju 
o órgão estatal tenha uma liberdade irrestrit 
escolha de uma dentre as diversas possibilid 
sitivo. 

Na verdade, negar a interpretação da nor 
sentido possível é atitude autoritária. Nelson 

"Uma ordem sem interpretação o que 
mas, regularidades, correlações. Na v 
regras, de práticas e de obediências: 
tárias clássicas inclusive as de Platão 
ginar esta regularidade perfeita e sem 
e a problematização (hic optime inan 
dem sem interpretação corresponde a 
tanto constituí, de certa forma, um co 

E mais adiante afirma que "Parece ser 
que os regimes livres ou flexíveis favorecem 
solutismos a repudiam." 1° 

1.5. Existe distinção entre interpretação e in 
âmbito tributário? 

A interpretação está ligada à norma, é 
gração tem relação com o ordenamento comc 

Teoria Pura do Direito, trad. de João Batista Maci 

( 
p. 394. 
Ordem e Hermenêutica, 2  edição, Renovar, São Pa 

10  Ordem e Hermenêutica, 2 edição, Renovar, São Pa 
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uma situação de fato para a qual não encontre uma norma específica, parte para 
o exame mais amplo do ordenamento buscando uma soluçãoadequada. E a 
atividade de preencher as lacunas. Aqui não ingressaremos na discussão para 
se saber se o ordenamento tem, ou não, lacunas. De certa forma é possível 
entender-se que o resultado da integração é precisamente o fundamento ado-
tado por daqueles que sustentam a inexistência de lacunas, ou seja, o ordena-
mento mesmo se completa e a falsa lacuna desaparece. E possível, entretan-
to, sustentar-se que se admitindo a existência de lacuna se está buscando a 
possibilidade de solução diversa, à qual não se chegaria negando tal existên-
cia. 

2. Interpretação da Lei Tributária no CTN 
2.1. Existe algum método ou elemento peculiar a ser utilizado na 
interpretação da lei tributária? 

Para responder a essa pergunta antes precisamos examinar outra questão. 
Trata-se da busca da própria finalidade do Direito e especialmente do Direito 
Tributário. O Estado Democrático de Direito é identificado com facilidade 
como sendo aquele que se submete às suas próprias leis. E essencialmente 
social. Nas palavras de Alfredo Augusto Becker, "sempre há de ocorrer, mais 
cedo ou mais tarde, o momento em que o agregado humano deverá, sob pena 
de dissolver-se, tomar consciência do finalismo que o unifica e dos meios para, 
conservando-se unido, realizar seu objetivo social. E o momento em que a 
'sociedade estado de fato' se transfigura em 'sociedade estado de consciên-
cia' Neste momento de estado de consciência é editada a Constituição e 
surge o Estado como ente de direito com personalidade própria e distinta da 
dos indivíduos que compõem a sociedade. Passa, então, a cobrar os tributos 
necessários ao seu sustento. 

A arrecadação tributária é necessária e interessa aos governantes do Es-
tado, inclusive para manter as atividades essenciais ao bem estar da coletivi-
dade. Arrecadar o máximo possível, portanto, é o interesse que move todo 
aquele que governa para - bem ou mal - obter os meios que entende necessá-
rios para alcançar as metas do seu governo. Vale aqui trazer a advertência de 
Klaus Tipke, segundo a qual 

"Nadie discute que Ia recaudación tributaria deba utilizarse para el bien 
común, pero, como resulta comprensible, los políticos tienen concep-
ciones no coincidentes sobre ei bien común. En una sociedad pluralis-
ta puede discutirse de modo muy acertado quê sierve ai bien común. 
i,En que condiciones sirve ai bien común determinada política econó-
mica, agrária, social, cultural, interior o exterior? i,Qué  debe conside-
rarse un objetivo superfiuo basado en ei mero deseo de prestigio? ,Qué 
gastos de representación resultan exagerados? i,Cuántos viajes infor-
mativos de los parlamentarios son obiigados o adecuados? tCuándo se 

1 1  Teoria Geral do Direito Tributário, 3' edição Saraiva, São Paulo, 1998, p. 178. 
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produce ei derroche de Ia recaudacii 
pafias electorales? i,Sirve al bien con 

Vale aqui lembrar antiga lição de Alior 
buto é inerente ao poder político.` Assim, e 
governantes na busca dessa "arrecadação ti 
Direito erigiu uma teia de limites ao poder,  
do cidadão contra as violências fiscais. Tai 
der de tributar são conquistas históricas da c 
tas lutas e séculos de amadurecimento soci 
mar, 14  a "Revolução Francesa e a American 
do descontentamento do povo pela opressã 
ção dos princípios que são basilares do Din 

A base dessa teia de limites é o primei 
todas as suas decorrências diretas e indiretã 
de se tomar uma posição prévia diante da iii 
ma tributária. 

Assim, entendemos que é elemento pc 
tação da norma tributária enxergá-la, antes 1 

tributar. Tomada essa posição o intérprete u 
da norma e sua adequada aplicação ao caso 

2.2. Como deve ser entendido o art. 111 do 
hipóteses que indica, a legislação tributária 
literalmente? O que fazer em situações nas 
pelo legislador tenham literalmente mais de 

A interpretação literal é a primeira a ser 
conseguirá ler as palavras que compõe a n 
interpretação literal a norma não será sequei 

Embora indispensável, a interpretação 
intérprete colha o melhor sentido da norma. 

Na verdade; a interpretação puramente 
rio de delimitar o sentido da norma, leva a i 
diante da grande variedade de sentidos e anil 
que muito e mais se alarga se não considerar 
seridas. 

Genaro Carrió tem excelente obra cuja 
ciência da interpretação literal e na qual derr 
putas jurídicas decorre apenas dos diferentes 

Moral Tributária dei Estado y de los Contribuyent 
cial Pons, Madrid, 2002, p. 108. 

13  Limitações Constitucionais ao Poder de tributar, 7' 

12   

p. 1 . 
14  Princípios Comuns de Direito Constitucional Tribu 

Aurélio Greco, Malheiros, São Paulo, 1999, p. 31. 
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rais. Tampouco se questiona a exegese ampliativa 
'interpretação literal que não pode prevalecer'. 3. 1 

possível a interpretação extensiva de dispositivos 
4. Agravo Regimental não provido." (AgRg no 1 
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 031021200 
"Administrativo e Tributário. Recurso Especial. 
Moléstia Grave. Cardiopatia. Isenção do Imposto 
111, inciso II, do CTN. Lei n. 4.506/64 (art. 17, inc 
tes. 1. O art. 111 do CTN, que prescreve a interpu 
aplicador do direito à absurda conclusão de que esi 
ciar e aplicar as normas de direito, de valer-se de t 

tos lógico-sistemático, histórico e finalístico ou te 
metodologia de interpretação das normas jurídicas. 
a cardiopatia grave, nos termos do art. 17, inciso 1 
são dos proventos de aposentadoria da tributaçãc 
moléstia tenha sido contraída depois do ato de ap 
curso especial conhecido e não-provido." (REsp 1 
Noronha, Segunda Turma, julgado em 17/0212005 
CF/88, art. 50,  LVII. 
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ferem às palavras. Ele faz uma interessante análise da expressão "Los jueces 
crean Derecho" e deixa claro que as divergências doutrinárias -  em relação a tal 
afirmação decorrem apenas do sentido que se dá às palavras "jueces", "crean" 
e "Derecho". Uma vez adotado um determinado sentido compatível, são eli-
minados os desacordos. 15  

Isso nos leva a rejeitar a interpretação literal do próprio art. 111 do CTN. 
Preferimos a interpretação conferida por Hugo de Brito Machado, segundo a 
qual "a norma do art. 111 do Código Tributário Nacional deve ser entendida 
simplesmente como recomendação ao intérprete das normas que indica no 
sentido de evitar, nos assuntos que elas tratam, a denominada integração. Em 
outras palavras, o que esse dispositivo quer dizer é que nos assuntos nele re-
feridos deve sempre haver norma expressa. 1,16 

De fato, não se pode interpretar literalmente a norma contida no art. 111 
do CTN, pois isso levaria à sua invalidade. Renato Lopes Becho destaca que 
a negação de utilização dos diversos métodos de interpretação para as normas 
que tratam das matérias postas no art. 111 do CTN, implica a negativa de di-
versas garantias constitucionais explícitas, tais como a capacidade contributi-
va, assim como contraria outras garantias implícitas, como a razoabilidade e 
a proporcionalidade. E conclui: 

"O art. 111 do CTN, ao determinar a interpretação literal para suspen-
são ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do 
cumprimento de obrigações tributárias acessórias, desorganiza a har-
monia sistêmica do Direito Tributário, que parte dos princípios consti-
tucionais tributários. A negativa de aplicação das técnicas interpretati-
vas dadas pela ciência do direito e pela teoria geral do direito, a partes 
do Direito Tributário, compromete a importância da codificação tribu-
tária." 7  

É importante registrar, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça tem 
decisões aplicando com extremo rigor o art. 111 do CTN, negando inclusive 
o sentido lógico e finalístico de uma norma que concedia isenção de ICMS nas 
importações beneficiadas com a suspensão dos impostos federais, mas que, 
segundo o STJ, não poderia ser aplicada quando houvesse isenção desses 
mesmos impostos federais.` Vale aqui referir, contudo, outra decisão do Su- 

15  Notas sobre Derechoy Lenguage, 4' edição, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, pp. 1051110. 
16  Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. II, 2  edição, Atlas, São Paulo, p. 247. 
17  "Considerações sobre a Interpretação Literal e o art. 111 do CTN", Revista Dialética de 

Direito Tributário n' 175, Dialética, São Paulo, 2010, p.178. 
16  "Tributário. ICMS. Isenção. Interpretação Literal. Art. lii do CTN. 1. Hipótese em que o 

Tribunal de origem consigna que a legislação local é expressa no sentido de haver isenção 
de ICMS apenas no caso de suspensão de impostos da União na sistemática do drawback. 
No entanto, o acórdão recorrido amplia o benefício para atingir hipótese em que não há sus-
pensão, mas sim isenção dos tributos federais, sob o argumento de que a interpretação lite-
ral não deve prevalecer. 2. Inexiste discussão quanto ao texto da norma estadual isentiva, 
sendo incontroversa a concessão do benefício para os casos de suspensão dos tributos fede- 
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perior Tribunal de Justiça, ao nosso ver bei 
princípios de hermenêutica, que confere out 
do CTN, posicionando-se nos seguintes tei 

"O art. 111 do CTN, que prescreve a 
pode levar o aplicador do direito à ai 
impedido, no seu mister de apreciar 
valer-se de uma equilibrada pondera 
tico, histórico e finalístico ou teleob 
na metodologia de interpretação dass  

2.3. Quando deve ser considerada como p 
de aplicação do disposto no art. 112 do C2 

A dúvida afasta a condenação. O prin 
de um outro mais abrangente, consagrado 
presunção de inocência, assim positivado: 
do até o trânsito em julgado de sentença p 

A condenação,-por sua vez, decorre d 
to. Envolve, portanto, a análise dos fatos e 

Sendo assim, a dúvida pode estar pres 
saber se determinado fato ocorreu ou não e 
rido, como também pode surgir na interprel 
de uma opção a ser escolhida pelo aplicado 
da, o aplicador há de se posicionar pela soli 

Esse mesmo raciocínio se aplica ao D: 
precisamente no art. 112 do CTN. 
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2.4. Qual o fundamento das limitações ao uso da integração, contidas no 
art. 108, parágrafo ]'e 2°, do CTN? 

Ao distinguirmos interpretação de integração afirmamos que a interpre-
tação está ligada à norma, é a busca do seu sentido. Já a integração tem rela-
ção com o ordenamento como um todo. O aplicador, diante de uma situação 
de fato para a qual não encontre uma norma específica, parte para o exame 
mais amplo do ordenamento buscando uma solução adequada. Integrar é a 
atividade de preencher as lacunas. 

Por sua vez, o Direito Tributário tem como viga mestra o princípio da 
legalidade, que está positivado em nossa Constituição, vedando a instituição 
ou aumento de tributo sem lei que o estabeleça.` 

Assim, quando os parágrafos 1° e 2° do art. 108 do CTN limitam o uso 
da integração na aplicação das normas tributárias, proibindo a cobrança de 
tributo por analogia, assim como a dispensa de tributo por equidade, atendem 
aos ditames do princípio da legalidade. 

2.5. A desconsideração de negócio jurídico desprovido de patologias que o 
invalidem, feita com afinalidade de lhe atribuir efeito tributário próprio de 
negócio diverso, encontra óbice no art. 108, parágrafo 1°, do CTN? 

Nós estamos entre aqueles que entendem que a chamada norma geral 
antielisiva22  não alterou de forma significativa o ordenamento, pois continua 
sendo necessária afraude ou simulação para que possam ser desconsiderados 
pelo Fisco atos ou negócios jurídicos praticados pelo contribuinte. 

Assim, se o negócio jurídico é desprovido de patologias que o invalidem, 
não pode ser desconsiderado com o fim de se exigir o pagamento de tributo, 
sob pena de se admitir a tributação por analogia, contrariando o princípio da 
legalidade e o parágrafo 1° do art. 108 do CTN. Nesse sentido é a doutrina de 
Alberto Xavier, segundo a qual "o que está em causa não é a validade ou lici-
tude do ato jurídico extratípico que subsistirá, como ato legal e lícito que é, 
plenamente eficaz no plano do Direito Privado, O que está em causa, isso sim, 
é a tributação do ato extratípico por analogia, tornando assim irrelevante para 
efeitos fiscais a opção tomada pelos particulares." 23  

3. Interpretação da Lei Tributária à Luz da Constituição 
3.1. Qual o papel da Constituição no processo de interpretação dos textos 
de normas a ela inferiores? 

A supremacia constitucional é tema que não desperta divergência. A ideia 
da Lei Suprema é o fundamento dos modernos Estados de Direito, onde a 
Constituição 

"busca traçar os contornos do poder, não apenas em si mesmo centra- 
do, pertinentemente à sua conquista, ao seu exercício e à substituição 

21  CF/88, art. 150, 1. 
22  CTN, art. 116, parágrafo único. 
23  Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma Antielisiva, Dialética, São Paulo, 2001, p. 91. 

dos seus detentores, mas também c 
servação dos direitos e garantias ir 
exercício do poder político é, ainda 
dos diplomas constitucionais. 1124  

O poder de tributar é parcela da sober 
boração da Constituição o poder tributário, 
mitado. 25  Esse limite deve ser sempre respe 
damentos do próprio Estado. 

No Brasil, a Constituição discrimina a 
dica de direito público interno para criar ti 
rígido do qual os organismos do Estado n 
direitos e garantias aos cidadãos, que impli 
toridades que presentam o Estado, inclusiv 

Dessa forma, todas as vezes que o Esi 
cidos pela Constituição ao seu poder de trit 
tributo. 

Assim, é fundamental o papel da Con 
tos normativos, que devem sempre orientai 
dura dentro da qual pode colocar os possíve 
daí escolher o que melhor atende ao caso. 

3.2. Se a lei tributária não pode alterar os 
Direito Privado utilizados pela Constituiçi 
intérprete deve buscar o sentido dos mesnu 
Direito Privado? 

A lei tributária não pode alterar os coi 
reito Privado utilizados pela Constituição 
Constitucional referida na resposta anterior. 
do CTN é meramente didática e explicitant 

Desse modo, o intérprete deve buscar,  
nais na própria Constituição, entendida em 
to em vigor quando da sua promulgação. A 
gislador constituinte incorpora o seu signil9 
naquela ocasião. Não pode posteriormente 
fraconstitucionais. 
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mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e inter- É precisamente o que ocorre quando n 
municipal e de comunicação. 26  lavra mercadoria empregada no art. 155, H, 

Dessa forma, é de grande relevo a adequada compreensão do conceito a possibilidade de os Estados instituírem ii 
constitucional de mercadorias, como delimitador da competência tributária. vas à circulação de mercadorias e sobre pr 

Ainda em 197 1, Hugo de Brito Machado ensinava que interestadual e intermunicipal e de comunic 
"A lei tributária', estatui o art. 110 do CTN, 'não pode alterar a defi- çou o âmbito de incidência do ICMS, ou se 
nição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de di- cíficos fatos econômicos como suporte para 
reito privado utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição mo passo, a Constituição disciplinou o âmbi 
Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do O primeiro comporta a transmissão inter vi 
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competên- roso, de bens imóveis.` O segundo as open 
cias tributárias.' O têrmo 'mercadoria', indiscutivelmente um conceito mobiliários .12 

já elaborado, de há muito, pelo Direito Comercial, foi usado pela Cons- Assim, na mesma medida que se amj 
tituição Federal (art. 23, inciso II), para definir a competência tributá- mercadoria, para nele incluir quaisquer hei 
ria dos Estados e do Distrito Federal. Não pode, portanto, a lei tributá- ou incorpóreos, rompe-se o equilíbrio do o 
ria modificar o conceito de mercadoria. ( ... ) Além de ser um bém mó- são da competência reservada aos Municíp 
vel, nôvo ou usado, a mercadoria somente se caracteriza como tal pela dessa ruptura seria a incidência do ICMS si 
sua destinação ao comércio. O que é mercadoria para uma emprêsa não de imóveis e de títulos mobiliários, que ind 
o será necessariamente para outra. Sua destinação dentro do patrimô- tão reservados à competência tributária dos 
nio de cada empresa é decisiva." 27  Além disso, a quebra do limite impostc 

Esta concepção do termo mercadorias para efeito da incidência do 1CM ção do ICMS, com o indevido alargamento d 
prevaleceu na orientação do Supremo Tribunal Federal, que já havia se posi- com o princípio da segurança jurídica, de 
cionado nesse sentido, conforme indica a Súmula 541. 11  mercê da voracidade fiscal. 

A Constituição 1988, como vimos acima, estabeleceu um regime de tri- 
butação próprio para as operações de circulação de mercadorias, adotando o 3.3. Qual o efeito da modificação, no âmbii 
conceito jurídico de mercadoria que já estava consolidado no ordenamento e significado de conceitos utilizados pela legi 
que, por isso, não pode envolver outros bens. o fato de tais conceitos terem sido empregai 

Parte da doutrina, todavia, tem admitido urna interpretação muito ampla Conforme já nos manifestamos na resj 
do conceito de mercadoria para fins de incidência do ICMS, equiparando conceito jurídico na Constituição, este não 1 
mercadoria a bens, inclusive imóveis, e negando significado ao fato dos bens lação infraconstitucional, sob pena de se adir 
não integrarem a cadeia comercial.` Não comungamos com este entendimen- tituição. O conceito terá o sentido que o on 
to. em que incorporado ao texto constitucional. 

Realmente, não se pode alargar ou reduzir os conceitos jurídicos utiliza- O Supremo Tribunal Federal, por diver 
dos na Constituição, sob pena de verdadeiramente alterar o seu texto e de for- sentido, preservando o sentido dos conceito 
ma indevida interferir na repartição e na abrangência da competência tributá- detrimento das tentativas de o legislador ora 
ria. 

O ordenamento jurídico é um sistema em complexo equilíbrio. Havendo 
uma ruptura em determinado ponto os efeitos serão sentidos em outro. ° 	CF/88, art. 155: "Compete aos Estados e ao Disirit 

- operações relativas à circulação de mercadorias e 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, a 
iniciem no exterior." 

26 	CF/88, art. 155. 31 	CF/88, art. 156: "Compete aos Municípios institt 
27 	1CM Imposto de Circulação de Mercadorias, Sugestões Literárias, São Paulo, 1971, p. 28. inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de b 
28 	STF, Súmula 541: "O imposto sobre vendas e consignações não incide sobre a venda ocasio- sica, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 

nal de veículos e equipamentos usados, que não se insere na atividade profissional do ven- sua aquisição." 
dedor e não é realizada com o fim de lucro, sem caráter, pois, de comercialidade." 32 	CF/88, art. 153: "Compete à União instituir impos 

21 
	Aroldo Gomes de Mattos, Comentários à LC 87196, Dialética, São Paulo, 1997, p. 28. câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores t 
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cisão que consagrou o conceito defaturamento, afastando a pretensão da lei 
de nele incluir "a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica". Vale 
aqui transcrever trecho do voto do Ministro Cesar Peluzo, que mostra com 
clareza a posição da Suprema Corte: 

"Como já exposto, não há, na Constituição Federal, prescrição de sig-
nificado do termo faturamento. Se se escusou a Constituição de o de-
finir, tem o intérprete de verificar, primeiro, se, no próprio ordenamen-
to, havia então algum valor semântico a que pudesse filiar-se o uso 
constitucional do vocábulo, sem explicitação de sentido particular, nem 
necessidade de futura regulamentação por lei inferior. E que, se há 
correspondente semântico na ordem juídica, a presunção é de que a ele 
se refere o uso constitucional. Quando u'a mesma palavra, usada pela 
Constituição sem definição expressa nem contextual, guarde dois ou 
mais sentidos, um dos quais já incorporado ao ordenamento jurídico, 
será esse, não outro, seu conteúdo semântico, porque seria despropo-
sitado supor que o texto normativo esteja aludindo a objeto extrajurí -
dico."33  

3.4. No caso de negativa de vigência ao art. 110 do CTN, por parte de 
decisão proferida por Tribunal de Apelação (TRF ou TJ), é cabível Recurso 
Especial ou Recurso Extraordinário? 

Conforme pontifica Hugo de Brito Machado Segundo, "o art. 110 do 
CTN, embora tenha inegável importância didática, é mera afirmação do ób-
vio11

. 34  Sendo assim, todas as vezes que o art. 110 for contrariado, na verdade 
está antes sendo violada a própria Constituição. 

"Constitucionalidade Superveniente - artigo 30, § 1°, da Lei n° 9.718, de 27 de novembro 
de 1998 - Emenda Constitucional n°20, de 15 de dezembro de 1998. O sistema jurídico bra-
sileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente. Tributário - Institutos 
- Expressões e Vocábulos - Sentido. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributá-
rio Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o 
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa 
ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os 
elementos tributários. Contribuição Social - PIS - Receita Bruta - Noção - Inconstituciona-
lidade do § 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718198. A jurisprudência do Supremo, ante a redação 
do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional n° 20/98, consolidou-se no 
sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à 
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. E inconstitucional o § 1° 
do artigo 30  da Lei n° 9.718198, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a 
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por 
elas desenvolvida e da classificação contábil adotada." (RE 390.840, Rel. Ministro Marco 
Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2005, DJ 15/0812006, Revista Dialética de Di-
reito Tributário n° 133, 2006, pp. 214-215) 
Código Tributário Nacional - Anotações à Constituição, ao Código Tributário Nacional e 
às Leis Complementares 8711996 e 11612003, 2  edição, Atlas, São Paulo, 2009, p. 217. 

Os precedentes do Supremo Tribunal 
conceitos de mercadoria,`serviço, 36  folha 

"1 Recurso extraordinário e recurso especial: inte 
pécie, de prejuízo do extraordinário pelo não con 
especial. H. Recurso extraordinário: prequestionan 
gos declaratórios satisfaz a exigência (Súmula 3 
suprida pelo Tribunal a quo. Precedente (RE 210.( 
cidência: comercialização, mediante oferta ao púb 
em série. Tal como sucede com relação a progra 
176.626, Pertence, 11.12.98), a fita de vídeo pode 
público em geral - e nesse caso não seria lícito ne 
o produto final de um serviço realizado sob encon 
fica de determinado consumidor, hipótese em qu 
municípios. Se há de fato, comercialização de fluí 
za, para fins de incidência do ISS a entrega do servi 
ao público consumidor." (RE 191.454, Rel. Minis 
julgado em 08/06/1999, DJ 06/08/1999. 
"Tributo - Figurino Constitucional. A supremacia 
se a cobrança de tributo discrepante daqueles nela 
trato De Locação. A terminologia constitucional d 
da tributação. Conflita com a Lei Maior dispositivo 
trato de locação de bem móvel. Em Direito, os ins 
sentido próprio, descabendo confundir a locação 
versas regidas pelo Código Civil, cujas definições 
do Código Tributário Nacional." (RE 116.121, Rei 
dão: Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, jul1 
"Interpretação - Carga Construtiva - Extensão. Se 
carga construtiva, não menos correta exsurge a vii 
O fenômeno ocorre a partir das normas em vigor, 
fissional e humanística do intérprete. No exercício 
be 'inserir na regra de direito o próprio juízo - por 
que 'conviria' fosse por ela perseguida' - Celso) 
inédito. Sendo o Direito uma ciência, o meio jusã 
tuição - alcance político - sentido dos vocábulos - i 
Constituição não é conducente ao desprezo do sei 
nos ao do técnico, considerados institutos consagra 
• adoção de escorreita linguagem, possuindo os mi 
• revelam conceito estabelecido com a passagem 
dêmicos quer, no caso do Direito, pela atuação do 
na - Espécies - Constituições Federais - Distinção 
de 1934, 1946 e 1967, bem como da Emenda Con 
ral do tríplice custeio, ficando aberto campo propí 
a regência das contribuições. A Carta da Repúblic 
vos - incisos 1, II e III do artigo 195 - impôs contri 
novas fontes destinadas a garantir a manutenção o 
cida a regra do artigo 154, inciso 1 1  nela inserta (p 
buição Social - Tomador de Serviços - Pagamento 
gência. A relação jurídica mantida com administra 
to de trabalho e, portanto, de ajuste formalizado à 
lho. Daí a impossibilidade de se dizer que o tomado  
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450 	 INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA 

te da iniciativa do legislador ordinário tentar alterar-lhes o significado, indi-
cam que se trata de matéria constitucional, a ser discutida através de recurso 
extraordinário. 

A questão do cabimento dos recursos extraordinário e especial, contudo, 
está sujeita a uma crescente dificuldade decorrente do intuito do STF e do STJ 
restringirem ao máximo tais recursos. Assim, no caso objeto da pergunta a 
interposição de recurso extraordinário, juntamente com o especial invocando 
a contrariedade ao art. 110 do CTN, é medida de cautela para garantir o seu 
cabimento. 

da norma ordinária disciplinadora da matéria. A referência contida no par. 4. do artigo 195 
da Constituição Federal ao inciso 1 do artigo 154 nela insculpido, impõe a observância de 
veículo próprio - a lei complementar. Inconstitucionalidade do inciso 1 do artigo 3. da Lei 
n. 7.787189, no que abrangido o que pago a administradores e autonomos. Declaração de 
inconstitucionalidade limitada pela controvérsia dos autos, no que não envolvidos pagamen-
tos a avulsos." (RE 148.304, Rei. Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, julgado em 
30/0611994, DJ 12/0511995. 

38  "Constitucionalidade Superveniente - Artigo 3°, § 10, da Lei n° 9.718, de 27 de novembro 
de 1998 - Emenda Constitucional n°20, de 15 de dezembro de 1998. O sistema jurídico bra-
sileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente. Tributário - Institutos 
- Expressões E Vocábulos - Sentido. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tribu-
tário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e 
o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa 
ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os 
elementos tributários. Contribuição Social - Pis - Receita Bruta - Noção - Inconstitucionali-
dade do § 1° do Artigo 3° da Lei n° 9.718198. A jurisprudência do Supremo, ante a redação 
do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional n° 20198, consolidou-se no 
sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à 
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. E inconstitucional o § 1" 
do artigo 3° da Lei n° 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a 
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por 
elas desenvolvida e da classificação contábil adotada." (RE 390.840, Rei. Ministro Marco 
Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2005, DJ 15/08/2006, Revista Dialética de Di-
reito Tributário n° 133, 2006, pp. 214-215) 
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Interpretação e Aplicaç 
VITTORIO Ci 

Professor do Centro de Extensão 

1. Noções Fundamentais 
1.1. O que é interpretação? Há distinção 
hermenêutica? ' 

Colho do Moderno Dicionário da L 
"Interpretação: 1 Ato ou efeito de 

"Hermenêutica: 1 Ato de interpreta 
textos etc." 

Como se percebe, não há diferença 
dizer: "aquele é um intérprete das leis",' 
dependendo mais da forma, do sentido ot 

Com efeito, explica De Plácido e Sil 
II, 2  ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Foren 

"Hermenêutica. Do latim hermem 
ca), é empregado na técnica jurídic 
que se devem interpretar as leis, a 
sentido ou oflel pensamento do le 
Na hermenêutica jurídica, assim e 
e regras que devem ser judiciosam 
do texto legal. 
E esta interpretação não se restring 
curos, mas a toda a elucidação a re 
gra jurídica a ser aplicada aos fato 
Interpretar é também expor, dar o s 
jetivo. 
Conforme a origem do intérprete (1 
autêntica ou doutrinal. 
A autêntica é a que vem da própria 
mana do legislador, para dizer de s 
A doutrinal ou doutrinária é a que 
te ou inerente da própria aplicação c 
ria dos jurisconsultos, que lhe vem 
em que se expõe o sentido da lei, 
explicam seu conteúdo. 
Os hermeneutas ou intérpretes utili2 
dispõe a arte para chegar à interprel 
gramatical, lógico, científico ou si 
próprios significados das palavras c 


