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Resumo: O presente artigo tem por objeto o exame das hipóteses 

disciplinadas pelo Código Tributário Nacional como “exclusão” 

do crédito tributário. O trabalho apresentará uma visão crítica 

sobre a matéria, enfatizando a análise das teorias existentes na 

doutrina brasileira acerca do fenômeno da isenção tributária. 

Neste ponto, serão mencionadas as virtudes e os problemas iden-

tificados em tais concepções, concluindo-se no sentido de que 

essa questão pode ser melhor solucionada por meio da aplicação 

da teoria das normas não-autônomas, categoria em que se enqua-

dra a norma isentiva. O texto avançará, ainda, no estudo da anis-

tia, na forma regulada pelo ordenamento brasileiro. Ao final, se-

rão apresentadas as principais conclusões, enfatizando-se as crí-

ticas elaboradas ao longo do texto. 

 

Palavras-Chave: Exclusão. Crédito tributário. Ordenamento bra-

sileiro. 

 

THE TAX CREDIT EXCLUSION IN BRAZILIAN LEGAL 

ORDER: CRITICAL ANALYSIS 

 

Abstract: This article deals with the discipline of the hypotheses 

regulated by the National Tax Code as "exclusion" from the tax 

credit. The work will present a critical view on the matter, em-

phasizing the examination of existing theories in Brazilian 
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doctrine about the phenomenon of tax exemption. At this point, 

the virtues and problems existing in such conceptions will be 

identified, concluding in the sense that this issue can be better 

solved by applying the theory of non-autonomous norms, a cat-

egory in which the exempt norm falls. The text will further ad-

vance the study of amnesty, in the form regulated by Brazilian 

law. At the end, the main conclusions will be presented, empha-

sizing the criticisms elaborated throughout the text. 

 

Keywords: Exclusion. Tax credit. Brazilian law. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Código Tributário Nacional disciplina no título 

dedicado à “exclusão” do crédito tributário situa-

ções que importam, em verdade, no impedimento 

à constituição do crédito. Logo, de exclusão não 

se trata. 

O presente trabalho objetiva examinar esta técnica e ou-

tras, que podem ser identificadas na regulamentação dada à ma-

téria por nosso ordenamento jurídico, em nível de lei comple-

mentar. 

A ênfase maior será dada às teorias que oferecem expli-

cações bem construídas acerca das isenções tributárias Os pon-

tos positivos e os problemas dessas concepções doutrinárias se-

rão, também, enfatizados. 

Por fim, serão apresentadas as principais conclusões para 

debate e discussão, em uma tentativa para um aprofundamento 

na análise do tema. 

 

2 SENTIDO DA EXCLUSÃO DO CRÉDITO NA SISTEMÁ-

TICA DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

 

Na sistemática do CTN, a obrigação tributária surge com 
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a ocorrência do fato gerador (art.113, §1º). Já o crédito tributá-

rio, “decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza 

desta”. No entanto, o crédito é constituído por meio do lança-

mento tributário (art.142).  A interpretação desses dispositivos 

demonstra que houve uma separação entre os momentos de sur-

gimento do crédito e da obrigação. Enquanto esta aparece no 

mundo jurídico com a ocorrência do fato jurídico tributário, e, 

por conseguinte, da incidência da hipótese tributária; o crédito 

surge com a prática do ato administrativo de lançamento tribu-

tário. 

De maneira estranha, o Código qualifica como “exclusão 

do crédito tributário” situações em que este sequer foi constitu-

ído por meio do lançamento tributário. Ou seja, o CTN fala em 

exclusão daquilo que sequer existe. A explicação para este equí-

voco, de natureza técnica, decorre da adoção pelo legislador de 

uma determinada teoria acerca da isenção tributária, hipótese de 

exclusão, que será adiante examinada, segundo a qual em tais 

casos ocorre o fato gerador, porém, uma norma posterior é edi-

tada, “dispensando” o crédito tributário.  

Dentro da própria sistemática adotada pelo Código, as 

hipóteses de exclusão nada excluem, muito menos o crédito. São 

situações que importam, em verdade, em um impedimento à 

constituição do crédito, diante da incidência de uma norma que 

impossibilita o aparecimento da obrigação tributária, e, por con-

seguinte, da formalização do crédito. Este parece ser o entendi-

mento mais razoável para entender a “exclusão” a que alude os 

dispositivos a seguir estudados.2 

 
2 A doutrina critica o posicionamento adotado pelo CTN acerca da exclusão. Luciano 
Amaro, por exemplo, defende que “se o Código proclama que o crédito tributário é 

‘constituído” pelo lançamento, a isenção (que, obviamente, não dá ensejo a que se 
processe o lançamento do tributo) operaria o milagre de ‘excluir’ algo (o crédito) antes 
mesmo que ele fosse ‘constituído’”(Direito Tributário Brasileiro, 18ªed., p.310). 
Paulo de Barros Carvalho também critica o CTN, defendendo que as hipóteses de 
exclusão na verdade versam sobre “extinção” do crédito: “Que fenômeno jurídico as 
normas excludentes do crédito podem suscitar? Se raciocinarmos com os elementos 
de que dispomos a resposta será esta: exclusão do crédito quer dizer extinção da 
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3 HIPÓTESES DE EXCLUSÃO 

 

3.1 ISENÇÃO 

 

3.1.1 TEORIAS EXISTENTES NA DOUTRINA PÁTRIA 

 

a) ISENÇÃO COMO DISPENSA DO PAGAMENTO DO TRI-

BUTO 

 

A teoria abraçada pelo Código Tributário Nacional sus-

tenta que a isenção é um favor legal, consistindo na dispensa do 

tributo devido. Sendo assim, ocorreria o fato jurídico tributário, 

e, por conseguinte, a constituição do crédito. Posteriormente, a 

norma isentante exoneraria o contribuinte do dever de pagar o 

tributo devido. Haveria, assim, uma cronologia entre a incidên-

cia de duas regras: a primeira, a norma impositiva tributária, ge-

rando a obrigação tributária; a segunda, a isentante (isentiva), 

atuaria em um segundo momento, dispensando o contribuinte do 

dever de pagar o tributo. Existiriam, destarte, três momentos: 

1º)a incidência da norma impositiva tributária sobre o fato por 

ela previsto na hipótese: 2º)surgimento da obrigação tributária; 

3º)a lei dispensaria o pagamento do tributo, excluindo o crédito 

tributário.3 

Rubens Gomes de Sousa, o principal autor do projeto do 

CTN, foi o maior defensor dessa teoria. Ao seu sentir: “na isen-

ção o tributo é devido, porque existe a obrigação, mas a lei dis-

pensa o seu pagamento; por conseguinte, a isenção pressupõe a 
 

obrigação tributária. Sim, porque se retirarmos qualquer dos componentes do vínculo 

entre sujeitos – e o crédito é um deles – o liame se esfacelerá, desintegrando-se como 
entidade do universo do direito” (Curso de Direito Tributário, 17ª ed, p.482-483). 
3 Como observa acertadamente Souto Maior Borges, “pretende-se que a isenção, como 
se fosse um a posteriori lógico e cronológico, pressuporia a incidência do tributo so-
bre o fato gerador que é precisamente a situação definida em lei como necessária e 
suficiente à ocorrência da obrigação tributária principal (Código Tributário Nacional, 
art.114).” (Teoria Geral da Isenção Tributária, 3ªed., p.161) 
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incidência, porque é claro que só se pode dispensar o pagamento 

de um tributo que seja efetivamente devido”.4 

 Este entendimento é desprovido de consistência teórica, 

à luz de uma teoria da norma jurídica. As normas jurídicas são 

aplicadas diante de pressupostos materiais e formais. Logo, em 

face de um pressuposto de fato qualificado por duas normas, as 

duas devem ser aplicadas simultaneamente. Se os pressupostos 

de fato forem diferentes, as normas podem ser aplicadas em mo-

mentos distintos. O tempo de aplicação das normas não é o do 

mundo fenomênico. É o tempo do direito. É o ordenamento ju-

rídico que disciplina o momento de aplicação das suas normas.  

A cronologia suposta na teoria em tela só existiria se após a edi-

ção da norma impositiva e a sua posterior incidência, uma outra 

fonte do direito (documento normativo) fosse editada e  inserisse 

uma norma isentante no sistema. Se no momento da ocorrência 

do fato gerador a norma impositiva e a isentiva já tivessem em 

vigor, não poderia ser sustentada a cronologia na aplicação, pois 

ambas versariam sobre um mesmo fato, razão pela qual neces-

sariamente deveriam ser aplicadas no mesmo instante. 5 

Um outro grave problema na teoria em pauta é a admis-

são de existência de contradição entre duas normas (antinomia 

jurídica): uma prevendo a incidência e a outra a não incidência. 

Isso colocaria o destinatário da norma em uma posição insusten-

tável, pois para aplicar uma norma teria de descumprir a outra. 

Por tais motivos, não há como se sustentar a tese da dis-

pensa legal do tributo devido, à luz de uma teoria da norma jurí-

dica.  

 
4 Compêndio de Legislação Tributária, p.97. 
5 Paulo de Barros Carvalho critica de forma incisiva esta teoria, afirmando que “tra-

duz, na verdade, uma cadeia de expedientes imaginativos, para amparar uma inferên-
cia absurda e contrária ao mecanismo da dinâmica normativa”. (Op. cit., p.486). E 
prossegue: “não há cronologia na atuação de normas vigorantes num dado sistema, 
quando contemplam idêntico fato do relacionamento social. Equivaleria a atribuir 
maior velocidade à regra-matriz de incidência tributária, que chegaria primeiro ao 
evento, de tal sorte que, quando chegasse à norma de isenção, o acontecimento do 
mundo real já se encontrasse juridicizado” (Idem, ibidem).  
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b) A ISENÇÃO COMO REGRA NÃO-JURIDICIZANTE 

 

Alfredo Augusto Becker se insurgiu contra a concepção 

encampada pelo CTN, sustentando, inicialmente, que as regras 

que prescrevem isenções podem ser qualificadas como regras 

“não-juridicizante”, que são aquelas que atuam sobre uma hipó-

tese normativa, ou seja, são formulações negativas de uma regra 

juridicizante implícita.6 

Em seguida, o autor afirma, em relação à teoria de Ru-

bens Gomes de Sousa, que “a lógica desta definição estará certa 

apenas no plano pré-jurídico da Política Fiscal quanto o legis-

lador rariocina para criar a regra jurídica de isenção”.7 

Para Becker, não haveria uma anterior relação jurídico-

tributária e respectiva obrigação que seriam desconstituídas pela 

regra de isenção. Ao seu sentir, isso não ocorre porque a norma 

impositiva tributária não chega a incidir, pois um dos seus ele-

mentos, previstos na hipótese, não se fez presente. Quanto o au-

tor fala em elementos, está se referindo aos aspectos (critérios) 

da hipótese de incidência tributária. Pois bem. Becker defende, 

então, que é este aspecto, ausente na norma impositiva, vale re-

afirmar, que compõe a regra isentiva, e atuará em face da ocor-

rência do fato gerador, impedindo o surgimento da obrigação tri-

butária. Haveria, assim, um obstáculo ao aparecimento da rela-

ção e da obrigação tributária. Conclui o eminente jurista: “a re-

gra jurídica de isenção incide para que a de tributação não possa 

 
6 Teoria Geral do Direito Tributário, 3ªed., p.304, grifos do autor. O autor afirma que 
a “regra não-juridicizante” ocorre “quando a incidência da regra jurídica não juridiciza 
a hipótese de incidência. Se a hipótese de incidência já é fato jurídico, a incidência 

não o desconstitui (não o desjuridiciza), nem lhe acrescenta ou reduz efeitos jurídicos. 
Esta incidência tem, como única conseqüência, deixar bem claro que o acontecimento 
daquele fato ou fatos nada acrescentaram ou diminuíram ao que já existia no mundo 
jurídico. Se o fato não era jurídico, ela incide justamente para vedar a sua entrada no 
mundo jurídico. Se já era fato jurídico, ela incide para permanecer inalterada a sua 
juridicidade ou seus efeitos jurídicos”. (Op. cit., p.304). 
7 Op. cit., p.305-306. 
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incidir”.8 

A crítica de Becker à doutrina tradicional é procedente, 

porém, ele incorre em erro semelhante, no que se refere ao tempo 

de aplicação das normas jurídicas. Como a norma impositiva e a 

norma isentiva levam em consideração um mesmo aconteci-

mento do mundo fenomênico, ou seja, descrevem um mesmo 

fato, que é um pressuposto material, devem ser aplicadas simul-

taneamente. A tese do autor considera a incidência, em primeiro 

lugar, da norma isentiva e, em um segundo momento, da norma 

impositiva. A isentiva atua para impedir o surgimento da relação 

jurídica prevista na norma impositiva.9 

 

c) A ISENÇÃO COMO HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA 

LEGALMENTE QUALIFICADA 

 

José Souto Maior Borges seguiu caminho semelhante ao 

de Alfredo Augusto Becker, porém, chegou a conclusões diver-

sas. Em primeiro lugar, defende que não há obrigação tributária 

principal nos casos de isenção.10 Neste ponto, pois, rejeita a te-

oria tradicional. 

Prosseguindo, defende que a norma que isenta se relaci-

ona com a norma impositiva, modificando ou limitando o seu 

âmbito de validade material ou subjetivo, isto é, um dos aspectos 

desta norma.  

Trata-se de um preceito de caráter excepcional, o qual 

não estabelece uma simples não incidência. Uma vez ocorrido o 

 
8 Idem, p.306. 
9 Nesse sentido se posiciona Paulo de Barros Carvalho, que, ao examinar a teoria de 
Becker, conclui: “Quando assevera que a regra de isenção incide para que a de tri-

butação não possa incidir, outorga maior celeridade ao processo de percussão do pre-
ceito isencional, que deixa para trás a norma do tributo, na caça ao acontecimento do 
mundo físico exterior. Inverte, como se vê, a dinâmica de juridicização do evento que, 
ao invés de sofrer primeiramente o impacto da regra de tributação, como queria a tese 
tradicional, recebe a incidência da norma isentiva”. (Op. cit., p.487-488, grifos do 
autor). 
10 Teoria Geral da Isenção Tributária, 3ªed., p.191. 
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comportamento previsto na norma isentiva, necessário e sufici-

ente à sua incidência, estaria impedido o nascimento da obriga-

ção tributária. Isso porque a norma isentiva produziria um fato 

gerador isento, diferente do fato gerador da obrigação tributá-

ria,11tendo como efeito impedir o surgimento da obrigação tri-

butária. 

O Mestre pernambucano conclui a sua teoria arrema-

tando: “só há obrigação onde a lei tributária liga à conduta 

oposta àquela que ela prescreve como devida uma sanção pela 

prática do ato ilícito – o que não ocorre na isenção. A norma 

jurídica de isenção corresponde a uma hipótese de não-incidên-

cia, legalmente qualificada, da norma que prescreve a obrigação 

tributária”.12 

Prestigiada corrente critica a posição de Souto,13 apre-

sentando dois argumentos. O primeiro seria que a teoria apre-

senta o vício da definição pela negativa. Ademais, estabeleceria 

uma suposta cronologia na aplicação das normas, admitindo que 

a isentiva atuaria em primeiro plano, impedindo o nascimento da 

relação tributária, vale reafirmar.  deixando de explicar como 

ocorre a compatibilização entre a norma de isenção e a norma 

impositiva tributária. 

Souto rebate essas críticas, asseverando que não se trata 

de uma definição pela negativa, pois não existe uma classe infi-

nita de coisas que a isenção possa significar. O conceito de isen-

ção está referido a uma classe determinada de objetos: as normas 

tributárias que disciplinam o tributo. Além disso, a definição da 

isenção pode ser reduzida a um enunciado positivo: hipótese de 

incidência da isenção. Sendo assim, sob o ponto de vista da ló-

gica, a crítica não poderia ser acolhida.14 

No que se refere ao argumento da existência de aplicação 

sucessiva de duas normas, o autor esclarece que elas apresentam 
 

11 Op. cit., p.191. 
12 Idem, p.201. 
13 Paulo de Barros Carvalho formula esta crítica (Op. cit., p.488). 
14 Souto Maior Borges, op. cit., p.202-203. 
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pressupostos materiais distintos. Logo, não são aplicadas simul-

taneamente.15 

Ao nosso sentir, também não vislumbramos uma mera 

definição pela negativa, pelas razões apresentadas pelo autor em 

análise, porém, a teoria apresenta alguns problemas. 

O principal é supor a autonomia da norma isentiva. Esta 

não pode atuar sem a norma impositiva tributária, como será 

oportunamente esclarecido. Muito menos seria capaz de incidir 

para impedir o surgimento da relação prevista pela norma impo-

sitiva tributária. Neste particular, Souto incorre no mesmo erro 

de Becker - com o devido respeito que ambos merecem, pois se 

tratam de grandes e brilhantes doutrinadores-, ao entender que 

existiram momentos distintos da incidência da norma impositiva 

e da norma isentiva. Isso não pode ser admitido, pois ambas re-

pousam sobre os mesmos pressupostos materiais. Logo, devem 

incidir e serem aplicadas simultaneamente.   

 

d) A ISENÇÃO COMO NORMA QUE MUTILA A NORMA 

IMPOSITIVA TRIBUTÁRIA 

 

Paulo de Barros Carvalho formulou interessante e impor-

tante teoria acerca das isenções tributárias. O seu ponto de par-

tida é entender as isenções como regras de estrutura, e não regras 

de comportamento.16 A separação entre tais classes de normas é 

estabelecida na obra de Norberto Bobbio,17 sendo também for-

mulada, em outros termos, como normas de competência e de 

conduta, por Alf Ross.18 As normas de comportamento (de con-

duta) são aquelas que regulam comportamentos humanos de di-

ferentes conteúdos. Já as normas de estrutura (normas de com-

petência) são aquelas que disciplinam a produção de outras nor-

mas, como, por exemplo, as normas sobre competência e sobre 
 

15 Op. cit., p.199-200. 
16 Op. cit., p.488-489. 
17 Teoría General del Derecho,  p.151. 
18 Direito e Justiça, p.57. 



_1218________RJLB, Ano 7 (2021), nº 2 

 

 

procedimento. Assim, ambas as classes, em verdade, regulam 

comportamentos, condutas humanas, porém, as de estrutura dis-

ciplinam um tipo específico de comportamento: a elaboração 

(produção) de normas. 

Traçadas esta importante premissa, o autor indaga de que 

forma a norma isentiva, que apresenta autonomia, atua sobre a 

norma impositiva tributária, que ele denomina de “regra-matriz 

de incidência”. Ao seu sentir, a norma de isenção “investe contra 

um ou mais dos critérios da norma-padrão de incidência, muti-

lando-os, parcialmente. É óbvio que não pode haver supressão 

total do critério, porquanto equivaleria a destruir a regra-matriz, 

inutilizando-a como norma válida no sistema. O que o preceito 

faz é subtrair parcela do campo de abrangência do critério do 

antecedente ou do conseqüente.”19 

Em outros termos, para Barros Carvalho existem duas 

normas, ambas autônomas: a regra-matriz de incidência, que es-

tabelece os critérios (aspectos) da incidência tributária; e a regra 

isentiva, que mutila aquela, alterando um destes aspectos. 

A regra de isenção pode afetar a regra-matriz de diferen-

tes formas: atingindo o critério (aspecto) material, por meio da 

subtração do verbo ou do seu complemento; ou o critério espa-

cial ou temporal, todos os três integrantes da hipótese tributária, 

na visão deste autor. Outrossim, o mandamento (consequente) 

normativo pode ser igualmente mutilado, tanto o aspecto quan-

titativo (mediante a modificação da alíquota ou da base de cál-

culo) como o subjetivo, este pela alteração do sujeito ativo ou do 

sujeito passivo.20 

A primeira objeção que pode ser apresentada a esta teoria 

é a identificação da regra isentiva como uma regra de estrutura. 

Esta posição é insustentável, com o devido respeito. A regra de 

isenção regula comportamento de determinado sujeito. Não re-

gula, de forma alguma, a produção da norma impositiva 

 
19 Op. cit., p.490. 
20 Op. cit., p.492-495. 
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tributária. Quando a norma isentiva estabelece, por exemplo, 

que determinada classe de sujeitos é isenta do pagamento de de-

terminado tributo, está regulando a conduta destes sujeitos, e não 

disciplinando a produção da norma impositiva com a qual se re-

lacionam. A norma isentiva não estabelece nem a competência, 

muito menos o procedimento de elaboração da norma impositiva 

tributária. Não vemos como possa ser qualificada, por tais moti-

vos, como uma regra de estrutura. 

Uma segunda objeção à teoria de Paulo de Barros Carva-

lho é a admissão da existência da autonomia das duas regras, que 

atuam em conjunto, a norma impositiva e a norma isentiva.  

Neste ponto, incorre no mesmo erro de Souto Maior Borges, pois 

de regras autônomas não se tratam, consoante será adiante exa-

minado. Enquanto a norma impositiva é autônoma, porque pode 

incidir e ser aplicada sem o apoio de outra norma de direito ma-

terial, a norma isentiva é uma norma não-autônoma, pois de-

pende da norma impositiva para ser aplicada.  

Por tais motivos, respeitamos o entendimento manifes-

tado pelo aludido doutrinador, altamente qualificado, mas com 

ele ousamos divergir, neste particular.   

 

e) A ISENÇÃO COMO NORMA NÃO-AUTÔNOMA 

 

O entendimento correto da fenomenologia das isenções 

parte, necessariamente, da compreensão acerca das normas não-

autônomas. Esta classe foi assim qualificada por Hans Kelsen na 

segunda edição da sua Teoria Pura do Direito, em uma tentativa 

de refutar algumas das críticas que haviam sido endereçadas à 

sua teoria.21 Na concepção kelseniana, a expressão “normas não-

autônomas” abrange uma classe de diferentes tipos de normas, 

como as normas desprovidas de sanção, normas que retiram a 

validade de outra, normas de competência, etc. O traço comum, 

suficiente para serem identificadas é o seguinte: a 

 
21 Teoria Pura do Direito, p.60-65. 
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impossibilidade de atuarem e produzirem efeitos isoladamente, 

sem o concurso de uma outra norma. As normas não-autônomas, 

portanto, são normas dependentes de outras.  

Dentre estas, merecem destaque as normas que limitam 

o âmbito de validade de outras regras. O sentido desta modali-

dade de norma não-autônoma só pode se obtido com uma outra 

norma, com a qual forma uma unidade.22 

As normas de isenção enquadram-se nesta modalidade, 

pois atuam sobre um dos âmbitos de validade (âmbitos, domí-

nios de vigência)23 de uma outra norma, a norma impositiva tri-

butária. O sentido completo da norma de isenção só pode ser 

obtido com a norma impositiva. Exemplo: suponhamos que uma 

norma isentiva estabeleça que não incide IPI sobre produtos hos-

pitalares. Ao interpretá-la, temos que nos socorrer da norma im-

positiva do IPI para entender qual o pressuposto de fato desta 

(aspecto material) da hipótese de incidência que foi atingindo, 

para, a partir daí, compreender o sentido da isenção estabelecida. 

A norma impositiva é autônoma, independente da norma 

isentiva. Tem vida própria, podendo atuar isoladamente. A isen-

tiva, não. 

A norma não-autônoma não interfere na validade da 

norma autônoma. Não se tratam de normas incompatíveis. Elas 

co-existem e atuam conjuntamente. Porém, a norma isentiva, por 

ser não-autônoma, necessita do auxílio da norma impositiva para 

atuar. 

A norma isentiva, portanto, altera, modifica um dos cri-

térios da hipótese ou do mandamento da norma impositiva, 

como já defendiam Paulo de Barros Carvalho e Souto Maior 

Borges, teorias acima analisadas. No entanto, a norma isentiva 

não tem autonomia, vale enfatizar, pois não pode ser interpretada 

e aplicada isoladamente, sem o concurso da norma impositiva.  

 
22 Kelsen, op. cit., p.61-62. 
23 Na concepção kelseniana, os âmbitos de validade (domínios de validade) são qua-
tro: material, subjetivo, temporal e espacial. 
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Parece-nos que esta concepção24 é a mais adequada para 

explicar a isenção no direito positivo brasileiro, pois corrige os 

pequenos equívocos de duas sólidas construções doutrinárias, 

com as quais se relaciona, mas não se identifica por inteiro. 

 

3.1.2 MODALIDADES 

 

Com base na disciplina dada à matéria pelo CTN, as isen-

ções podem ser classificadas por meio de vários critérios. 

Primeiro, quanto à forma de concessão, as isenções po-

dem ser absolutas (gerais, solenes), que são aquelas concedidas 

diretamente por meio de lei, sem necessidade de expedição de 

um ato administrativo posterior para o desfrute do direito; e re-

lativas, que demandam a deflagração de um procedimento admi-

nistrativo pelo administrado, visando ao reconhecimento do be-

nefício.  

Um segundo critério, muito importante para se examinar 

a possibilidade de revogação do benefício, é quanto à natureza 

das isenções. Elas podem ser onerosas (condicionadas), que são 

concedidas mediante uma contraprestação pelo beneficiário; e 

simples, que não importam na atribuição de nenhum ônus, de 

nenhuma contraprestação pelo interessado. Geralmente as con-

dicionadas são temporárias. 

Quanto ao prazo, podem ser por período certo ou por 

prazo indeterminado. 

No que se refere à área, critério espacial da hipótese de 

incidência, as isenções podem ser amplas, hipótese que atingem 

todo o território do ente tributante que a concede; ou restritas 

(regionais), que se referem àquelas que atingem uma parte do 

território do ente federado. Podem ser, ainda, setoriais, quando 

contemplam um setor econômico definido 

 
24 Marçal Juste Filho defende esta posição (Sujeição Passiva Tributária, p.272-273). 
Em sentido semelhante posiciona-se também Sacha Calmon Navarro Coelho (Curso 
de Direito Tributário Brasileiro, 9ªed., Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.183-187). 
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Quanto ao tipo de aspecto alcançado pela norma isentiva, 

podem ser objetivas (reais), subjetivas (pessoais) ou mistas 

(objetivo-subjetiva). As objetivas se referem ao aspecto material 

da hipótese de incidência, ou seja, ao comportamento previsto 

como fato jurídico tributário pela norma impositiva. As subjeti-

vas são estabelecidas levando em consideração as circunstâncias 

pessoais dos beneficiários, situação em que atingem o aspecto 

subjetivo do mandamento normativo. Por fim, as mistas interfe-

rem tanto na materialidade quanto no aspecto subjetivo da norma 

impositiva tributária. 

Já quanto aos tributos que alcançam, as isenções podem 

ser gerais, que se aplicam ao conjunto de tributos de um ente 

tributante, ou especiais, as quais alcançam apenas um ou alguns 

tributos. 

Por fim, as isenções podem ser autonômicas ou heterô-

nomas. As primeiras são concedidas por meio de lei do ente fe-

derado para instituir e cobrar o tributo, enquanto as heterônomas 

são concedidas por um ente diverso daquele com competência 

para criar o tributo. Neste particular, convém recordar que a 

Constituição Federal proíbe a União de conceder este tipo de 

isenções (Art. 151, III). Há, entretanto, uma hipótese autorizada 

pela Carta em seu art. 155, §2º, XII, “e”, que se refere ao ICMS 

devido na exportação de produtos ou de serviços.25  

 

3.1.3 DISCIPLINA DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

 

As isenções tributárias são reguladas pelo CTN em cinco 

dispositivos. O primeiro deles é o art. 175, I que as qualifica 

como uma modalidade de “exclusão” do crédito. O parágrafo 

único deste dispositivo esclarece que “a exclusão do crédito tri-

butário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, 
 

25 Parte da doutrina (Cf. Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, 33ª 
ed., p.239) afirma que a hipótese de concessão de isenções de tributos estaduais ou 
municipais por meio de tratado internacional configura uma hipótese de isenção hete-
rônoma.  
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dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, 

ou dela conseqüente”. 

Sendo assim, a isenção só atinge a obrigação principal, 

ou seja, impede o surgimento desta, porém, não atinge as obri-

gações acessórias com estas relacionadas. Ex: é concedida a uma 

classe de sujeitos a isenção de IPI por período determinado. 

Neste prazo estarão exonerados de recolher este tributo, entre-

tanto, as obrigações acessórias (ex: fazer declarações, etc), rela-

cionadas com esta isenção, deverão ser cumpridas pelos benefi-

ciários da isenção de forma regular, sem qualquer modificação. 

O art. 176 dispõe que “a isenção, ainda quando prevista 

em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as con-

dições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a 

que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração”. No pará-

grafo único o Código estabelece que “a isenção pode ser restrita 

a determinada região do território da entidade tributante, em fun-

ção de condições a ela peculiares”. 

Este dispositivo reafirma a aplicação do princípio da le-

galidade para as isenções, determinação já consagrada pelo art. 

97,VI. O art.150,§6º da Constituição Federal, cuja redação foi 

dada pela Emenda nº 03/1993, estabelece que “qualquer subsídio 

ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito pre-

sumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou con-

tribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, fe-

deral, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as ma-

térias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contri-

buição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §2º, XII, “g””.  

Não basta, assim, que a isenção seja veiculada por meio 

de lei, como impõe o CTN. É necessário, ainda, que se trate de 

uma lei específica, exclusiva sobre a matéria. Veda-se a edição 

de uma lei genérica sobe o assunto. De igual modo, proíbe-se 

que leis de outro conteúdo, como de Direito Administrativo, Di-

reito Civil, etc; conceda qualquer tipo de isenção. Em se tratando 

de lei tributária, não pode abranger outra matéria que não seja a 
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isenção.26 Se, por exemplo, regular determinado tributo, não 

pode estabelecer isenções para uma outra exação. 

A única exceção constitucional refere-se ao ICMS, em 

relação ao qual as isenções devem ser veiculadas por meio de 

convênios entre todos os Estados da Federação, de modo que um 

Estado-Membro não pode conceder este benefício unilateral-

mente.27 

Quando o Código se refere à “isenção prevista em con-

trato” alcança os casos em que o Poder Público firma contratos 

com pessoas jurídicas privadas, comprometendo-se a conceder 

isenções, caso o beneficiário realize investimentos no território 

do ente concedente do benefício. 

O enunciado do CTN versa, ademais, sobre as isenções 

específicas (setoriais), esclarecendo que esta pode ser limitada a 

determinada região geográfica do país, como ocorre, por exem-

plo, quando, diante da uma calamidade pública, os habitantes de 

uma região sofrem redução da sua capacidade econômica. 

Em qualquer caso, o ente competente para a edição da lei 

veiculadora da norma isentiva será aquele com aptidão constitu-

cional para instituir o tributo. A CF veda a concessão de isenções 

heterônomas, concedidas pela União (art.151, III), regra excep-

cionada pelos arts. 155, §2º, XII, “e” e art.156, §3º. 

Em seguida, o Código estabelece no art.177 que “salvo 

disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva: I –às 

taxas e às contribuições de melhoria; II- aos tributos instituídos 

posteriormente à sua concessão”. 

Esse dispositivo é um reforço do art. 111, como lembra 

Aliomar Baleeiro, o qual estabelece a primazia, mas não a ex-

clusividade, do método literal na interpretação da legislação que 

disponha sobre a exclusão do crédito tributário. A rigor, diante 

da regra do art. 176, o art. 177 seria desnecessário, pois se a lei 
 

26 Misabel de Abreu Derzi, Direito Tributário Brasileiro, Aliomar Baleeiro, 11ªed., 
notas de atualização, p.932. 
27 A Lei Complementar nº 24/75 disciplina o procedimento e a forma como tais con-
vênios devem ser celebrados e aprovados. 
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que concede a isenção deve indicar os tributos aos quais se re-

fere, obviamente não pode atingir outras espécies tributárias. 

De qualquer forma, a cláusula “salvo disposição de lei 

em contrato” permite que lei do ente federado preveja a extensão 

da isenção às taxas e contribuição de melhoria. 

A possibilidade de revogação da lei isentiva é discipli-

nada pelo art.178 da seguinte forma: “a isenção, salvo se conce-

dida por prazo certo e em função de determinadas condições, 

pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, ob-

servado o disposto no inciso III do art. 104.” 

A regra geral veiculada por este dispositivo é no sentido 

de admitir a possibilidade de revogação ou de modificação da 

norma isentiva, a qualquer tempo. Quando o ente que tiver con-

cedido o benefício entender, por razões de conveniência ou de 

oportunidade, que a isenção deve ser revogada ou modificada, 

poderá fazê-lo. É o que ocorre, por exemplo, quando tiver ces-

sado a causa, ou seja, a situação fática que tiver motivado a con-

cessão do benefício. Esta regra, entretanto, só é aplicável as isen-

ções concedidas de maneira incondicionadas e por prazo inde-

terminado, ou seja, naquelas em que o ente público não houver 

exigido dos beneficiários nenhuma contrapartida, nenhuma con-

traprestação de caráter econômico-financeiro.  

Em se tratando de isenções concedidas por prazo certo e 

sob condições onerosas, não podem ser livremente revogadas. 

Isso porque em tais casos muitas vezes os beneficiários realizam 

gastos e investimentos em contrapartida à concessão da isenção. 

Logo, por terem confiado em um ato do Poder Público, não po-

dem ser atingidos, subitamente, com a mudança de comporta-

mento do Estado. O princípio da segurança jurídica, da boa-fé e 

da proteção da confiança atuam em favor dos destinatários da 

isenção, vedando que a norma isentiva seja revogada, surpreen-

dendo-os.28A jurisprudência do Pretório Excelso consagra esse 

 
28 Aliomar Baleeiro lembra que este princípio já estava consagrado na jurisprudência 
do STF antes do advento do CTN. Neste sentido, a Súmula nº 544 estabelecia que 
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posicionamento por meio da Súmula nº 544, segundo a qual 

“isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não po-

dem ser livremente suprimidas”. 

Como a Constituição já veda a tributação de surpresa, por 

meio dos princípios da segurança jurídica, da irretroatividade e 

da anterioridade da lei tributária, o enunciado em estudo acaba 

sendo um desdobramento, uma aplicação destes princípios cons-

titucionais. Conseguintemente, a norma revogadora da isenção 

deve observar tais mandamentos, não podendo ter vigência ime-

diata. A doutrina amplamente majoritária defende este entendi-

mento.29 

O último dispositivo relativo às isenções é o art.179,30 

que separa as isenções em gerais e especiais (específicas). As 

primeiras decorrem diretamente da lei concessiva, sem exigir do 

beneficiário a prática de qualquer conduta, a observância de ne-

nhum requisito específico ou contraprestação. A norma isentiva 

apresenta, assim, uma eficácia imediata. 

As isenções específicas necessitam ser requeridas pelos 

interessados por meio de um procedimento administrativo desti-

nado a este fim. Devem eles comprovar o preenchimento dos 

requisitos específicos.  

O Código esclarece no parágrafo primeiro do art. 179 

que, na hipótese de tributo lançado por períodos, como, por 

exemplo, o IPTU, ITR e IPVA; o interessado deve requerer o 

reconhecimento ou a manutenção do benefício antes do término 

do prazo, sob pena de a isenção ser automaticamente extinta. 

 
“isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente su-
primidas”. Sendo assim, o dispositivo consagrou este entendimento e os princípios 
que os fundamenta. (Direito Tributário Brasileiro, 11ªed., p.949). 
29 A jurisprudência do STF entende, porém, que a revogação da isenção (incondicio-
nada) não se submete à regra da anterioridade (STF, RE nº 550.652, 2ª Turma, Rel. 
Min. Ricardo Lewandowski, fevereiro de 2014). 
30 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 inte-
ressado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos 
previstos em lei ou contrato para sua concessão. 
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Por fim, a exemplo do que ocorre com a moratória, o le-

gislador previu a possibilidade de cancelamento da isenção de 

ofício, quando constatar que o interessado não preenchia os re-

quisitos exigidos para o deferimento do benefício. Em verdade, 

não se trata aqui de revogação, que consiste no desfazimento do 

ato administrativo, por motivo de conveniência ou de oportuni-

dade, e sim de invalidação, por ter sido concedido de maneira 

ilegal. 

 

3.1.4 FIGURAS AFINS 

 

No direito brasileiro há duas figuras que se assemelham 

à isenção: a alíquota zero e o diferimento de incidência. 

Há alguns impostos que representam uma aparente exce-

ção ao princípio da legalidade, devido ao predominante caráter 

extrafiscal que apresentam. A Constituição Federal autoriza que 

as suas alíquotas possam ser alteradas pelo Poder Executivo por 

meio de Decreto, dentro de limites estabelecidos previamente 

pela lei (Art.153, §1º). Ao exercer esta faculdade, o Poder Exe-

cutivo muitas vezes estabelece a alíquota “zero” para estes im-

postos. Como isso, os beneficiários, contribuintes do imposto, 

ficam desobrigados a recolher a exação.  

Esta figura não equivale à uma isenção, pois aqui a 

norma impositiva tributária atua conjuntamente com a norma 

isentiva, de forma que não surge a obrigação tributária para o 

beneficiário da isenção. Já na alíquota zero, só uma norma atua, 

a impositiva, no entanto, como seu aspecto quantitativo modifi-

cado. Na prática, o efeito para o contribuinte é idêntico, mas os 

fenômenos são diferentes.31 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tradicio-

nalmente tem entendido que isenção e alíquota zero não se 
 

31 Ao analisar esse tema, Sacha Calmon Navarro Coelho assevera que “ontologica-
mente, isenção e “alíquota zero” são mesmo profundamente diversas. A isenção exclui 
da condição de “jurígeno” fato ou fatos. A alíquota é elemento de determinação quan-
titativa do dever tributário. Se é zero, não há o que pagar” (Op. cit., p.189). 
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equiparam.32 

Outra figura semelhante é o diferimento de incidência, 

hipótese em que ocorre um adiamento do momento da atuação 

da norma impositiva. Assim, a norma impositiva tributária tem 

a sua incidência protraída, fazendo com o débito do imposto 

surja em um momento posterior. Essa situação ocorre em geral 

no ICMS, imposto que atinge várias fases de um ciclo econô-

mico (imposto plurifásico). Com o diferimento, previsto por lei 

do ente competente para instituir o tributo (o Estado), o tributo 

acaba sendo devido em um momento posterior àquele em que o 

fato jurídico tributário ocorreu.  Ocorre, assim, uma modificação 

no momento da ocorrência do fato jurídico tributário. Exemplo: 

diante da prática de uma operação jurídica em uma fase da ca-

deia produtiva, o ICMS seria devido, no entanto, a norma que 

concede o diferimento adia o pagamento para um momento pos-

terior, que pode ser a fase seguinte do mesmo ciclo econômico. 

 

3.2 ANISTIA 

 

A anistia é o perdão da infração por meio de lei. Neste 

caso, os efeitos jurídicos da norma sancionatória são afastados 

pela norma de anistia.33Por conseguinte, as sanções aplicáveis 

ao infrator são eliminadas do mundo jurídico. 

A anistia só pode ser concedida após a prática da infração 

e antes do lançamento da respectiva penalidade (crédito tributá-

rio sancionatório). Se o crédito tributário já tiver sido constitu-

ído, tratar-se-á de remissão, que é uma outra figura jurídica. 

O Art. 180 do CTN estabelece alguns limites à anistia. 

Em primeiro lugar, deve ser concedida por meio de lei do ente 

 
32 STF, RE nº 72.433, Rel. Min. Oswaldo Trigueiro, 1ª Turma, 26/04/1972; RE nº 
66.567, Rel. Min.  Aliomar Baleeiro,  1ª Turma, 12/11/1969; RE 592917, 1ª Turma, 
Rel. Min. Luiz Fux, DJ 17/06/2011. 
33 A norma de anistia é uma norma deseficacizante, na terminologia de Pontes de Mi-
randa, que é a norma que atua para retirar efeitos produzidos pela incidência de uma 
outra norma sobre um suporte de fato. 
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competente para instituir o tributo ao qual alcança. Neste ponto, 

o dispositivo reforça a previsão do art. 97,VI. Por determinação 

constitucional (CF, art.150,§6º), deve ser editada uma lei espe-

cífica sobre o assunto.Em se tratando de ICMS, exige-se, ainda, 

a existência de convênio firmado pelos Estados da Federação. 

Além disso, a anistia não abrange os “atos qualificados 

em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem 

essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simula-

ção pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele”. 

Se a conduta que representa infração tributária também 

configurar um crime ou uma contravenção, a anistia não poderá 

ser concedida, pois a norma tributária não pode repercutir na es-

fera penal em tal situação. 

Ainda que o comportamento não importe na prática de 

uma infração penal, se tiver sido praticado com dolo, fraude ou 

simulação, a anistia será vedada. 

Em se tratando de infração resultante de conluio entre 

duas ou mais pessoas física ou jurídica, mesmo que não confi-

gure crime, a anistia não poderá ser concedida. O conceito de 

concluio é estabelecido pelo art. 73 da Lei nº 4.502-64.34 

A exemplo do que ocorre com a isenção, a anistia tam-

bém pode ser concedida em caráter geral ou limitado (art.181, 

CTN). Na primeira hipótese, terá eficácia imediata com a sim-

ples publicação da lei que vier a concedê-la, independente da 

prática de um ato pelo interessado. Já a anistia limitada, neces-

sita ser postulada pelo interessado, que deverá provar, em um 

procedimento administrativo, o preenchimento dos requisitos 

estabelecidos em lei para o desfrute do benefício. 

Na hipótese de anistia concedida em caráter limitado, po-

derá ser invalidada de ofício, caso se constate que foi deferida 

de forma ilegal. Com a invalidação da anistia, o infrator volta a 

 
34 O art. 73 da Lei nº 4.502-64 estabelece que “conluio é o ajuste doloso entre duas ou 
mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 
e 72”. 



_1230________RJLB, Ano 7 (2021), nº 2 

 

 

se submeter aos efeitos da norma sancionatória, sem nenhuma 

restrição. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Ao final do presente estudo, pode-se apresentar as se-

guintes conclusões: 

a)As hipóteses disciplinadas pelo Código Tributário Na-

cional como de “exclusão” do crédito tributário  consistem em 

situações que importam em um impedimento à constituição do 

crédito, em face da incidência de uma norma jurídica que impos-

sibilita o surgimento da obrigação tributária; 

b)A teoria adotada pelo CTN acerca da isenção tributária 

sustenta que esta é um favor legal, o qual importa na dispensa 

do pagamento do tributo devido; 

c)As demais teorias existentes na doutrina pátria defen-

dem que a isenção representa uma regra não-juridicizante (Al-

fredo Augusto Becker), uma hipótese de não incidência legal-

mente qualificada (José Souto Maior Borges) ou uma norma que 

mutila um dos aspectos da norma impositiva tributária (Paulo de 

Barros Carvalho); 

d)A explicação mais adequada para as isenções tributá-

rias é aquela que sustenta que a norma isentiva pertence à cate-

goria das regras jurídicas não-autônomas, atuando para modifi-

car um dos critérios da hipótese ou do mandamento da norma 

impositiva tributária; 

e)As isenções concedidas por prazo certo e sob condi-

ções onerosas não podem ser livremente revogadas, proibição 

que decorre da aplicação dos princípios da segurança jurídica, 

da boa-fé e da proteção da confiança; 

f)A alíquota “zero” e o diferimento de incidência são fi-

guras que se assemelham, mas não se equiparam à isenção tri-

butária. Na alíquota zero inexiste a atuação apenas da norma im-

positiva tributária, enquanto no diferimento de incidência o 
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momento da atuação da norma impositiva é adiado; 

g)A norma de anistia é uma norma “deseficacizante”, 

pois atua para retirar os efeitos produzidos pela incidência de 

uma outra norma sobre um suporte fático. 
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